
Nou itinerari de passeig
es farà entre montcada i
ripollet paral·lel al riu PÀG. 7

> NOTÍCIES: la diputació investigarà els expedients sobre les expropiacions milionàries PÀG. 5

> Esports: la Jam suma un nou campió de Catalunya amb la victòria del juvenil Yeli Sagna en 800m. PÀG. 26
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puBLIcItat

La fi bra òptica es desplegarà 
al municipi abans de fi nal d’any
Millores | La velocitat de connexió 
per als usuaris serà de 100 megues

Cost | La implementació del servei anirà a 
càrrec de la companyia telefònica PÀG. 3

>XARXA DE COMUNICACIÓ

La Rua manté l’espectacularitat que l’ha fet un referent al Vallès PÀGS. 24 I 25
El Carnaval torna a sorprendre
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Una espectacular vedet va desfi lar al principi de la Rua, darrere del grup Brincadeira i precedint la catorzena de comparses participants

XXvIè aniversari
dèria teatre porta la 
fura dels baus  PÀG. 18

Navegant per la xarxa
Els casals ofereixen cursos per als usuaris PÀG. 12

>GENT GRAN
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XXvIè aniversari
dèria teatre porta la 
fura dels baus  
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CAMPANyA vEÏNAL
Les AV de Can Sant Joan i Terra Nostra han lliurat 
a l’Ajuntament i a les companyies de telefonia més 
d’un miler de signatures reclamant millores a la xarxa

noves tecnologies

Movistar desplegarà la fi bra òptica 
a tots els barris de la localitat alhora
La companyia assegura que els ciutadans disposaran de moltes més prestacions per un preu similar al que paguen per l’ADSL

Montcada i Reixac disposarà 
de fi bra òptica abans de fi nal 
d’aquest any. Això signifi ca que 
els usuaris que vulguin contrac-
tar el servei podran gaudir de 
connexió a internet a 100 mMb 
(10 vegades més ràpid que una 
línia ADSL) i de diversos canals 
de televisió d’alta defi nició. La 
notícia ha arribat poc després 
que les AV de Can Sant Joan i 
Terra Nostra hagin recollit con-
juntament en els darrers mesos 
més d’un miler de signatures 
per reclamar als principals ope-
radors de telefonia inversions a 
la ciutat en la millora i la capaci-
tat de les seves infraestructures 
de comunicacions. 
L’Ajuntament, per la seva ban-
da, feia dos anys que mantenia 
la mateixa reclamació. “Estem 
molt satisfets per l’anunci 
del desplegament de la fi bra 
òptica al llarg d’aquest any, 
ja que és un servei necessari 
i demandat pel veïnat”, ha 
destacat la presidenta de l’Àrea 
Interna i regidora d’Organit-
zació i Noves Tecnologies, M. 
Carmen Porro (PSC).

Detalls del projecte. La tecnologia 
que desplegarà Movistar és la 
denominada FTTH (fi bra a la 
llar), que s’adreça a particulars i 
que arriba directament als habi-
tatges, el que garanteix un accés 
ultra-ràpid. El cost íntegre del 

desplegament de la xarxa, que 
es farà a tots els barris del mu-
nicipi, anirà a càrrec de Telefò-
nica i seguirà l’actual xarxa de 
coure. La companyia sol·licitarà 
a les comunitats de propietaris 
el permís corresponent per dur 
a terme la instal·lació. L’Ajunta-
ment des de l’OAC i l’OMIC in-
formarà sobre els dubtes que els 
veïns puguin tenir al respecte.
Pel que fa a les quotes mensuals 
que hauran d’abonar els usua-
ris, la companyia ha assenyalat 
que “disposaran de moltes 
més prestacions per un preu 
similar al que paguen en l’ac-
tualitat per l’accés a la xarxa 
de coure tradicional”. La fi bra 
òptica també benefi ciarà les 
empreses ubicades als nuclis 
urbans. Els polígons industrials 
no s’inclouen al projecte, tot i 
que la companyia estudiarà la 
seva viabilitat.

Satisfacció amb reserves. Les en-
titats veïnals que han recollit 
sig natures per reclamar millo-
res en la xarxa de telefonia han 
rebut la notícia amb satisfac-
ció però també amb reserves. 
“Hem hagut de mobilitzar-
nos perquè les companyies es 
moguin i, mentre no arribi la 
fi bra òptica, seguim patint un 
servei defi cient”, ha assenyalat 
el president de l’AV Can Sant 
Joan, José Luis Conejero. El 
representant veïnal també vol 
garanties que el cost de la fi bra 
serà equiparable al de l’ADSL. 
Per la seva banda, Rubén Nico-
lás, de l’AV Terra Nostra, ha  ce-
lebrat el projecte: “Estem molt 
contents i a l’espera de la re-
unió informativa amb l’Ajun-
tament el 19 de març”.

Pilar Abián | La redacció

La fi bra s’instal·larà 
seguint l’actual cablejat 
de la xarxa de telefonia 
i la instal·lació anirà a 
càrrec de la companyia

QuÈ ofereix?
La xarxa permetrà gaudir de diversos 
canals de TV HD i connexió a Internet 
de 100 MB de velocitat real

QuÈ pagarà l’usuari?
El preu serà similar al que es paga 
actualment per una línia ADSL

21

Quin És el cost?
El cost íntegre del desplegament de 
fi bra òptica és a càrrec de Telefònica

afectarà a Zones industrials?
El desplegament, en inici, és per a les 
llars. S’analitzarà si hi ha zones indus-
trials on sigui d’interès

43
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PÉREZ, ALCALDABLE PEL PSC
Rafa Ruiz denuncia entrebancs 
per part de l’executiva local per 
presentar-se a les primàries

pàg. 6

PLATAFORMA ANTIINCINERACIÓ
La Coordinadora estatal vol impedir que 
les fàbriques de ciments actuïn com a 
plantes d’incineració de residus

pàg. 8

04

ple de febrer

El recurs al Constitucional contra la Llei 
de reforma dels ajuntaments tira endavant 
Tots els grups opinen que la norma atempta contra l’autonomia local excepte el PPC, que la veu necessària per frenar les despeses

Tot els grups municipals, a ex-
cepció del PPC, han aprovat en 
el Ple de febrer la proposta del 
govern de sumar-se al recurs da-
vant del Tribunal Constitucional 
(TC) contra la nova Llei de Ra-
cionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local aprovada 
pel govern central a fi nal de l’any 
passat. Montcada i Reixac serà 
un dels més de 3.500 consistoris 
d’arreu de l’Estat espanyol que 
denunciaran la norma. El text 
aprovat reivindica la defensa, la 
garantia i l’enfortiment dels drets 
socials i el benestar de la ciuta-
dania.

“La Llei vulnera l’autonomia 
local i l’Estatut, deixa els ajun-
taments sense capacitat de de-
cisió i de control sobre les qües-
tions que afecten la ciutadania 
i posa en perill serveis bàsics 
i de proximitat”, va exposar 
l’alcaldessa, Maria Elena Pérez 
(PSC), en el moment de defen-
sar la presentació del recurs. 
L’edil va assenyalar que, amb la 
nova norma, l’Ajuntament po-
dria deixar de prestar els serveis 
socials i perdria les competèn-
cies en matèria d’escoles bres-
sol, escoles d’adults, programes 
adreçats a l’assessorament a per-
sones nouvingudes i els relacio-
nats amb joventut o el suport a 
les dones, que passarien a depen-
dre de les diputacions o els go-
verns autonòmics corresponents 
o, fi ns i tot, a mans privades. 

El primer tinent d’alcalde, Joan 
Maresma (CiU), va expressar la 
seva preocupació per com afec-
tarà la norma a la ciutadania. 
“Després de la tasca que els 
ajuntaments han fet durant els 
35 anys de democràcia, aques-
ta Llei no resol el problema 
endèmic del fi nançament i el 
que fa és allunyar el ciutadà 
de l’administració; tot plegat, 
ens convida a no respectar-la 
i a seguir fent la nostra feina 
com fi ns ara”, va dir.

Oposició. El PPC, l’únic grup 
que va votar en contra del recurs, 
considera, contràriament, que 
la Llei de la Racionalització de 
les Administracions Locals que 
ha aprovat el govern central no 
està en contra dels ajuntaments, 
“sinó de les barbaritats que 
han comès alguns alcaldes”, 
va dir la portaveu, Eva García, 
tot afegint que “el que es pre-
tén és posar fre a les despeses 
descontrolades, limitar els sous 

d’alcaldes i regidors, evitar la 
duplicitat de competències i ga-
rantir el cobrament dels proveï-
dors”. L’edil també va negar que 
hi hagi una majoria d’ajuntaments 
que se sumarà al recurs, tot recor-
dant que a Espanya hi ha més de 
8.000 municipis, la majoria gover-
nats pels populars.

La resta de grups de l’oposició sí 
que es va alinear al costat del go-
vern local, en considerar que la 
Llei té una voluntat recentralitza-
dora i que castiga les administra-
cions menys endeutades respecte 
les comunitats autònomes i el 
propi Estat, que és el que acu-
mula més deute d’acord amb el 
pressupost que gestiona.
Josep M. González (ICV-EUiA) 

va titllar la Llei de “regressiva i 
autoritària” i va acusar els po-
pulars d’aprofi tar la conjuntura 
econòmica i la seva majoria ab-
soluta per reformar l’estructura 
de l’Estat: “Els ajuntaments –va 
dir– demanen més sufi ciència 
fi nancera i una redistribució 
de competències i el PP el que 
fan és relegar-los a ser mera-
ment gestors administratius”. 
La portaveu de C’s, Carmen 
Romero, va afi rmar que la nor-
ma incompleix els articles 140 i 
141 de la Constitució. “Acaba 
amb els serveis de proximitat 
i fa que els polítics es vegin en-
cara més allunyats dels contri-
buents”, va afegir l’edil. 
La representant d’ERC, Marta 
Aguilar, va  ser crítica amb la 
gestió dels populars respecte les 
administracions locals: “Cada 
vegada que governen, la situa-
ció dels ajuntaments empitjo-
ra; fa uns anys els van treure 
l’IAE i ara els volen retallar 
competències”.
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El recurs aprovat en Ple el presenten al Tribunal Constitucional conjuntament més de 3.500 ajuntaments de tot l’Estat

Pilar Abián | Montcada

La majoria dels grups 
lamenta que la Llei no 
resolgui el problema 
del fi nançament local 

El PPC justifi ca la 
norma per acabar  
amb la duplicitat      
de competències

Nou tràmit per 
obtenir el solar 
de l’antiga 
cerveseria
La sessió va donar llum ver-
da, amb els vots favorables 
del govern (PSC-CiU) i l’abs-
tenció de la resta de forces 
(ICV-EUiA, PP, C’s i ERC), 
a l’aprovació provisional de 
la modifi cació puntual del Pla 
General Metropolità de l’àmbit 
discontinu Montiu-Mas Duran. 
L’objectiu d’aquest tràmit és ac-
celerar el procés per obtenir els 
terrenys de l’antiga cerveseria 
d’estiu. Un cop passin a ser de 
titularitat municipal, l’Ajunta-
ment vol convertir-los en una 
zona de lleure. Les al·legacions 
presentades al projecte inicial, 
que incloïa també recuperar 
els terrenys de Vista Rica, han 
motivat el govern local separar 
aquest sector del planejament i 
aprovar més endavant la seva 
modifi cació | LR

Retransmissions 
dels plens per 
Montcada Ràdio
Montcada Ràdio (104.6 fm) 
transmetrà en directe els plens 
municipals l’últim dijous 
de cada mes, a partir de les 
19.30h. La primera sessió que 
es farà serà la del 27 de març. 
Ara fa un any, el grup munici-
pal d’ICV-EUiA en va fer la 
sol·licitud al govern, que es va 
comprometre a fer un estudi 
tècnic sobre la proposta | LR
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El govern municipal (PSC-
CiU) vol que hi hagi la màxi-
ma transparència en relació als 
expedients d’expropiació ini-
ciats al 2002 per tres empreses 
del municipi, que costaran a les 
arques públiques al voltant de 
15 milions d’euros. Per aquest 
motiu, ha sol·licitat a la Dipu-
tació de Barcelona l’obertura 
d’un expedient informatiu que 
servirà per analitzar l’actuació 
dels tècnics i polítics que han 
intervingut al llarg de tot el 
procés. 
“Volem saber si, des d’un 
punt de vista administratiu, 
s’ha actuat correctament o bé 
si s’han de demanar respon-
sabilitats per lesió als interes-
sos generals del municipi”, ha 
explicat l’alcaldessa, María Ele-
na Pérez (PSC). El govern ha 
deixat clar que no intervindrà 
en l’expedient i que serà la Di-
putació la que decidirà a quins 
tècnics i polítics de tots els que 

han pres part en el procés –tant 
els que es troben en actiu com 
els que ja no mantenen cap vin-
cle amb el consistori– citarà per 
fer la investigació. “Entenem 
que és la manera de garantir 
que hi hagi la màxima trans-
parència en el procediment, 
atesa la transcendència que 
aquestes expropiacions tenen 
per a les arques públiques”, 
ha dit el primer tinent d’alcal-
de, Joan Maresma (CiU).
Cap dels dos polítics, però, no 
ha volgut avançar esdeveni-
ments respecte el que passarà 
un cop acabi la investigació. 
“Seguirem puntualment tots 
els tràmits i arribat el mo-
ment, es prendran les deci-
sions que corresponguin en 
defensa dels interessos muni-
cipals”, ha manifestat Pérez.

Antecedents. Tort SA, Foment 
Industrial del Vallès SA, i RS 
Patrimoni SL i Joan Carrasco 
són les firmes que a principi del 

2002, sota el mandat de César 
Arrizabalaga (PSC), van exigir 
a l’Ajuntament l’expropiació de 
terrenys de la seva propietat 
que, afectats pel Pla General 
Metropolità (PGM) del 1976, 
van passar de ser d’industrials 
a zones verdes, sense quedar 
inclosos a cap sector de desen-
volupament urbanístic. En de-
fensa dels seus interessos, les 
empreses van iniciar els corres-
ponents litigis, sobre els quals 
ja hi ha sentència en ferm en 

contra del consistori. En els úl-
tims dos anys l’Ajuntament ha 
explorat diferents vies per evi-
tar haver de pagar les esmen-
tades expropiacions. A principi 
de 2012, el govern va contractar 
els serveis jurídics d’un gabinet 
especialitzat en afers urbanístics 
i, d’acord amb les conclusions 
del seu estudi, l’estiu passat va 
demanar assessorament a la 
Diputació. Aquesta petició és 
la que ha donat peu a què ara 
s’obri un expedient informatiu.

La Diputació investigarà com es van 
tramitar els expedients iniciats al 2002

expropiacions milionàries

El govern vol aclarir si hi ha hagut mala praxis de tècnics o polítics que hagi perjudicat els interessos municipals

Pilar Abián | La redacció

L’alcaldessa i el primer tinent d’alcalde van comunicar l’inici de l’expedient a ‘La Veu’
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Montcada 
cobrarà el Fons 
de Cooperació 
Local de la 
Generalitat

Els 307.000 euros que la Ge-
neralitat havia anunciat al de-
sembre que deixaria de pagar 
a Montcada del Fons de Co-
operació es cobraran. El con-
seller de la Presidència, Fran-
cesc Homs, ho va anunciar en 
compareixença pública l’11 de 
març. “El Consell de Govern 
restitueix així el greuge que 
havia generat”, ha explicat el 
primer tinent d’alcalde, Joan 
Maresma. La vicepresidenta 
Joana Ortega va anunciar a 
finals de desembre que es dei-
xaria d’aportar diners a un cen-
tenar de municipis de Catalu-
nya que havien ingressat igual 
o més quantitats econòmiques 
per part de l’Estat.
Precisament, el Fons de Coope-
ració Local va enfrontar al Ple 
de gener els dos socis del govern 
municipal, PSC i CiU. Els socia-
listes van defensar una moció de 
rebuig a la resolució de la Gene-
ralitat  que Maresma va titllar  
“d’innecessària i inoportuna”.

Lluís Maldonado | La redacció
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denúncia

La Coordinadora Estatal contra 
la incineració de residus a ci-
menteres exigirà a les adminis-
tracions que prohibeixin aques-
ta activitat generalitzada en els 
últims anys. “Fem una crida 
als ciutadans a mobilitzar-se 
contra aquests projectes que 
afecten greument la nostra sa-
lut i a castigar amb el seu vot 
els partits polítics que donen 
suport a la incineració”, asse-
nyala el manifest acordat per les 
15 plataformes ciutadanes que 
el 8 de març van participar a les 
V Jornades Estatals convocades 
a Morata de Tajuña (Madrid) i 
a la qual van assistir represen-
tants de la Plataforma Antiinci-
neració de Montcada i Reixac. 
La Coordinadora denuncia que, 
en els darrers anys, la crema de 
residus a cimenteres d’Espanya 
s’ha generalitzat amb el visti-
plau del govern central, les co-
munitats autònomes i d’alguns 

ajuntaments. També critica els 
beneficis que aquestes fàbri-
ques obtenen gràcies el mercat 
d’emissons de CO2 sense ne-
cessitat de produir i que quan-
tifiquen en 92 milions d’euros a 
nivell estatal –19 a Catalunya.
“Després dels debats d’aques-
tes jornades, ens reafirmem en 
què  la incineració és la forma 
més insostenible i perillosa de 
tractar els residus”, assenyala 
la Coordinadora Estatal. 

Campanya contra Lafarge. En el 
marc de la iniciativa veïnal ‘#ju-
dici a la cimentera’ destinada 
a recollir fons per sufragar les 
despeses judicials contra Lafarge 
davant del Tribunal Suprem, el 
col·lectiu Pigme@s Revoltos@s 
organitza el 15 de març un con-
cert a l’Ateneu popular de Nou 
Barris. I el dia 20, al Casal del 
barri Prosperitat de Barcelona 
(20h), xerrada a càrrec dels doc-
tors Josep Martí i Carme Valls.

Pilar Abián | La redacció

Plataformes en lluita 
contra les cimenteres
La Coordinadora estatal vol impedir que les fàbriques de 
ciment actuïn com a plantes d’incineració de residus

canvi directiu

José Luis Coleto és el nou direc-
tor de la fàbrica Lafarge a Mont-
cada i Reixac en substitució de 
Vicente Pedro, al càrrec des del 
2010, qui ha estat nomenat di-
rector d’operacions industrials 
de l’empresa cimentera a Brasil. 
Fins ara, el nou responsable de 
la planta local era el director de 
compres i logística de les tres lí-
nies de negoci de la cimentera a 
Espanya.
“El meu repte és fer que la fà-
brica sigui competitiva i pugui 
garantir els 300 llocs de feina 
de les persones que directa-
ment o indirectament hi tre-
ballen”, ha dit Coleto. Enfront 
la campanya iniciada per la Pla-

taforma Antiincineració en con-
tra de la continuïtat de la fàbrica, 
el nou director de Lafarge insis-
teix que la instal·lació compleix 
amb les “estrictes” normatives 
mediambientals de la Generali-
tat i assegura que el trasllat de la 
instal·lació és inviable. 

Pilar Abián | Montcada

Coleto prové de la planta de Lafarge a Toledo
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Coleto, nou director 
de Lafarge a Montcada
Substitueix Vicente de Pedro, al càrrec des del 2010

El govern municipal ha iniciat 
contactes amb les entitats ban-
càries de la ciutat per a la crea-
ció d’una borsa d’habitatge pú-
blic amb els pisos buits que són 
de la seva propietat. Fins ara, el 
regidor d’Habitatge, Jonathan 
Martín, i l’alcaldessa, María 
Elena Pérez, tots dos del PSC, 
s’han reunit amb representants 
del Banco Santander, Catalu-
nya Caixa, Bankia, ‘la Caixa’, 
Cajamar i Deutsche Bank i, 
pròximament, tenen previst 
trobar-se amb els responsables 
del Banc de Sabadell, el Banco 
Popular i el BBVA. “La volun-
tat municipal és buscar vies 
de col·laboració que no siguin 

sancionadores amb l’objectiu 
de crear un fons d’immobles 
de caràcter social gestionats 
per l’Oficina Local d’Habi-
tatge i Serveis Socials”, ha ex-
plicat Martín, qui ha afegit que, 
paral·lelament, l’Ajuntament ha 
començat a redactar l’ordenan-
ça que permetrà imposar multes 
coercitives a les entitats bancà-
ries i grans empreses que dispo-
sin de pisos buits, un acord del 
Ple municipal aprovat en forma 
de moció a la sessió del passat 
mes de gener. 

Crítiques de la PAH. El text va 
ser proposat al plenari per la 
Plataforma d’Afectats per la Hi-
poteca (PAH), que precisament 

ha fet públic un comunicat on 
critica l’Ajuntament “d’incapa-
citat d’acció”. L’entitat denun-
cia també que el consistori no 
està complint els punts recollits 
en una altra moció aprovada el 
juliol de l’any passat, en què es 
va acordar la creació d’un cens 
amb caràcter d’urgència dels 
pisos buits, la paralització dels 
desnonaments a la ciutat i la 
constitució d’una comissió mix-
ta per abordar la problemàtica. 
“A data d’avui, cap  d’aques-
tes mesures s’ha dut a terme”, 
lamenta la PAH. Per la seva 
banda, Martín assegura que 
“els temes s’estan treballant 
però la seva resolució no és 
tan ràpida com voldríem”.   

Sílvia Alquézar | La redacció

El govern inicia contactes amb els 
bancs per a la borsa de pisos socials 
La PAH critica l’executiu local per la demora en el compliment dels acords plenaris

habitatge

Els partits polítics van reiterar el 
seu posicionament davant la re-
obertura de les urgències noctur-
nes al CAP de Montcada centre 
durant el debat que la Fav mir 
va organitzar l’11 de març a la 
Casa de la Vila. La sala institu-
cional es va omplir de gom a 
gom per escoltar els arguments 
dels parlamentaris Alba Vergés, 
d’ERC; Monserrat Capdevila, 
del PSC; Eva García, del PPC; 
Marta Ribas, d’ICV-EUiA; Jo-
sep M. Villegas, de C’s, i Isabel 
Vallet, de la CUP. 
L’única formació que no va as-
sistir al debat va ser CiU que, 
juntament amb ERC, van votar 
en contra al Parlament a les dues 
resolucions que s’han presentat 
per recuperar el servei. La sec-
ció local de CDC ha lamentat 
en un comunicat no haver estat 
convocada. Esquerra, per la seva 

banda, va insistir que la situació 
econòmica condiciona la reober-
tura i s’han de fer plantejaments 
que es puguin dur a la pràctica. 
“No som govern i no tenim 
totes les dades, però votem 
tenint en compte la realitat 
actual”, va explicar Vergés, qui 
es va comprometre a concertar 
una reunió entre totes les parts 
per tal d’arribar a un acord. 

A favor. “És fals que la sanitat 
no sigui sostenible econòmi-
cament”, va dir Vallet, qui va 
proposar un sistema totalment 
públic sense concerts amb clíni-
ques privades. En aquest sentit, 
el diputat de C’s va destacar que 
en el cas de Montcada “s’ha de 
tenir en compte la fragmen-
tació del municipi”, un argu-
ment que també van defensar 
altres forces polítiques. Per la 
seva banda, la representant de 

la coalició rogiverda va criticar 
l’aplicació de criteris economi-
cistes en l’àmbit de la salut i va 
apostar per “un sistema més 
eficient i sostenible amb una 
bona atenció primària”. D’al-
tra banda, la parlamentària del 
PPC i regidora a l’Ajuntament 
va insistir que “les prioritats 
d’un govern han de passar 
per la sanitat”, fent referència 
també a la recuperació d’altres 
serveis com la ginecologia i les 
urgències pediàtriques. “Racio-
nalitzar els recursos no vol dir 
eliminar serveis necessaris. 
CiU només vol que la ciuta-
dania marxi a la privada”, va 
indicar la parlamentària socialis-
ta. Els partits a favor van animar 
la Favmir a seguir amb la seva 
reivindicació al carrer. “No pa-
rarem fins recuperar el nostre 
dret”, va dir el president de l’en-
titat, Antonio Cera.

Sílvia Alquézar | Montcada

Els partits reiteren la seva posició 
sobre la reobertura de les urgències 
Totes les forces parlamentàries, excepte CiU, van participar en el debat de la Favmir

D’esquerra a dreta, els parlamentaris Alba Vergés, Montserrat Capdevila, Eva García, Marta Ribas, Josep Villegas i Isabel Vallet amb el president de la Favmir
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Representants de les plataformes que van participar a la cinquena trobada estatal
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Montcada i Reixac disposarà 
d’un nou tram de carril per a 
bicicletes a la llera del riu Ri-
poll, entre el límit amb Ripo-
llet i la rotonda que enllaça els 
carrers Bach, Can Tapiola, i el 
pont del carrer Química del po-
lígon la Granja. L’actuació for-
ma part d’un projecte que pro-
mou el Consorci de Turisme 
del Vallès Occidental compartit 
amb els altres municipis de la 

comarca també travessats pel 
riu. El cost global és de 25.000 
euros i el fi nancia en un 95% 
l’esmentat Consorci. La resta 
del pressupost l’han d’assu-
mir els municipis; Montcada i 
Reixac hi aporta al voltant de 
4.000 euros. 
Aprofi tant aquesta intervenció, 
l’Ajuntament ha decidit millo-
rar el projecte amb l’habilitació 
d’un altre carril paral·lel asfal-
tat que costarà aproximada-

ment 60.000 euros. Els dos vi-
als tindran una llargada de 770 
metres. El destinat a bicicletes 
estarà pavimentat i connectarà 
amb el passeig de Ribera del 
Besòs per mitjà de l’itinerari re-
comanat que passa pel pont de 
la Química, el carrer Joaquim 
Castellví, el carrer Major, el 
passeig Rocamora i l’avinguda 
de la Ribera fi ns al pont de la 
Roca; el carril de vianants serà 
de sauló.

Montcada i Ripollet es connectaran 
amb un carril bici i un de passeig

mobilitat

L’itinerari, paral·lel a la llera del Ripoll, es començarà a adequar aquest mes de març

Pilar Abián | La redacció

El carril per a bicicletes serà asfaltat i és el que s’adequarà a l’esquerra de la imatge, mentre que el de sauló donarà continuïtat al que ve de Ripollet
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En el moment de tancar aquesta 
edició el 13 de març, a les 19h, 
estava convocat l’acte d’home-
natge a les 159 víctimes de les 
vies des de l’arribada del ferro-
carril organitzat per l’Ajunta-
ment i la Plataforma Tracte Just-
Soterrament Total. Prèviament 
a aquest reconeixement, entitats 
esportives i cultures s’han afegit 
a la iniciativa lluint pancartes i 
enganxines en cadascuna de les 
activitats celebrades.
Amb motiu de l’homenatge, 

s’ha instal·lat a la placeta del 
carrer Bogatell una escultura 
simbòlica obra de Gabriel Ruiz.  

Al·legacions. En el moment de tan-
car aquesta edició, l’Ajuntament i 
la Generalitat anunciaven la pre-
sentació d’al·legacions al Plan de 
Infraestructuras, Transporte y 
Vivienda (PITVI) 2014-2024 del 
Govern Central, que pretén que 
totes les inversions com el soter-
raments siguin assumides direc-
tament per les administracions 
locals i autonòmiques.

Pilar Abián | La redacció

Les entitats esportives s’han afegit a la reclamació d’un projecte clau per al municipi
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El soterrament torna a 
fer moure la ciutadania
El 13 de març es feia l’homenatge a les víctimes de les vies
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La primera secretària de l’agru-
pació socialista local i actual 
alcaldessa, María Elena Pérez, 
és l’única candidata que opta 
a les primàries del partit cara 
a les eleccions municipals del 
2015 després que l’altre aspi-
rant, Rafa Ruiz, no hagi assolit 
els avals necessaris –un 40% se-
gons el reglament del partit. 
El 10 de març va acabar el 
termini de presentació de can-
didatures i Pérez va presentar 
100 signatures de suport –un 
66% de la militància–, malgrat 
que, en haver estat proposada 
per l’executiva, no requeria 
d’avals.

Crítica. Rafa Ruiz milita al PSC 
des del 2004, on ha ocupat di-
ferents càrrecs a l’executiva, 
com el de secretari de comuni-
cació, fi ns que va dimitir, ara fa 
dos anys. En un comunicat de 
premsa, l’aspirant a candidat 
–que havia reclamat, sense èxit, 
una ampliació del termini de 
temps per recollir les signatu-
res– ha denunciat “irregulari-
tats” en el procés de primàries 
que, al seu entendre, no ha estat 
exemplar ni transparent. “No 
es va convocar degudament 
els militants a l’assemblea 
informativa del 3 de març ni 
tampoc es va respectar el dia 
pactat perquè pogués consul-

tar el cens de militants”, ha 
criticat Ruiz, qui ha denunciat 
els fets a la Federació del Vallès 
Sud i a la Comissió de Garanti-
es del PSC.
Contràriament, el secretari d’or-
ganització del PSC, José Luis 
Parra, ha assegurat que la con-
vocatòria de l’esmentada assem-
blea es va fer correctament i que, 
en qualsevol cas, no era obligatò-
ria per iniciar el procés de primà-

ries. “Respecte la consulta del 
cens, li vaig donar cita en dues 
ocasions i no es va presentar a 
l’agrupació”, ha dit Parra, en 
resposta a les crítiques de Ruiz. 
Atesa la reclamació presentada 
per l’aspirant, l’agrupació local 
del PSC esperarà a saber la re-
solució de la direcció del partit 
abans de ratifi car en assemblea 
l’elecció Pérez com a cap de llista 
per als comicis del 2015.

L’executiva del PSC proposa Pérez 
com a candidata a les eleccions

Pilar Abián | Montcada

Rafa Ruiz denuncia entrebancs de l’executiva local per presentar-se a les primàries
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municipals del 2015acte d’erc

‘Votar és democràcia’ és el títol de 
la campanya que està fent ERC 
arreu del territori per promoure 
la participació al referéndum del 
9 de novembre i convèncer els 
escèptics que la independència 
és l’únic camí per resoldre els 
problemes que té el país. En el 
marc d’aquesta iniciativa, l’al-
calde de Caldes de Montbui i 
diputat d’ERC, Jordi Solé, va 
defensar el 4 de març a Montca-
da la consulta sobiranista en un 
acte convocat per la secció local 
del partit. “En democràcia, els 
confl ictes es resolen a través 
de les urnes; el que demanem 
no és cap anormalitat ni cap 
il·legalitat, s’ha fet a 32 països 
i no hi hagut cap problema”, 
va dir el ponent en referència a 
la negativa i als entrebancs que 
l’Estat espanyol està posant a la 
celebració del referéndum.
Solé, que abans d’arribar a l’Al-
caldia de Caldes, al 2007, va tre-
ballar com assessor dels diputats 
d’ERC al Parlament europeu, 
va posar en dubte que una Ca-
talunya independent quedés al 
marge de la UE. “I si fos el cas 

tampoc seria cap problema, 
Noruega no hi és i no li va pas 
malament”, va puntualitzar.  

Escenari possible. El polític va 
assegurar que, gràcies a la seva 
situació geoestratègica i al seu ta-
lent humà “Catalunya té prou 
potencial econòmic i social per 
esdevenir el millor Estat del 
sud d’Europa”. Solé també va 
insistir que Esquerra no es plan-
teja tenir un Estat propi com un 
objectiu de partit, sinó de país. 
A preguntes dels assistents, el 
diputat va desmentir alguns dels 
missatges que està difonent el go-
vern central en la línia que una 
Catalunya independent no po-
dria pagar les pensions ni seria 
econòmicament viable. 
L’acte va ser presentat pel pre-
sident d’ERC a Montcada, 
Jordi Sánchez, qui va qualifi car 
l’actual moment d’“històric”, 
tot reafi rmant que, per al seu 
partit, “la independència no 
és una fi nalitat en si, sinó la 
possibilitat de dotar-nos de 
les eines necessàries per po-
der resoldre els problemes de 
la gent”.

Pilar Abián | Montcada

Solé, a més de diputat al Parlament, és alcalde de Caldes de Montbui des del 2007
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‘Catalunya té potencial 
per esdevenir el millor 
Estat del sud d’Europa’
Xerrada del diputat Jordi Solé a la Casa de la Vila

María Elena Pérez optarà a la reelecció Ruiz va entrar a la llista en les passades eleccions
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La secció local de Convergèn-
cia Democràtica de Catalunya 
(CDC) participa a la campanya 
‘La ruta del sí’, engegada per 
partit arreu del territori. Una 
unitat mòbil dotada amb una 
càmera visitarà diferents mu-
nicipis amb l’objectiu de fi lmar 
el testimoni de veïns favorables 
a la consulta sobiranista del 9 
de novembre que es publicaran 
al web www.sivull.cat. El 14 
de març, a partir de les 11h, la 
furgoneta serà a la plaça Lluís 
Companys.
“Es tracta d’una campanya 
per explicar els arguments en 
defensa del dret a decidir el 
nostre futur, adreçada a les 

persones ja convençudes així 
com a les indecises”, ha expli-
cat Joan Carles Paredes en nom 
de l’executiva local. 
El partit també té previst visitar 
diferents punts de la ciutat amb 
la carpa taronja: el 17 de març a 
la rambla dels Països Catalans 

(17 a 19h); el dia 18, al mercat 
de Can Sant Joan (10 a 13h); el 
24, a la plaça Lluís Companys 
(17 a 19h); el 9 d’abril, al mercat 
de Montcada centre (10 a 13h) 
i el dia 14, a la plaça Salvador 
Espriu de Mas Rasmpinyo (10 
a 13h).

La secció local de CDC participa 
a la campanya ‘La ruta del sí’

Sílvia Alquézar | Montcada

La formació sortirà al carrer a explicar als indecisos què signifi ca tenir un Estat propi
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Paredes, a l’esquerra, amb Daniel Remesar, president de la secció local de CDC

 Suport als treballadors de Panrico, en vaga

El 14 demarç l’agrupació local del 
PSC recollirà aliments per lliurar-
los als treballadors de Panrico, 
en vaga des de fa més de quatre 
mesos. L’acció es farà coincidir 
amb la projecció del documen-
tal “Las maestras de la Repúbli-
ca”, elaborat per la Federació de 
Treballadors de l’Ensenyament 

de la Unió General de Treballa-
dors (FETE-UGT), i que ha estat 
guardonat amb el Goya al Millor 
Llargmetratge Documental 2014. 
Posteriorment, s’obrirà un torn 
obert de debat i refl exió. Amb 
aquest acte, el PSC s’afegeix a la 
celebració del Dia Internacional 
de la Dona | LR
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Les bases del procés selectiu i 
les proves per a la contracta-
ció de 12 persones en situació 
d’atur a l’Ajuntament s’han pu-
blicat aquest dijous al Butlletí 
Oficial de la Província (BOP). 
Fins al 28 de març, les perso-
nes que vulguin optar a aquests 
llocs de feina podran presentar 
la documentació pertinent (que 
es detalla en la convocatòria) a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OAC) del consistori, situada 
a la planta baixa de l’edifici de 
l’Avinguda de la Unitat, 6. 
Per mitjà d’aquest procés selec-
tiu, el consistori contractarà un 
total de 12 persones de forma 
temporal en diferents departa-
ments municipals, amb una du-
rada entre sis mesos o un any. 
Es contractarà un treballador/a 
social i dos auxiliars administra-
tius adscrits a Serveis Socials; 
dos paletes oficials de primera, 
dos peons i dos pintors oficials 
de primera, adscrits a l’Àrea 
Territorial, i un tècnic mitjà i 

dos auxiliars d’ocupació que 
formaran part de la plantilla de 
la Regidoria de Promoció Eco-
nòmica, Empresa i Ocupació.

Finalitat. L’objectiu d’aquesta 
convocatòria respon a la volun-
tat de l’Ajuntament de promoure 
iniciatives per dinamitzar el mer-
cat de treball davant la situació 
de crisi actual i del nombre tan 
elevat de persones en situació 
d’atur que hi ha al municipi, que 
puja a 3.316 persones,  segons 

les dades de febrer del 2014 del 
Departament d’Empresa i Ocu-
pació de la Generalitat. En l’ela-
boració d’aquest pla, finançant 
al 100% per fons municipals, 
hi ha hagut un procés partici-
patiu que ha comptat amb tots 
els grups municipals i els repre-
sentants sindicals del consistori, 
que hi han fet diverses aportaci-
ons. Entre els requisits generals 
hi ha tenir un mínim de 16 anys 
complerts i estar empadronat a 
Montcada (veure pàgina 2).

Obert el termini per optar a un dels 
contractes del Pla local d’Ocupació

Sílvia Alquézar | La redacció

Les bases de la convocatòria pública es poden consultar al web montcada.cat
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oferta laboral

El Pla ha estat promogut des del departament de Promoció Econòmica i Ocupació

Presència local 
a la Marxa per 
la dignitat del 
22 de març

L’Assemblea de Treballadors i 
Aturats de Montcada i Reixac 
és un dels centenars de col-
lectius socials i sindicals que 
està treballant perquè la Marxa 
per la Dignitat del 22 de març 
sigui un èxit. Els participants 
confluiran aquest dia a Ma-
drid, procedents de diferents 
províncies espanyoles que ja 
han posat en marxa les respec-
tives columnes reivindicatives. 
La manifestació unitària, que 
tindrà lloc pels carrers de la ca-
pital espanyola a partir de les 
17h, reclamarà serveis públics 
de qualitat, el dret a un habi-
tatge i a una feina dignes, una 
renda bàsica i que no es pagui 
el deute públic.

Laura Grau | La redacció

Nova aula 
per ajudar 
els aturats a la 
recerca de feina

La Regidoria de Promoció 
Econòmica, Empresa i Ocu-
pació ha posat en marxa una 
nova aula de recerca activa de 
feina a l’edifici de les Antigues 
Escoles de Mas Rampinyo. 
El nou servei està subvencio-
nat pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya i, fins al desembre, 
assessorarà persones que bus-
quen feina i que estan inscrites 
a les Oficines de Treball de la 
Generalitat de Ripollet i Bar-
berà del Vallès. Aquesta és la 
primera vegada que l’Ajun-
tament obté l’adjudicació 
d’aquest servei. 

Horaris. La nova sala, ubicada 
al primer pis de l’edifici, està 
equipada amb un total de 16 
ordinadors, impressores, telè-
fon, projector, pissarra i televi-
sor. Tots els matins de dilluns 
a divendres, de 9 a 13h, el ser-
vei compta amb el suport de 
dos tècnics municipals que fan 
tasques d’orientació i acom-
panyament laboral als usuaris 
del servei. 

Pilar Abián | La redacció
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Marxa contra l’atur del passat 6 de març



10 2a quinzena | Març 2014Societat

> Lliurats els premis del concurs d’aparadors
El propietari d’Alimentació Susana, Bartolomé Egea –amb el diploma a la 
mà–, va rebre el 5 de març de mans del regidor de Comerç i Turisme, Joan 
Maresma (CiU), el primer premi local del concurs d’aparadors de Nadal. 
El certamen, dotat amb 300 euros, l’organitza l’Ajuntament en el marc 
del concurs que convoca anualment la Cambra de Comerç de Sabadell. 
L’endemà van rebre el seu diploma els guanyadors del segon premi, de 
200, l’Estanc d’Araceli Martínez i del tercer premi, de 100, la botiga Illus-
sion Computers Tech, de Vicente García Bernal i Montserrat Montero | LR

> Detingut l’atracador de la botiga yoigo
L’home que va atracar l’1 de març, cap a les 12.15h, la botiga Yoigo del 
carrer Major va ser detingut hores després pels Mossos d’Esquadra al seu 
domicili, a Barcelona. L’individu va amenaçar la dependenta amb un arma 
blanca i va fugir a peu. La seva ràpida localització va ser possible gràcies 
a què va perdre la documentació durant la fugida | LR

Un home de 94 anys va morir 
el 7 de març en l’incendi que 
va tenir lloc al seu domicili, un 
àtic del número 22 del carrer 
Carrerada, cap a les 21h. El 
foc, que va afectar tot el pis, 
es va originar al menjador de 
l’habitatge on va ser localitzat 
el cos de la víctima. També 
van resultar ferits dos bom-
bers, amb cremades lleus, i un 
home que va haver de ser atès 
per inhalació de fum. En les 
tasques d’extinció van partici-
par set dotacions de bombers, 
tres ambulàncies i efectius de 
la Policia Local i dels Mossos 
d’Esquadra. 
Els treballs van durar al voltant 
d’una hora, durant la qual els 
veïns de l’immoble van restar 
confi nats als seus domicilis per 
evitar resultar intoxicats. El 
carrer també va quedar tancat 
al trànsit fi ns que va acabar 
l’operatiu que va ser seguit 
amb expectació pels veïns dels 
edifi cis propers. 

Mor un veí de 94 anys en l’incendi 
del seu domicili, al carrer Carrerada

successos

Dos bombers, amb cremades, i un veí que va inhalar fum, van resultar ferits lleus 

Pilar Abián | La redacció

Un dels camions de bombers que van intervenir en l’extinció del foc, a la porta de l’edifi ci sinistrat
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> Cop contra la cúpula dels ‘Latin Kings’
Els Mossos d’Esquadra van fer l’11 de març una actuació especial a dife-
rents municipis per desarticular la cúpula de la banda Latin Kings. Tot i que 
no han trascendit els detalls de l’operació, que es troba sota secret per ordre 
judicial, Montcada va ser una de les localitats incloses a l’operatiu | LR

> Les botigues de l’MCC surten al carrer
Una vintena de botigues associades a 
Montcada Centre Comerç (MCC) i una 
desena de membres de l’associació 
d’Artesans i Empenedors del munici-
pi van treure el 7 de març una parada 
al carrer per promocionar els seus ne-
gocis amb interessants ofertes per als 
compradors. La iniciativa la promovia 
l’MCC, amb l’objectiu de dinamitzar 
les vendes | LR
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MONGETADA POPULAR
Els 400 euros recollits del preu 
simbòlic per ració es lliuraran a 
Cáritas Montcada 

pàg. 14pàg. 13

ESCOLA-TREBALL
Alumnes del PQPI vincularan 
el projecte integrat de curs a 
actuacions dins del municipi

L’Ofi cina d’Atenció a la Dona 
(OAD) de Montcada, a la Casa 
de la Vila, va experimentar al 
2013 un augment considerable 
de gestions relacionades amb 
temes laborals (232) i de serveis 
socials (44), tenint en compte que 
l’any anterior aquests dos motius 
de consulta van generar 136 i 4 
atencions, respectivament. “Són 
dos aspectes relacionats directa-
ment amb la crisi econòmica, 
el que demostra que la dona 
ho està passat molt malament 
per sortir de la situació actual”, 
explica la regidora de Dona i 
Igualtat, Judith Mojeda (PSC), 
qui ha remarcat que, des del de-
partament, s’impulsen diversos 
programes de formació especí-
fi ca dirigits a dones aturades de 
la ciutat per augmentar les seves 
habilitats en la recerca de feina. 

L’Ajuntament va organitzar al 
2013 a través de l’Associació 
Andròmines un taller per a for-
mació bàsica prelaboral i un altre 
d’iniciació a la informàtica bàsica 
i a internet. D’altra banda, fruit 
de la col·laboració amb Creu 
Roja Montcada, la Regidoria de 
la Dona i Igualtat va dur a terme 
el projecte ‘Dilluns de dones’, 
que té per objectiu que les dones 
adquireixin els coneixements i 
les capacitats per afrontar el pro-
cés de recerca de treball. Així, 
es van fer tallers per aprendre 
a crear un projecte professional, 

d’intel·ligència emocional i la 
canalització de l’estrès, entre 
d’altres. Durant el 2013, es van 
atendre 72 dones en l’àmbit de 
l’orientació a aturades, de les 
quals 9 van aconseguir trobar fei-
na. “Des de la Regidoria volem 
continuar treballant en aques-
ta línia per facilitar a les dones 
la seva inserció en el món labo-
ral”, ha insistit Mojeda.
L’OAD va atendre durant l’any 
passat 768 persones, de les quals 
un total de 327 van acudir per 
primera vegada al servei. Pel que 
fa al nombre d’atencions, es va 
arribar a la xifra de 1.007, gairebé 
250 més que al llarg del 2012.

Sílvia Alquézar | Montcada

L’OAD va atendre 768 
persones, de les quals 
327 van acudir per 
primer cop al servei

oficina d’atenciÓ a la dona

L’ens municipal, amb seu a la Casa de la Vila, va gestionar al 2013 un total de 1.007 atencions, gairebé 250 més que al 2012

Les consultes laborals i de serveis socials 
augmenten a l’OAD durant l’any passat

L’Ofi cina d’Atenció a la Dona es troba a la Casa de la Vila i l’horari d’atenció al públic és de 9.30 a 13.30h, de dilluns a divendres
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Una xerrada de la fi lòloga àrab i hebrea sobre les dones 
i l’Islam va obrir el dia 7 el programa commemoratiu

Èlia Romo convida a 
treure’s ‘el vel de la ment’

dia internacional de les dones

“El més important és treure’s 
el vel de la ment”. Amb aquesta 
cita de l’escriptora egípcia Nawal el 
Saadawi, la llicendiada en Filologia 
àrab i hebrea Èlia Romo va  cloure 
la conferència que va oferir el 7 de 
març a la Biblioteca de Can Sant 
Joan. La ponent va desmuntar els 
tòpics més estesos sobre l’Islam i la 
consideració de la dona durant la 
xerrada que va obrir el programa 
d’actes commemoratius del Dia de 
la Dona a Montcada i Reixac.
Romo va aclarir que, malgrat que 
l’Islam neix a la Península Aràbiga, 
la majoria dels musulmans no són 

àrabs ja que la seva gran expansió 
geogràfi ca, des de l’Atlàntic fi ns a 
l’Índic, la va situar com a religió 
referent a països de cultures molt 
diferents. Romo va destacar que al 
segle VII l’Alcorà ja es referia als 
dos gèneres quan parlava dels seus 
deures respecte a Déu, tot i que va 
remarcar que el problema ve donat 
per la literatura que neix al voltant 
dels textos sagrats i la tergiversació 
que se’n fa, en molt casos, per mo-
tius polítics  i culturals. 
La ponent va desmentir que pràc-
tiques com la lapidació, l’ús del 
burka o l’ablació genital femenina, 
siguin islàmiques i va responsabilit-

zar els mitjans de comunicació de 
promoure l’associació entre Islam i 
barbàrie. Sobre la polèmica del vel, 
Romo va ser crítica amb les polí-
tiques de prohibició d’alguns go-
verns occidentals perquè és una 
qüestió que té molt a veure amb 
factors culturals i del lloc de pro-
cedència. “Moltes joves se’l po-
sen en desacord amb la pressió 
occidental i el model de dona 
sexualitzada”, va explicar.

Més actes. La Biblioteca Elisenda 
acollirà el 17 de març (19h) una 
xerrada de l’autora Sílvia Soler, 
guanyadora del premi Ramon 
Llull 2013, sobre les dones que vo-
len ser escriptores. El dia 15 hi ha 
prevista una festa rap a Can Tauler 
(19h) i un taller de cupcakes el dia 
22 a la Casa de la Vila a càrrec de 
Delixus Shop. El programa també 
inclou altres propostes culturals 
(veure pàgines 22 i 23). 

Laura Grau | Can Sant Joan

La fi lòloga Èlia Romo va parlar sobre les dones i l’Islam a la xerrada del dia 7 a Can Sant Joan  
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El Banc de Sang, amb el suport de l’Ajuntament, va organitzar la jornada a la Casa de la Vila el 10 de març

La Marató de sang es tanca amb 
212 donacions i 241 participants

onZena ediciÓ

L’onzena edició de la Marató de 
sang es va tancar el 10 de març 
amb un total de 212 donacions 
i la participació de 241 persones, 
de les quals 21 van ser nous do-
nants i 29 van ser descartades per 
no complir alguns dels requisits 
mèdics. La sala institucional de 
la Casa de la Vila es va transfor-
mar en una unitat mòbil del Banc 
de Sang i Teixits (BST), que va 
comptar un any més amb el su-
port de l’Ajuntament. 

Valoració. Enguany, tampoc s’ha 
pogut arribar a la fita de les 300 
extraccions i el nombre de dona-
cions ha estat inferior respecte les 
dues últimes jornades, amb 239 
l’any passat i 261 durant el 2012. 
Malgrat el descens, el BST fa una 
valoració positiva del desenvolu-
pament de la jornada, que també 
va comptar amb la col·laboració 
de voluntaris de Creu Roja, l’AV 
de la Font Pudenta-La Muntan-

yeta, que va preparar una xocola-
tada, i l’establiment McDonald’s 
de Montcada, que va repartir 
sucs entre els donants. “Estem 
contents perquè hem superat 
les 200 donacions i hem captat 
21 nous donants”, ha destacat el 
coordinador de les maratons del 
BST, Josep M. Planella, qui ha 
agraït la col·laboració de tothom. 
Un total de 24 persones entre 
metges, infermers, administratius 
i xofers va treballar durant la jor-
nada solidària. La jornada la va 
inaugurar una delegació munici-
pal en un acte fet al matí durant el 
qual l’alcaldessa, María Elena Pé-
rez (PSC), va destacar la necessi-
tat de donar sang. “Les reserves 
són vitals tenint en compte que 
tant l’esperança de  vida com 
les necessitats han augmentat”. 
En aquest sentit, la regidora de 
Salut Pública, M. Carmen Gon-
zález (CiU), va recordar que “la 
sang és l’únic medicament que 
no es pot fabricar”.

Sílvia Alquézar | Montcada 
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Rosario García és donant de sang des de fa 10 anys arran d’una malaltia que va sofrir la seva mare

Augmenten les 
queixes a l’OMIC 
sobre telefonia 
i hipoteques

L’Oficina Municipal d’Atenció 
al Consumidor (OMIC) va ex-
perimentar durant el 2013 un 
augment del nombre d’usuaris, 
arribant a la xifra de 1.487 per-
sones ateses, 19 més que l’any 
anterior. Pel que fa a la xifra 
de reclamacins gestionades, 
l’OMIC n’ha tramitat 336, 81 
més que el 2012. Segons fonts 
municipals, l’increment es deu 
a una major conscienciació dels 
consumidors en quant als seus 
drets com a resultat de les cam-
panyes de sensibilització.
Els sectors que més reclama-
cions tenen per part dels consu-
midors són els que fan referèn-
cia a la telefonia, amb 176, seguit 
de les queixes relacionades amb 
les entitats bancàries i les hipo-
teques, amb 31. Enguany, en 
tercer lloc se situen les reclama-
cions a companyies elèctriques, 
amb 26 consultes. Les queixes 
interposades a comerços s’han 
situat en quarta posició, amb 
19. El 15 de març se celebra 
el Dia Mundial dels Drets del 
Consumidor.

Sílvia Alquézar | Montcada 

L’Associació Balls de Festa 
Major de Montcada i Reixac 
organitzarà el pròxim 29 de 
març un sopar-ball solidari en 
benefici de la Fundació Pas-
qual Maragall, que es dedica a 
la investigació de l’Alzhèimer, 
una malaltia degenerativa del 
cervell que en l’actualitat no té 
cura. L’acte tindrà lloc al res-
taurant Les claus de Sant Pere, 
al quilòmetre 7 de la carretera 
de Vallençana, i el preu és de 
40 euros, dels quals 10 es des-
tinaran als projectes de recerca 
que impulsa l’entitat, presidida 
per l’expresident de la Genera-
litat afectat per la malaltia i que 
dóna nom a la Fundació. 

Punts de venda. “Ens agradaria 
arribar fins a les 200 persones, 
tot i que necessitem una assis-
tència mínima de 100 comen-
sals per fer l’acte solidari”, ha 
explicat el president de l’entitat 
local, Juan Rodríguez, qui també 
és col·laborador i voluntari de la 
Fundació Pasqual Maragall.  Els 

tiquets es poden comprar i reti-
rar a la farmàcia Relat (Major, 
89), el forn Oliveras (Santiago, 
10) i la gestoria Arjalaguer (Bo-
gatell, 21). 
D’altra banda, els organitza-
dors també han ofert la possi-
bilitat de contribuir a la inicia-
tiva solidària a través d’una fila 
zero, ingressant els diners al 

compte corrent de ‘La Caixa’ 
ES8521000907050100755755.  
Rodríguez, amb un familiar 
afectat d’Alzhèimer, ha avançat 
que al sopar, a càrrec del xef 
Jordi Anglí, assistirà algun re-
presentant de la Fundació, amb 
seu a Barcelona. Més informació 
sobre l’esdeveniment al telèfon 
639 205 641.

associaciÓ balls de festa maJor

L’entitat prepara un acte solidari en 
favor de la Fundació Pasqual Maragall
El restaurant ‘Les claus de Sant Pere’, a Vallençana, acollirà un sopar el 29 de març
Sílvia Alquézar | La redacció

Jordi Camí, de la Fundació Pasqual Maragall va fer una xerrada el 14 de gener a l’Auditori
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L’Ajuntament ha lliurat una vui-
tantena de terminals mòbils en 
desús a Creu Roja en el marc de 
la campanya ‘Dóna el teu mòbil’, 
impulsada per l’ong humanitària 
i la Fundació Entreculturas. El 
projecte pretén donar una solució 
sostenible i pràctica per als telèfons 
mòbils que ja no es fan servir i els 
seus components. 
Els fons que s’obtenen de la reutilit-
zació d’aquests aparells es destinen 
a projectes humanitaris, socials i 
educatius a favor dels col·lectius 
i països més desafavorits. Amb la 

recollida dels aparells també es pro-
mou la seva reutilització i el reci-
clatge, afavorint així la conservació 
del medi ambient. 
La campanya està oberta a tota 
la ciutadania, que pot lliurar els 
seus mòbils vells a la consergeria 
de l’Ajuntament. A l’acte de lliura-
ment, el 7 de març a l’Ajuntament, 
van assistir l’alcaldessa, María 
Elena Pérez (PSC), el regidor de 
Participació Ciutadana, Jonathan 
Martín (PSC), el president de 
l’assemblea local de Creu Roja, 
Francesc Roset, i el gerent de Creu 
Roja local, César Martínez. 

Sílvia Alquézar | La redacció

L’Ajuntament lliura 80 
mòbils vells a Creu Roja
La donació s’inclou en un projecte per reutilitzar els aparells

col·laboraciÓ

D’esquerra a dreta, Martín, Pérez, Roset i Martínez durant l’acte de lliurament dels mòbils vells
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Unes 400 persones van partici-
par a la II Mongetada Popular, 
feta el 8 de març a la plaça Lluís 
Companys, d’11 a 13h. La jor-
nada la va organitzar la Regido-
ria de Comerç amb el suport del 
col·lectiu Cuina Vallès –format 
per 13 restaurants del Vallès 
Occidental, entre els quals hi ha 
Can Piqué, de Montcada– i va 
tenir un caràcter solidari ja que 
els 400 euros recollits del preu 
simbòlic d’un euro per ració es 
destinaran íntegrament a Cáritas 
Montcada. Els xefs van preparar 
30 quilos de mongetes del ganxet  
acompanyades per botifarra de 
Sant Vicenç i vi i oli d’Ullastrell.

regidoria de comerÇ 

Unes 400 persones participen a la 
mongetada amb caràcter benèfic
Els 400 euros recollits del preu simbòlic per ració es lliuraran a Cáritas Montcada

Laura Grau | Montcada

La segona mongetada popular va comptar amb l’assistència d’unes 400 persones
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Unes 150 persones van participar a la II Calçotada Popular i Ecològica 
que va organitzar el 9 de març el Casal Popular El Brot al carrer Major 
amb Generalitat. Abans del dinar els Castellers de Montcada van fer un 
taller de demostració per animar la gent a apuntar-se a la colla. Després 
de l’àpat, van actuar els cantautors Salva Criado i Carles Vilalta. L’acte 
també va tenir un caràcter reivindicatiu amb pancartes en defensa del 
català a l’escola i de suport a la campanya ‘#judici a la cimentera’ | LG

> Èxit de la II Calçotada d’El Brot
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Donar a conèixer i fomentar l’ús 
de les noves tecnologies entre la 
població major de 60 anys. Aquest 
és l’objectiu dels dos casals de 
gent gran de Montcada i Reixac. 
A la Casa de la Mina el més des-
tacable d’aquesta iniciativa és que 
el professor és el president del 
casal, José María Rubio, de 69 
anys. Dóna classes de dilluns a 
divendres des de 2003 i ha assistit 
a diversos cursos d’informàtica. 
D’aquesta forma s’intenta fer més 
amè i atractiu l’aprenentatge, atès 
que és també una persona gran 
qui ensenya com utilitzar i treure 
profit de l’ordinador i internet.
“Alguns no han vist mai una te-
cla i tenen més dificultats, però 
particularment són els alumnes 
que més m’agraden”, reconeix. 
En el curs els usuaris aprenen a  
navegar per la xarxa i a consultar 
informació d’interès, així com a 
utilitzar el correu per enviar i re-
bre missatges electrònics.

Antonio González (68 anys) i 
Florentina Delgado (69 anys) són 
dos alumnes de José María. Anto-
nio fa quatre anys que fa classes i  
Florentina va començar els cursos 
al setembre. Ambdós han acabat 
instal·lant un ordinador a casa 
amb connexió a la xarxa que els 
permet practicar en el temps lliure. 
“Saber com funciona internet 
m’ha permés parlar i enviar-
nos fotos via correu electrònic 
amb el meu germà que ha estat 
a Austràlia”, explica Antonio. 
“A mi m’encanta connectar-me 
al fòrum del poble de Granada 
on vaig néixer i conéixer coses”, 
comenta Florentina.

Coneixements d’informàtica. 12 
persones aprenen com fer servir 
l’ordinador cada dimarts i dijo-
us al matí Casal de Gent Gran 
Montcada i Reixac, situat al parc 
Salvador Allende. Es familiaritzen 
amb l’entorn, com accedir a la in-
formació, l’organització de carpe-

tes o alguns programes bàsics. Pa-
quita Estrada té 80 anys i és una 
de les alumnes. Ja ha fet abans 
altres cursos sobre com utilitzar 
l’ordinador. “Ho faig perquè 
m’agrada saber, però em cos-
ta”, diu. La professora Meritxell 
Cazorla els recorda que “s’ha de 
provar constantment i arribar a 
equivocar-se per poder apren-
dre”. Cazorla també imparteix 
classes de xarxes socials al mateix 
centre per a usuaris amb un nivell 
més avançat.

formaciÓ

La gent gran perd 
la por a iniciar-se en 
les noves tecnologies
Els dos casals del municipi ofereixen diversos cursos
Lluís Maldonado | Montcada/Can Sant Joan

Florentina Delgado navega per Internet en una de les classes que ofereix el Casal de Gent Gran Casa de la Mina

Usuaris del casal de gent gran Montcada i Reixac a les classes d’iniciació a les noves tecnologies
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Com absorbir el volum creixent 
d’alumnes que hi haurà a se-
cundària en els propers cursos 
és una de les principals preocu-
pacions de la comunitat educa-
tiva, segons es va posar de ma-
nifest en el decurs del Consell 
Escolar Municipal (CEM) que 
es va fer el 5 de març a la sala 
institucional de la Casa de la 
Vila. La Regidoria d’Educació 
de l’Ajuntament preveu que 
l’augment de demanda de pla-
ces ja es farà efectiu el curs vi-
nent. “D’acord amb el nombre 
d’alumnes matriculats a pri-
mària, aquesta tendència es 
mantindrà i s’agreujarà quan, 
d’aquí a tres anys, s’hagin 
d’incorporar a secundària els 
alumnes del col·legi de Mas 
Rampinyo, si és que encara 
no s’ha contruït el nou edifici 
de l’INS Montserrat Miró”, va 
dir la regidora d’Educació, Ana 
Rivas (PSC). 

Comissió. Per abordar la qüestió 
amb previsió i traslladar-la al 

Departament d’Ensenyament, el 
Consell Escolar ha acordat crear 
una comissió de treball en què 
participaran els directors dels 
instituts, d’algun centre de pri-
mària i de la FAMPA.
Al Consell també es va donar 
compte que al curs vinent es 
mantindran les mateixes zones 
d’influència respecte la matricu-
lació als centres públics i concer-
tats.

El CEM crearà una comissió per abordar la problemàtica amb antel·lació

Educació preveu que s’hauran 
d’ampliar les places a secundària

Pilar Abián | Montcada

La Regidoria d’Educació preveu un augment de la inscripció a secundària els pròxims cursos

La pediatra Angélica Diéguez, del CAP Les Indianes, oferirà el pròxim 28 
de març a la Casa de la Vila (15.30h) una conferència sobre les malalties 
comunes als primers anys de vida. La xerrada s’emmarca en el cicle de 
ponències que promou la Regidoria d’Educació amb el suport de la Xarxa 
d’Escoles Bressol Municipals, que es va inaugurar el 21 de febrer amb 
una conferència sobre els accidents més freqüents de 0 a 3 anys. L’última 
ponència tindrà lloc el 30 de maig i se centrarà en l’alimentació | SA

> Conferència adreçada a pares amb adolescents
La Federació d’Ampa de 
Montcada (Fampa) orga-
nitza en el marc de l’Escola 
de Mares i Pares una xerra-
da adreçada a progenitors 
amb fills adolescents, el 
26 de març a la Casa de la 
Vila (18h), a càrrec d’Albert 
Montaner, psicòleg clínic i 
psicoterapeuta de CSMIJ’s 
de Montcada i Reixac. 
D’altra banda,  la Fampa ha 
ajornat del 13 al 20 de març la tercera i última sessió del taller de resolució 
de conflictes per la coincidència amb l’homenatge a les víctimes mortals a 
les vies del tren. La psicopedagoga Anna Solano –a la foto durant la segona 
sessió– donarà eines per gestionar les situacions conflictives. El taller es 
farà a la Biblioteca Elisenda, de 18 a 19.30h | SA

La Regidoria d’Educació orga-
nitzarà del 19 de març al 4 d’abril 
a Can Tauler la novena edició de 
la Mostra d’Ensenyament, sota el 
títol ‘Informa’t i escull, fes-ho per 
tu’.  L’objectiu de la iniciativa és 
posar a l’abast dels alumnes i les 
famílies la informació sobre els 
diferents itineraris que es poden 
triar després de fer la secundària 
obligatòria: Programa de Quali-
ficació Professional Inicial, batxi-
llerats, formació professional, en-
senyaments artístics i d’esports, 
estudis universitaris de grau i 
màster, idiomes, ensenyaments 
no regulats, escoles d’adults i 
vies d’accés a diferents estudis.

El contingut. La mostra inclou 
sessions informatives als instituts 
durant l’horari lectiu i, a la tar-
da, ofereix serveis d’assessoria a 
l’equipament situat al carrer Bal-
mes destinats als alumnes –di-
lluns, dimecres i divendres, de 
17.30 a 20.30h– i, com a novetat, 
enguany també hi haurà un espai 
de consulta individual adreçat als 

pares i mares perquè tinguin una 
informació més detallada sobre 
les seves inquietuds i els dutbes 
respecte l’educació dels seus fills. 
Aquest servei, que s’oferirà di-
marts i dijous de 17.30 a 20.30h, 
substitueix la xerrada que fins a 
l’edició passada es destinava als 
progenitors. D’altra banda, del 2 
al 4 d’abril, de 18 a 20h, tindran 
lloc les sessions de cloenda de la 
mostra amb un tastet de diferents 
oficis.

mostra d’ensenYament

La 9a edició oferirà una 
assessoria per a pares
Les activitats es faran del 19 de març al 4 d’abril a Can Tauler

Sílvia Alquézar | La redacció

> Segona xerrada sobre salut de 0 a 3 anys

La Mostra arriba enguany a la novena edició
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Alumnes del Programa de Qua-
lificació Professional Inicial 
(PQPI) de l’INS La Ferreria 
col·laboraran en projectes de co-
merç i gent gran a la ciutat amb 
l’objectiu de visualitzar i vincu-
lar els treballs integrats de curs 
en el municipi. Els estudiants 
d’auxiliar de vendes, oficina i 
atenció al públic duran a terme 
una iniciativa per ajudar a millo-
rar la imatge comercial dels es-
tabliments participants, escollits 
per l’associació Montcada Cen-
tre Comerç: Casa Ragull, Bijute-
ria i Complements Anna, El racó 
de la temptació, Farmàcia Relat i 
Dlixus Shop. 
Els alumnes, sota la supervisió 
del professorat, oferiran assesso-
rament gratuït als comerços en 
el disseny dels aparadors, amb 
la temàtica comuna de l’origami 
(papiroflèxia en japonès). Els 
aparadors hauran d’estar aca-
bats el 10 d’abril i hauran d’estar 
exposats fins al 5 de maig com a 
mínim.

Noves tecnologies. Els estudiants 
d’auxiliar de muntatge i man-
teniment de sistemes microin-
formàtics de l’INS La Ferreria 
faran un curs d’informàtica per 
a persones adultes a l’Associació 
de Gent Gran de  la Casa de la 
Mina amb l’objectiu de fomen-
tar l’ús de les noves tecnologies 
i internet. Els alumnes es dividi-
ran en dos grups de manera que 
cada persona que hi participi 

pugui ser atesa individualment. 
Les sessions es faran entre el 17 
de març i el 8 d’abril, de 18.15 a 
19.45h. Els continguts se centra-
ran en una primera aproximació 
a la informàtica, la creació de 
carpetes i fitxers, el coneixement 
de les eines bàsiques per navegar 
per internet, com utilitzar un cer-
cador i el correu electrònic, les 
xarxes socials i els canals multi-
mèdia, entre d’altres temàtiques.

L’objectiu de la iniciativa és vincular els treballs de curs amb accions al municipi

Alumnes del PQPI col·laboraran  
en projectes de comerç i gent gran

Sílvia Alquézar | La redacció

transiciÓ escola treball

La Casa Ragull, al carrer Major, és un dels comerços que s’ha ofert a participar al curs del PQPI
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La Regidoria d’Integració organitza del 21 de març al 16 de maig un taller 
d’alfabetització informàtica en nivell d’iniciació, que tindrà lloc a l’Espai 
Kursaal tots els dimecres i divendres, de 9.30 a 11.30h. Les preinscrip-
cions es poden fer el dia 18, de 12 a 14h, a l’equipament de Can Sant 
Joan. És imprescindible portar la documentació de l’Oficina de Treball de 
la Generalitat com a demandant d’ocupació | SA

> Taller d’alfabetització d’informàtica

 Aplicació de la LOMCE

El 19 de març (17.30h) es farà 
una reunió informativa a l’Audito-
ri per explicar les afectacions de 
l’aplicació de la LOMCE, la nova 
Llei estatal d’educació, a càrrec 
de Blai Gasol, llicenciat en Psi-
cologia i Màster en avaluació i 
supervisió de centres docents. El 
ponent a estat mestre, director, 
inspector durant 22 anys | LR
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La Fundació Thao i l’Ajuntament promouen 
accions per millorar la salut infantil

>monogràfi c

destinat a la poblaciÓ d’entre els 3 i els 12 anYs

àrea social
coordinació i redacció: gabinet de premsa
més informació a www.montcada.cat

TREBALL DE CAMP
Fins al 15 de maig es recopilaran dades 
dels 4.000 alumnes de totes les escoles 
de la ciutat i se’n farà un seguiment anual

vIGÈNCIA DE 4 ANyS
L’acord amb la Fundació Thao és vigent 
fi ns al curs 2016/2017 i es pot trobar 
tota la informació a www.thaoweb.com

MARÍA ELENA pÉREZ
ALCALDESSA

A fi nals del 2013 la Fundació 
Thao i l’Ajuntament vam ofi cialit-
zar el nostre compromís per tre-
ballar per a la prevenció de l’obe-
sitat infantil i la promoció d’hàbits 
saludables. Aquest ambiciós pro-
jecte ja està fent els primers pas-
sos i, ara més que mai, necessi-
tem la complicitat de tota la ciutat 
per aconseguir, entre tots, que 
els més petits tinguin un futur sa-
ludable. El programa Thao-Salut 
Infantil ja fa 7 anys que s’aplica 
a l’Estat i els últims resultats, fets 
públics aquesta setmana, cons-
taten que una tercera part dels 
nens no mengen fruita un cop 
al dia i més d’un 40% no prenen 
verdura diàriament.

per tenir cura de l’alimentaciÓ i la salut

Futur
saludable

Amb la voluntat d’aprendre ju-
gant, els thaoins han fet un decà-
leg, el Deca-Thao,  on recomanen 
als nens i nenes i les seves famí-
lies els millors consells per tenir 
cura de l’alimentació i la salut.
Per començar bé el dia cal fer 
un superesmorzar equilibrat –
amb fruita, un lacti i cereals–, 
s’ha de cuidar l’alimentació i 
aprendre a menjar a poc a poc 
i mastegant bé per gaudir dels 
sabors. La fruita, la verdura i els 
llegums són aliments que, de 
forma abundant, han de formar 
part de la dieta. Els aliments de-
rivats dels cereals –pa, pasta, ar-
ròs, galetes...– han d’estar a taula 
cada dia. Els thaoins recorden 

que cal menjar de tot, però amb 
control –lactis, carn, ous i peix–. 
L’aigua és la millor beguda de 
totes en qualsevol moment del 
dia. I l’activitat física és tan 
important com alimentar-
se bé. I també és molt 
important jugar i pas-
sar-s’ho bé cada dia. 
Els thaoins accepten 
que de tant en tant ens 
podem permetre un caprici, 
però sense deixar de fer una 
alimentació saludable. I per 
últim, recorden que és fo-
namental el descans noc-
turn per recuperar forces 
i estar en plena forma 
l’endemà al matí.

M. CARME gONZÁLEZ
REGIDORA DE SALUT PÚBLICA

Des de la Regidoria de Salut Pú-
blica volem millorar la salut infantil 
entre els montcadencs. Volem que 
apreguin a tenir uns hàbits clars i 
saludables d’alimentació. Com a 
administració pública podem inci-
dir en el canvi d’aquests hàbits i en 
promoure l’exercici físic en els més 
petits. Però, sobretot, volem cons-
cienciar les famílies que han de 
donar exemple als seus fi lls, que 
de vegades no mengen alguns ali-
ments perquè no s’han acostumat 
a ells. És per aquest motiu que 
algunes de les activitats que es 
proposen des del programa Thao 
són compartides entre pares, ma-
res i fi lls, com un berenar conjunt 
o anar a comprar en família.

Millorem
la salut

Amb l’objectiu de prevenir l’obesi-
tat infantil i promoure els hàbits 
saludables en els nens d’entre 
els 3 i els 12 anys, la Fundació 
Thao i l’Ajuntament de Montcada 
i Reixac han posat en marxa el 
programa Thao-Salut Infantil en-
tre tots els escolars de primària 
de la ciutat. Per aconseguir-ho, 
les accions compten amb quatre 
personatges que en saben molt. 
Són els thaoins: el Toe, un expert 
en l’alimentació saludable; l’Hui, 
el més juganer de tots; l’Are, un 
apassionat de l’activitat física, 
i l’Om, que coneix molt bé els 
avantatges de l’educació.

El programa s’estructura en tres 
grans eixos: un pla d’accions 
continuades en el temps; l’ava-
luació de l’impacte d’aquestes 
accions, i la comunicació dels 
resultats per veure’n l’evolució. 
Per a l’aplicació i el seguiment de 
les accions s’ha constituït un equip 
local, que sota la coordinació 
municipal, inclou representants 
de Thao, tècnics del consistori, 
personal sanitari, directors d’es-
coles i llars d’enfants, personal 
educatiu, representants de men-
jadors escolars, representants 
de les famílies, la farmacèutica-
nutricionista i personal voluntari.
La regidora de Salut Pública, M. 
Carmen González, afi rma que 
“volem educar als pares i mares 

i als infants sobre la importància 
d’adoptar uns hàbits alimenticis 
saludables”.
El programa Thao-Salut Infantil 
està en marxa a l’Estat espanyol 
des del 2007 i actualment 
s’aplica a més de 70 municipis 
d’arreu de l’Estat. El primer pas 
per a la implantació del programa 
és la realització d’un treball de 
camp per recopilar les dades 
antropomètriques (pes i  alçada 
per a calcular l’índex de massa 
corporal), la circumferència de 
la cintura, i indicadors com els 
hàbits d’alimentació i d’activitat 
física dels nens. Fins al 15 de 
maig es recolliran aquestes dades 
dels gairebé 4.000 alumnes 
de les 10 escoles de la ciutat. 

Aquestes dades s’actualitzaran 
cada any fi ns al curs 2016/2017 
i això permetrà veure quina ha 
estat l’evolució de la salut infantil 
al municipi.

Es farà una avaluació anual i 
un equip format per tècnics 
municipals i diferents agents 
locals en farà el seguiment

Al llarg d’aquest curs, els alumnes 
de P3 a 6è de primària participen 
en la campanya “Nyammm... 
Menja’t l’hort a mossegades, i a 
crèixer!” (per conèixer la varietat 
mediterrània i el producte de 
proximitat) i en la campanya 
d’accions d’activitat física. Els 

alumnes de 0 a 3 anys participen 
de l’acció “Aprenem hàbits 
saludables des de petits”. A partir 
d’aquí, es dissenyen les propostes 
didàctiques més adients per a 
cada edat.  
Algunes de les activitats que es 
faran són compartir un berenar 
amb la família a l’escola; anar 
al mercat a comprar fruites 
i hortalisses; aprendre a fer 
receptes per als berenars de 
cada dia... i tot això treballant les 
capacitats bàsiques (llenguatge, 
matemàtiques, autonomia...) 
d’una manera lúdica.

Els consells del decàleg del Deca-Thao
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>Editorial
Arriba la fibra
El desplegament de la fibra 
òptica a Montcada i Reixac, 
a càrrec de Telefònica, és una 
notícia a celebrar. Mentre les 
noves tecnologies avancen a 
tota velocitat, les infraestruc-
tures de les companyies opera-
dores van a un ritme molt més 
lent. Es prioritzen les inver-
sions a les grans ciutats i les 
pobla cions mitjanes o petites 
queden a la cua a l’hora de 
gaudir de les millores que es 
van intro duint en el mercat.
Ja fa temps que tant l’Ajun-
tament com els veïns es quei-
xaven de la baixa qualitat del 
servei, especialment pel que fa 
a la connexió a la xarxa. Això, 
segons les operadores, respon 
a què l’ADSL no arriba direc-
tament a les llars i, per tant, la 
seva capacitat depèn, en gran 
mesura de la distància a la 
qual es trobi situada la central 
telefònica. Amb la fibra òptica 
aquest problema ja no existirà 
perquè es tracta d’una tecnolo-
gia més avançada.
D’entrada, segons apunta Te-
lefònica, amb el desplegament 
de la fibra tot seran beneficis. 
Caldrà veure, però, quin serà el 
preu que haurà de pagar l’usuari. 
S’entén que serà superior a l’ac-
tual perquè també milloraran 
les prestacions però no hauria 
de ser una pujada despropor-
cionada per evitar que l’escletxa 
digital augmenti i molts veïns es 
quedin sense poder-hi accedir 
per motius econòmics. 

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

Policia local ¿solidaria?
Antes de empezar mi exposición del 
tema, agradecer a todos los donantes 
que el pasado 10 de marzo dieron un 
poco de ellos mismos en la Marató de 
donacions que se hizo en la Casa de 
la Vila. El tema que me lleva a escribir 
esta carta es que precisamente debi-
do a la Marató de donacions de sang 
que se hizo en la Casa de la Vila, sita 
en la calle Mayor de esta población, 
estacioné mi vehículo en dicha calle, 
pagando el correspondiente tiquet de 
zona azul, siendo alrededor de las 
19.45 h. 
Cual fue mi sorpresa que, tras dar 
medio litro de sangre y salir del apar-
camiento donde estacioné, debida-
mente, alrededor de las 20.35h. y al 
haber avanzado por la calle mayor 
unos 100 metros, me para un policía 
local y de malas maneras me amena-
za de que me va a multar por circu-
lar por dicha calle fuera del horario 
marcado. Tras mi inicial sorpresa, 
le comento cuales eran los motivos 
por los que salía a esa hora, a lo que 
me responde que le daba totalmente 
igual y que ya tenía el boletín en la 
mano. Por no discutir más hice lo que 
me indicó para salir de la calle Mayor 
y me fui para mi casa.
Señores de la Policía Local de Mont-
cada i Reixac, ¿saben lo que es la 
solidaridad? ¿saben que su labor es 
peligrosa y que cualquier día pueden 
ustedes necesitar esa sangre que he-

mos donado? Por favor, sean un poco 
más respetuosos con la gente que 
dedicamos nuestro tiempo a ayudar 
a los demás y colaboren ustedes tam-
bién en la labor.

Ignacio Wennberg 
Montcada

Primàries al PSC
Després de no haver pogut reunir el 
40% dels avals necessaris dins del 
breu termini establert en el procés 
de primàries del PSC a Montcada i 
Reixac, vull deixar constància dels 
següents fets. El secretari d’organit-
zació, José Luis Parra, va vulnerar el 
dret de consulta de la llista de mili-
tants per poder comunicar-me amb 
ells i sol·licitar-los el seu suport; l’exe-
cutiva de l’agrupació local, de la qual 
forma part l’altra candidata, María 
Elena Pérez, no ha tingut cap volun-
tat d’igualtat, exemplaritat i transpa-
rència en un procés de primàries que 
hauria d’haver estat reglat per part de 
la comissió executiva local. Aquests 
lamentables fets són demostrables i 
ja han estat denunciats davant la Fe-
deració del Vallès Occidental Sud i de 
la Comissió de garanties del PSC.
Amb tot, vull agrair sincerament els 
companys i companyes que m’han 
atorgat l’aval, un aval que els serà re-
tornat per no exposar-los a possibles 
represàlies personals. Els agraeixo 
que hagin entès que la nostra agru-
pació necessita una profunda renova-

ció en el futur immediat del projecte 
socialista local, en general, i de les 
persones i idees, en particular. Tam-
bé vull agrair el suport simbòlic rebut 
a les xarxes socials, especialment al 
meu perfil de Facebook. Tot plegat, 
em dóna forces i convicció per con-
tinuar endavant.
Personalment anuncio que no dona-
ré suport a cap candidat o candidata 
que estigui o hagi estat immers en 
unprocés judicial, com ara l’actual 
situació de doble imputació –tràfic 
d’influències i prevaricació– de la ja 
candidata del PSC a les eleccions 
municipals del 2015 en considerar 
que suposa un greuge insalvable i 
una situació especialment repugnant. 
La ciutadania reclama cada dia amb 
més intensitat que els partits polítics 
presentin a les properes cites electo-
rals persones amb clara vocació de 
servei públic, talent i amb una trajec-
tòria immaculada i, al meu entendre, 
no dubtarà a castigar electoralment 
aquelles formacions que no reaccio-
nin decididament en aquest sentit.

Rafa Ruiz
La Ribera

Concierto solidario
Como presidente de la Asociación Co-
lombiana Cultural Religiosa de Mont-
cada i Reixac quisiera invitar a todos 
los vecinos del municipio al concierto 
que se hará el próximo 4 de abril, a 
las 18h, en el Fórum de Barcelona. 

La actuación será a cargo de los can-
tautores Marco Barrientos y su banda, 
de Méjico, y del burgalés Kike Pavón. 
La entrada cuesta 25 euros que será 
destinada a finalidades benéficas. En 
este mismo acto también se recoge-
ran donativos para comprar la próte-
sis que necesita Jenny, una niña de 
10 años vecina de la Ribera, con pro-
blemas de movilidad. Las entradas se 
pueden adquirir anticipadamente por 
teléfono llamando al 609 604 512.
Les recuerdo que el concierto se hará 
en el Fórum al cual pueden acceder 
en transporte público a través de la lí-
nia 4 de metro (la amarilla). Sin nada 
más que agregar, les agradecemos de 
antemano su apoyo en este día y les 
animamos a que pasen una tarde fe-
liz con el Tours ‘Ilumina’.

Juan Manuel Fuente
Asociació Colombiana Cultural 

Religiosa de Montcada i Reixac

Fe d’errates
Respecte la notícia publicada en el número 

anterior sobre el programa ‘De aquí a allá’ 

de Montcada Ràdio, volem corregir que 

le seu presentador, Agustín López, té 15 

anys d’edat i que el programa s’emet els 

dimarts, de 21 a 22h.

anuncis gratuïts   Tel. 935 726 474     ae: som@laveu.cat
Clases particulares. Doy clases de ale-
mán, en Montcada. Tel. 610 392 086.
Busco trabajo. Para trabajar de vigilante 
de seguridad, carretillero, mozo de alma-
cén, ayudante de jardineria o camarero. 
Tel. 692 560 296.
Busco trabajo. Se ofrece señora para 
tareas domésticas, tareas de limpieza, 

cuidado de personas mayores o discapa-
citadas, canguro de niños. Titulada, gran 
experiencia. Tel. 93 564 11 81.
Busco trabajo. Se ofrece señora con 
experiencia para el cuidado de personas 
mayores, niños o limpieza del hogar. Tel. 
618 573 050.
Grupos singles. ¿Quieres conocer gen-

te? Llama al 677 394 239. Joan.
Se alquila. Plaça de pàrquing en Montca-
da Centro para coche y moto al lado de la 
iglesia. Tel. 625 569 938.
Lloguer. Plaça de pàrquing, a Vallbona. 
Econòmica. Tel. 657 326 175.
Busco trabajo. Se ofrece señora para 
limpieza del hogar o para el cuidado de 

personas mayores para las noches o los 
fines de semana. Con titulación de ge-
riatría y buenas referencias. Interesados 
llamar al teléfono 628 22 78 63. 
En venda. Plaça de pàrquing doble a l’illa 
de Montcada (entre els carrers Bruch i 
Lleida de Montcada Nova). Correu: rosa-
namiquel@gmail.com.

Compro. TBO antics, còmics, manga, àl-
bums de cromos, calendaris de butxaca i 
joguines. Tel. 630 930 616.
Busco trabajo. Se ofrece chico para tra-
bajar como soldador. Tengo experiencia 
acreditada y buenas referencias. Intere-
sados en contactar llamar al teléfono 628 
22 78 63.
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‘Una cambra pròpia’
Xerrada a càrrec de l’escriptora 
Sílvia Soler

17 de març
biblioteCa eliSenda, 19h

14 l divendres
Cinema-fòrum. ‘Las maestras de la Re-

pública’. Hora: 19h. Lloc: Local del PSC 

(Carretera Vella, 27).

Teatre. ‘Dolça, i fina, i tendríssima’, de la 

companyia SDT Teatre. Hora: 22h. Lloc: 

Kursaal. Preu: 4 euros.

15 l dissabte
Dansa. ‘1714. Diari d’una esperança’, 

del Grup de Dansa Cor de Catalunya . 

Hora: 18h. Lloc: La Unió (veure pàgina 

19).

Festival. Recollida de fons per a la cam-

panya #judici a la cimentera. Hora: 21h. 

Lloc: Ateneu Popular de Nou Barris.

16 l diumenge
Visita. ‘Els secrets de la Casa de les Ai-

gües’. Hora: 12h. Organitza: AMB.

Teatre. ‘Bajo las faldas’, de Teatroia’t. 

Hora: 18h. Lloc: La Unió. Preu: 4 euros 

socis i 5 la resta.

Concert. Anna Lee & Connie Lynch ho-

menatgen Les Dames del Blues. Hora: 

19h. Lloc: Auditori Municipal. Gratuït.

17 l dilluns
Xerrada. ‘Una cambra pròpia . Ddo-
nes que volen escriure’, de Sílvia Soler. 
Hora: 19h. Lloc: Sala polivalent de la Bi-
blioteca Elisenda.

19 l dimecres
Xerrada. ‘Anàlisi de la LOMCE’, de 
Blai Gasol, professor i exdirector gene-
ral d’Educació de la Generalitat. Hora: 
17.30h. Lloc: Auditori Municipal.

20 l dijous
Taller. Sobre resolució de conflictes, a 
càrrec d’Anna Solano. Hora: 18h. Lloc: 
Biblioteca Elisenda.

Inauguració. De l’exposició ‘Racons 
d’enyor’, de Joan Capella i Elisa Riera. 
Hora: 19.30h. Lloc: Kursaal

21 l divendres
Xerrada. ‘Curiositats de les monarquies’, 
a càrrec de Rosa Castellà. Hora: 21h. 
Lloc: La Unió. 

Concert. El cantautor Toni Subirana ho-
menatja Josep M. de Sagarra.  Hora: 
22h. Lloc: Auditori Municipal.

22 l dissabte
Concert. ‘La música de l’aigua’, a càrrec 
d’Andrés Madariaga i Glinka Quartet. 
Hora: 18h. Lloc: Casa de les Aigües. 

23 l diumenge
Visita. ‘La vida a l’entorn de l’aigua: taller 
i sortida guiada’. Hora: 10h. Lloc: Casa 
de les Aigües. Organitza: Acer.

25 l dimarts
Inauguració. De l’exposició de pintura 
de Benito Marcos. Hora: 19.30h. Lloc: 
Auditori Municipal.

26 l dimecres
Xerrada. ‘Ser pares d’adolescents avui’, 
a càrrec del psicòleg Albert Montaner. 
Hora: 18h. Lloc: Casa de la Vila.

28 l divendres
Xerrada. Sobre les malalties més comu-
nes als primers anys de vida, a càrrec 
de la pediatra Angélica Diéguez, del 
CAP Les Indianes. Hora: 15.30h. Lloc: 
Casa de la Vila.

Anàlisi de la LOMCE
Blai Gasol, exdirector general 
d’Educació de la Generalitat

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

tel. 935 651 122  |  De dilluns a divendres: 9 a 15h i 17 a 21h. Dissabte: 10 a 14h.
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j.relata.pujol recasens V.nietor.miró
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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

poesia musicada
HOMENATGE A JOSEP 
MARIA DE SAGARRA
Toni Subirana
21 de març, 22h

24 25

19 de març
auditori muniCiPal, 17.30h

exposiciÓ
BENITO MARCOS
25 de març, 19.30h
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EL CARNAvAL EN IMATGES
Cinc comparses locals reben premis 
a les Rues de diferents poblacions

pàg. 21

ANNA LEE & CONNIE LyNCH
Homenatge a Les Dames del 
Blues, el dia 16 a l’Auditori 

La Fura dels Baus impartirà una 
classe magistral els dies 21, 22 i 
23 de març al magatzem muni-
cipal del carrer Malves –al costat 
del cementiri– per a membres 
dels diferents col·lectius teatrals 
de Montcada i Reixac. El taller és 
una iniciativa del grup Dèria Tea-
tre, que s’inclou dintre del pro-
grama d’actes que organitzarà al 
llarg d’aquest any amb motiu del 
seu 26è aniversari. La proposta 
compta amb el suport de la Re-
gidoria de Cultura i Patrimoni. 
El seu responsable, Daniel Moly 
(CiU), ha destacat la importància 
de comptar amb la Fura, “amb 
qui s’obren les portes per a fu-
tures col·laboracions”, i ha inci-
dit en el bon moment que viu el 
moviment teatral del municipi.

Influències. L’evolució creativa 
del grup Dèria Teatre, constituït  
al 1988, està marcada per un 
curs que van fer amb la Fura 
dels Baus dos dels seus membres 
fundadors, David Velasco i Marc 
Capella, l’any 1996. “La partici-
pació al curs ens va permetre 
descobrir una nova manera de 

treballar que desconeixíem i va 
marcar un abans i un després 
en la concepció dels nostres es-
pectacles”, explica Velasco. Al 
1997, Dèria va estrenar ‘Gàrgo-
les’ a la plaça de l’Església, un es-
pectacle que incorporava per pri-
mera vegada el llenguatge ‘furer’, 
amb la seva concepció transgres-
sora, que elimina la quarta paret 
i explora les possibilitats dels 
quatre elements, l’aigua, el foc, la 
terra i l’aire. Més endavant van 
venir altres propostes igualment 
trencadores com ‘CristaldeCro’, 
‘Lorcalor’, ‘Aquí no ha passat 
res’ i ‘Maria, on ets?’. El grup 
ha compaginat els espectacles de 
carrer –col·laborant amb inau-
guracions, actes reivindicatius i 
festes populars del poble– amb 
recitals de poesia com els que ha 
presentat a les darreres edicions 
del cicle Poeticae.
La intenció de Dèria és que les 
persones dels diferents grups que 
participaran al curs de la Fura, 
una vintena, “s’impregnin de 
l’esperit furer” –en paraules de 
Marc Capella– i prenguin part en 
la preparació del nou espectacle 
de la companyia. “Serà un re-
sum dels 25 anys de trajectòria, 
amb referències a escenes dels 
diferents muntatges teatrals”, 
ha indicat. L’obra col·lectiva s’es-
trenarà el 6 de juny a la plaça de 
l’Església, dintre dels actes de la 
Festa Major 2014. 

Laura Grau | Redacció

La Fura dels Baus impartirà una classe 
magistral per als grups de teatre locals
El curs s’inclou dintre dels actes del 26è aniversari de Dèria Teatre i es farà al magatzem municipal del carrer Malves

El primer muntatge ‘furer’ de Dèria Teatre va ser ‘Gàrgoles’, estrenat a la plaça de l’Església el 14 de juny de 1997 en una nit plujosa
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L’evolució creativa de 
Dèria està marcada 
per un curs amb la 
Fura dels Baus al 1996

El taller de teatre de la Fura dels Baus serà impartit per 
Jürgen Müller, un dels fundadors de la mítica companyia, 
i l’artista plàstica Judy Lomas, i inclourà una part teòri-
ca, amb una xerrada i la projecció d’un documental so-
bre la trajectòria de la companyia, i una part pràctica, la 
més extensa, en què els alumnes participaran en diferents 
exercicis destinats a comprendre i escenificar el llenguatge 
‘furer’. “Ens fa molta il·lusió que ens hagin demanat fer 
un taller a Montcada perquè últimament tenim més de-
manda formativa des de fora de Catalunya”, ha dit Müller, 
que ha impartit formació a grups de l’Uruguai, Portugal i 
Escòcia els últims anys. “També resulta molt interessant 
apropar la nostra forma de treballar a grups no professio-
nals, perquè són molt receptius a les nostres propostes”, 
ha afegit Müller | LG

> Jürgen Müller, mestre ‘furer’
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La Unió de Mas Rampinyo aco-
llirà el 15 de març la representació 
de ‘1714. Diari d’una esperança’ 
(18h), un espectacle del Grup de 
Dansa Cor de Catalunya inclós a 
la programació de l’Espai A. La 
companyia manresana va estre-
nar l’obra al 2011 amb motiu del 
seu 25è aniversari. Es trata d’una 
història fi ctícia que s’emmarca en 
el setge de Barcelona del 1714 i 
que protagonitzen dues parelles, 
la vida de les quals es veurà alte-
rada pels fets del moment històric 
que els hi toca viure. El muntat-
ge compta amb la participació 
de 24 dansaires no professionals 
d’edats compreses entre els 14 
anys i la cinquantena. 

Obra multidisciplinar. La coreò-
grafa Mònica Clarena defi neix 
la dansa que veurà l’espectador 
de “descriptiva” i destaca que, 
“tot i no ser ball contempora-
ni, sí fuig de la rigidesa que 
caracteritza la dansa tradicio-
nal, que demana postures més 
estàtiques”. Amb un documen-

tat disseny de vestuari, el grup 
ofereix al públic un espectacle 
interdisciplinar i incorpora textos 
en off teatralitzats i una veu en 
directe, que fan les funcions de 
narradors de la història. Les en-

trades costen 8 euros per als socis 
i 10 per a la resta. Els menors de 
12 anys només paguen 6 euros. 
També tenen entrada reduïda els 
alumnes del Servei Local de Ca-
talà, els participants al programa 

Voluntaris per la Llengua i els so-
cis del TR3SC, de l’Institut Ra-
mon Muntaner i de la Federació 
d’Associacions de Gent Gran de 
Catalunya FATEC (amb carnet 
que ho acrediti). 

Laura Grau | Redacció

la uniÓ de mas rampinYo

El grup Teatroia’t tornarà a 
representar ‘Bajo las faldas’ el 
16 de març a La Unió de Mas 
Rampinyo (18h). La comèdia, 
estrenada al novembre dintre 
del Montcada a Escena, pre-
senta tres dones de caràcters 
molt diferents que analitzen 
les seves complicades relacions 
amb els homes i aborda amb 
humor i sarcasme els embolics, 
els somnis i les frustracions que 
pateixen. María Sánchez, Rosa 
Puig i Laura Guerrero inter-
preten amb convicció i frescor 
els tres personatges femenins, 
mentre que un únic actor, Ju-
lià Ferri, encarna tots els pa-
pers masculins, protagonitzant 
els moments més hilarants del 
muntatge. El preu de l’entrada 
és de 4 euros per als socis i 5 
per a la resta | LG

Prop de 150 persones, la majo-
ria públic jove, van assistir a la II 
Mostra Musical que va organit-
zar la Unió Musical Montcada 
(UMM) el dissabte 8 de març 
a la sala d’actes de La Unió 
de Mas Rampinyo amb el títol 
‘Breaking News!’. El programa 
va incloure les actuacions de 
diferents grups del moviment 
musical de Montcada i Reixac, 
com Paris29, Costa Concordia 
i Densenfreno, a més del gui-
tarrista Salva Criado –líder del 

grup Gala Cortés. La vetllada va 
continuar  amb música per ba-
llar amb els punxadiscos locals 
Roccat i C’Monk. El president 
de l’UMM, Rafa Ruiz, ha do-
nat les gràcies als grups per la 
seva participació altruista i a la 
junta de La Unió, que els hi ha 
cedit el local per acollir l’esde-
veniment. “Estem contents de 
com ha anat aquesta primera 
experiència i confi em repetir la 
col·laboració en un futur pro-
per”, ha dit | LG

> Nit de concerts a La Unió

Nova oportunitat 
per veure l’obra 
de Teatroia’t
‘Bajo las faldas’

Una de les escenes de l’espectacle ‘1714. Diari d’una esperança’, que el Grup de Dansa Cor de Catalunya representarà a La Unió el 15 de març

El Grup de Dansa Cor de Catalunya 
representarà l’espectacle ‘1714’
Ambientada al setge de Barcelona, compta amb la participació de 24 dansaires i textos teatralitzats
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Es convoca 
el 23è concurs 
‘Guanya’t 
un punt’
El 21 de març és l’últim dia per 
presentar treballs al 23è concurs 
de punts de llibre ‘Guanya’t un 
punt’, que convoca la Regidoria 
de Cultura i Patrimoni, amb 
motiu de Sant Jordi. El certa-
men s’adreça a nens i joves nas-
cuts entre els anys 2010 i 1998 
–ambdós inclosos–, que visquin 
o estiguin escolaritzats a Mont-
cada i Reixac. Cada participant 
pot presentar un únic punt de 
llibre, sobre cartolina i amb un 
nombre de tintes il·limitat. Els 
treballs es poden lliurar a la Bi-
blioteca Elisenda de Montcada i 
a la de Can Sant Joan. El jurat 
escollirà dos punts guanyadors 
per a cadascuna de les cinc ca-
tegories | LR
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Teatrac ha tornat a demostrar la 
seva gran capacitat artística amb el 
nou espectacle ‘Les dones sàvies’, 
estrenat el 9 de març al Kursaal, 
en una sala plena a vessar. Carac-
teritzats amb perruques i vestits de 
la França del segle XVII, els actors 
de la companyia van recrear els 

estirats personatges de la conegu-
da obra de Molière, que ridiculitza 
les veleïtats intel·lectuals d’una fa-
mília de classe alta enfront el sen-
tit pràctic de dos criats, que fan de 
conductors de la història. A més de 
les magnífiques interpretacions de 
tots els actors, que superen el repte 
de cantar amb música en directe, 

destaca la fastuositat del vestuari i 
l’efectisme del decorat. El director, 
Josep Lluís Jiménez, s’ha mostrat 
content de la resposta del públic i 
ha anunciat que el grup repetirà 
l’obra a La Unió properament i la 
portarà a concursos i a la próxima 
edició de la mostra local Montca-
da a Escena.

El grup Teatrac enlluerna el públic 
del Kursaal amb ‘Les dones sàvies’ 
El muntatge destaca per les magnífiques interpretacions i la fastuositat del vestuari

exposiciÓ

Anna Lee, al piano, i Connie Lynch, a la veu, repassaran els hits de la història femenina del jazz
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Una escena de l’obra ‘Les dones sàvies’ que Teatrac va representar al Kursaal el 9 de març, on destaca la fastuositat del vestuari i dels decorats

Anna Lee & Connie Lynch pre-
sentaran un repertori de luxe el 
16 de març a l’Auditori Munici-
pal (19h), amb cançons d’artis-
tes com Janis Joplin, Tina Tur-
ner, Koko Taylor, Etta James, 
Big Mama Thornton, Adèle, 
Amy Winehouse i Bonnie Ty-
ler, entre d’altres. L’acte, que 
s’inclou dintre de la programa-
ció del Dia de la Dona, inclourà 
una xerrada d’Anna González 

Ochoa –nom real d’Anna Lee– 
que, abans de començar el con-
cert, parlarà sobre el paper de 
la dona al llarg de la història 
musical i el per què importants 
figures del blues, soul i rythm’s 
blues no van rebre el reconei-
xement que haurien d’haver 
merescut. González és veïna de 
Montcada i Reixac i llicenciada 
pel Conservatori del Liceu amb 
el títol superior de música i de 
piano.

Concert d’homenatge 
a Les Dames del Blues
Anna Lee & Connie Lynch actuaran a l’Auditori el 16 de març

Laura Grau | Redacció

Laura Grau | Can Sant Joan

Yolanda Romero, veïna de 
Can Cuiàs,  ha guanyat el con-
curs de fotografia ‘M’agrada la 
Muntanyeta’ amb la imatge ‘A 
dalt de la muntanya’. El segon 
reconeixement ha recaigut en 
Pol Jordà, amb la fotografia ‘La 
Muntanyeta’. El certamen l’ha 
convocat l’Ajuntament, amb el 
suport l’Associació de comer-
ciants i l’AV de Can Sant Joan 

i l’Agrupació Fotogràfica de 
Montcada i Reixac (Afotmir). 
Un total de 15 imatges han op-
tat al certamen. 
El tercer premi es triarà per 
votació popular. Fins al 24 de 
març, les persones que vulguin 
votar ho podran fer per mitjà 
de l’espai Facebook de l’Ajun-
tament, on hi ha penjat un àl-
bum amb les 13 imatges que 
han participat al concurs i no 

són les guanyadores del primer 
i del segon premi. També es po-
den votar les fotos de manera 
presencial al Kursaal, on hi ha 
exposades totes les imatges. El 
primer premi està valorat en 
300 euros per gastar a botigues 
del barri, el segon és un val de 
compra de 150 euros i el tercer 
és un val de compra de 50 eu-
ros i un sopar al celler Montca-
ta Vins. 

yolanda Romero guanya el concurs
El certamen l’ha convocat l’Ajuntament per promoure una imatge positiva del barri

Laura Grau | Redacció

El mirador de les cultures, a La Muntanyeta, és l’espai que va triar Yolanda Romero per fer la fotografia que ha merescut el primer premi

‘m’agrada la muntanYeta’ 
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Tres dones i tres lluites són les 
protagonistes de ‘Con esencia a 
carmín’, l’obra que van repre-
sentar membres del grup Sin 
teta hay paraíso el 8 de març a 
l’Auditori Municipal, amb mo-
tiu del Dia Internacional de la 
Dona, en una sala repleta de 
públic. Manuela  Muñoz, Marga 
Rodríguez i Sole Turpín, dirigi-
des per Santiago Jiménez –de la 
Plataforma Creativa El Trape-
cio–, interpreten tres monólegs 
de Dario Fo i Franca Rame so-
bre la condició de la dona. Les 
tres debutants narren històries 
que reflecteixen el pitjor i el mi-

llor de ser dona en la societat ac-
tual, incidint en la reivindicació 
dels drets de les dones davant 
del retrocés que s’està donant 
en temes com l’avortament i 
en la seva fortalesa davant les 
adversitats. Jiménez va dedicar 
paraules d’elogi a les debutants, 
“jo no volia actrius, volia do-
nes que sentissin els textos i 
fossin capaces de transmetre 
sentiments”. 

Tapís simbòlic. El decorat de l’es-
cenari, un gran tapís de roba, 
el van confeccio nar les com-
ponents del grup a partir de 
diferents teles cosides entre sí. 

“Cada tros de tela simbolitza 
una dona, una cicatriu, una 
història de lluita personal”, 
ha explicat Muñoz, satisfeta de 
l’acollida que va tenir l’obra. 
“Estem valorant, fint i tot, 
la possibilitat de tornar-la a 
representar en altres equipa-
ments”, ha indicat. Els diners 
recollits, prop de 600 euros, es 
destinaran a donar suport a les 
dones de Montcada que tenen 
càncer de mama. L’entitat tre-
balla coordinament amb els dos 
ambulatoris, fent acompanya-
ment de les afectades i compar-
tint les respectives experiències 
de superació de la malaltia. 

sin teta haY paraíso

D’esquerra a dreta, Manuela Muñoz, Marga Rodríguez, Sole Turpín, saludant al públic al final de l’espectacle representat a l’Auditori Municipal
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Meritxell Trinidad | Montcada

L’obra ‘Con esencia a carmín’ fa un 
cant a les dones i la seva fortalesa
La recaptació es destinarà a donar suport a dones afectades de càncer de mama

El concurs de pintura de Festa 
Major, convocat per la Regido-
ria de Cultura i Patrimoni, ja 
s’ha posat en marxa. Hi poden 
participar totes les persones 
residents al municipi amb una 
única obra, que ha d’estar re-
lacionada amb el municipi. La 
tècnica i el suport són lliures, 
amb un tamany màxim d’1,5 
x 1,5 metres. Les obres s’han 
de lliurar del 5 al 10 de maig 
a la Casa de la Vila, en l’ho-
rari habitual de l’equipament, 
de dilluns a divendres, de 8 a 
21h. A l’hora de lliurar el tre-
ball, s’haurà d’omplir una but-
lleta en la que es farà constar 
les dades personals de l’autor 
i les dades de referència del 
quadre (títol, mides i tècnica de 
l’obra). 

Guardons. El primer premi està 
valorat en 600 euros i el segon, 
en 300. Els quadres guardo-
nats quedaran en propietat de 
l’Ajuntament i passaran a for-
mar part del fons d’art local del 
municipi. Del 20 de maig al 9 
de juny, tots els quadres s’ex-
posaran a l’Auditori Municipal 
i el veredicte del jurat es farà 
públic el 2 de juny, a les 19h, 
al mateix Auditori. Més infor-
mació a www.montcada.cat o a 
la Regidoria de Cultura i Patri-
moni (www.mircultura.cat).

Es convoca 
el concurs de 
pintura de la 
Festa Major 
de 2014 
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Toni Subirana és un reconegut cantautor 

El cantautor Toni Subirana 
(Barcelona, 1965) farà un con-
cert el 21 de març a l’Auditori 
(22h), basat en poemes repre-
sentatius dels llibres de cançons 
de Josep Maria de Sagarra, com 
ara Cançons de rem i de vela, Can-
çons d’abril i de novembre, Cançons 
de totes les hores i Entre l’equador i 
els tròpics. Els temes, que beuen  
de la cançó tradicional catalana, 
han estat arranjats per Manel 
Camp. Subirana, músic amb 
25 anys de carrera i diversos 
discos al mercat, ha dut aquest 
espectacle a més de dues cen-
tes poblacions. El concert, que 
també inclourà peces pròpies 
de l’autor, posarà el punt i final 
al cicle Poeticae 2014 i també 
servirà per commemorar el Dia 
Mundial de la Poesia, amb un 
brindis final. 

Laura Grau | Redacció

El cantautor 
Toni Subirana 
homenatja 
Josep Maria 
de Sagarra

Laura Grau | Redacció
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> La pintora Clara Cardona mor als 84 anys

> Miguel Ángel Marín actua al Nou Baviera 

Un total de 40 alumnes 
va gaudir de l’aventura 
de fer un viatge per 
la història de la crea-
ció del llibre L’aigua 
del Rif a partir de les 
paraules de l’autora, 
Montse Flores, a la 
Biblioteca Elisenda el 
5 de març. Les aven-
tures de l’Ahmed i la 
possibilitat de fer una 
primera lectura en català van atraure des del primer moment els alum-
nes del curs de nivell inicial. Els alumnes de cursos superiors actualment 
estan ampliant aquesta temàtica amb la lectura de la novel·la El fruit del 
baobab, de Maite Carranza. En fi nalitzar el club de lectura, els assistents 
van visitar Si K bo, comerç col·laborador i alhora punt de trobada de Vo-
luntariat per la Llengua | LR

> Montse Flores visita el Club de Lectura del SLC

sL
c

La pintora montcadenca Clara Cardona va morir el 9 de març a l’edat 
de 84 anys. Des del passat mes de gener estava delicada de salut des-
prés de patir dos infarts seguits. Cardona va estudiar pintura a l’Escola 
Llotja de Barcelona i va ser una de les fundadores del col·lectiu Cau 
d’Art. Durant quaranta anys va treballar a l’empresa Aismalibar on va 
fer exposicions i també cursos patrocinats per la mateixa empresa. A 
més a més, va participar en nombroses ocasions al Mercat d’Art i va 
fer exposicions individuals i col·lectives a diverses ciutats de Catalunya 
i França. L’última que va fer a Montcada va ser al 2010 a la Casa de la 
Vila (a la foto) | LG

Bm

> Benito Marcos exposarà a l’Auditori Municipal

El pintor Benito Marcos, veí de Santa Coloma de Gramanet, inaugura 
el 25 de març a l’Auditori Municipal una exposició dels seus últims 
treballs, la majoria obres abstractes on es barregen els desitjos i els 
somnis de l’individu. Marcos té una llarga vinculació amb Montcada. 
Al 1995 es va endur el segon Premi Montcada de Pintura i, un any 
després, les seves creacions van assolir el primer guardó. Al 1997 va 
exposar per primera vegada al municipi i, fa quatre anys, ho va tornar 
a fer acompanyat del fotògraf Joan Guerrero i el pintor Miquel Àngel 
Para. Té una extensa trajectòria de premis i exposicions i ha participat 
com a jurat en diversos certamens artístics locals | LR

ar
xI

u
/s

ÍL
VI

a 
aL

Q
u

ÉZ
ar

L’actor Miguel Ángel Marín farà un dels seus populars monòlegs al 
restaurant Nou Baviera el 19 de març al vespre. Les persones inte-
ressades poden fer la reserva per al sopar i l’espectacle 931 822 858. 
L’establiment ha posat en marxa una nova programació de monólegs 
de forma regular per atraure clientela | LR

La Casa de les Aigües estarà 
inclosa a partir d’ara a la Xar-
xa de turisme industrial de 
Catalunya (Xatic). Aquest or-
ganisme, amb seu a Terrassa, 
està integrat per una vintena de 
municipis catalans que tenen 
en comú elements patrimonials 
que permeten conèixer a fons 
la revolució industrial a Catalu-
nya i la transformació del ter-
ritori i la societat per mitjà de 
la indústria. “La incorporació 
de la Casa de les Aigües a la 
Xatic ens aportarà més difu-
sió, ja que les seves activitats 
mouen unes 5.000 persones 
l’any”, ha  manifestat el regidor 
de Cultura i Patrimoni, Daniel 
Moly (CiU).

Próximes visites. La Regidoria 
de Cultura i Patrimoni orga-
nitza al llarg de l’any diversos 
actes per divulgar aquest con-
junt arquitectònic. El dia 16 
de març tindrà lloc una visita 
a les 12h, i el dia 23 una altra, 

amb un taller familiar, també a 
les 12h. Per fer-ne les reserves, 
s’ha de contactar amb el Museu 
Municipal, per mitjà del web 
museumunicipal@montcada.org, 
o bé, al telèfon 935 651 122.  
D’altra banda, el guitarrista xilè 
Andrés Madariaga actua rà el 22 
de març a la Casa de les Aigües –
concretament a la sala d’actes de 
la Casa del Maquinista (18h)–, 
acompanyat del Glinka Quartet 

en un concert especial amb motiu 
del Dia Mundial  de l’Aigua. Amb 
el títol ‘La música de l’aigua’, el 
repertori farà un recorregut per 
les obres dels autors de diferents 
èpoques que s’han inspirat en 
aquest element de la natura, des 
de la sonoritat d’una gota d’aigua 
de Ferran Sor, el manantial infi nit 
d’harmònics d’Ernesto Valsoda 
fi ns a l’univers d’Albéniz, Pahissa 
i Toldrà.

patrimoni arQuitectÒnic

La Casa de les Aigües s’incorpora 
a la Xarxa de Turisme Industrial

Laura Grau | Redacció

El 22 de març el guitarrista Andrés Madariaga farà un concert al complex modernista

Andrés Madariaga actuarà el 22 de març a la Casa del Maquinista de la Casa de les Aigües
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La Fundació Joan Capella inau-
gura el 20 de març al Kursaal 
(19.30h) l’exposició ‘Racons 
d’enyor’, basada en el llibre de 
poemes del mateix títol publicat 
al 1989, fruït de la col·laboració 
entre dos grans amics: el pintor 
Joan Capella (Montcada i Rei-
xac, 1927-2005), autor de les 
il·lustracions, i la poetessa Elisa 
Riera (Montcada, 1945), auto-
ra dels poemes. La producció 
de Racons d’enyor, de manera 
totalment artesanal, va córrer 
a càrrec dels artistes, ja que 
la intenció era fer un grapat 
d’exemplars per regalar-los als 
seus amics. Per això, l’obra es 
va presentar en un acte privat 
el juliol del mateix any a l’estu-
di que aleshores el pintor tenia 
a Mas Rampinyo, amb la pre-
sència d’uns quants amics. 

25è aniversari. Ara, quan es 
compleixen 25 anys d’aquella 

fructífera col·laboració, Racons 
d’enyor es mostra públicament 
per primera vegada en una sala 
de Montcada, “perquè creiem 
que, tant la part gràfica com 
la literària de llibre, són prou 
interessants com per agradar 
el públic, independentment 
de la relació que puguin o 
hagin pogut tenir amb l’Eli-
sa o amb el Joan”, ha explicat 
el director de la Fundació Joan 
Capella, Jorge Gómez.

el retro-visor Fundació Cultural 

La intervenció dels veïns va ser clau per socòrrer els ferits en un primer moment
L’accident ferroviari de 1961
Durant els 150 anys de presència 
del ferrocaril a Montcada s’han vis-
cut diversos accidents. El més greu 
de tots va tenir lloc el 26 d’agost 
de 1961 a la línia del Nord, quan 
un comboi que procedia de Lleida 
va descarrilar a l’alçada del pont 
que travessa el carrer Major –avui 
substituït per un de més modern. 
Era el capvespre d’un calorós dis-
sabte d’estiu i molts montcadencs 
prenien  la fresca al carrer, quan es 
va sentir un gran terrabastall de fer-
ralla, seguit d’un núvol de pols i un 
gran silenci, només esguinçat pels 
crits ofegats dels viatgers. 
Molts veïns van anar corrents fins a 
l’estació per veure què havia pas-
sat i van comprovar amb horror la 
gravetat de l’accident –una part del 
comboi havia quedat penjant sobre 
el carrer Elionor– i la gran quanti-
tat de persones ferides, a les quals 
van atendre en un primer moment, 
ja que els serveis d’emergència no 
van actuar amb la diligència que 
pertocava. El balanç de víctimes va 
ser de 6 morts i 149 ferits, molts 
dels quals van patir greus amputa-
cions.
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fundaciÓ Joan capella

Els poemes i els dibuixos 
del llibre ‘Racons d’enyor’ 
s’exposen al Kursaal 
Joan Capella i Elisa Riera van publicar el volum al 1989

Laura Grau | Redacció

Portada del llibre ‘Racons d’enyor’

Una instantània de com va quedar el comboi el dia després del greu accident a la línia del Nord
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La Rua de Carnaval 2014, feta l’1 
de març, va tornar a posar de re-
lleu la gran creativitat, imaginació 
i entusiasme de les comparses que 
hi participen. Enguany han estat 
14 colles, que han reunit més de  
1.200 persones. Vuit de les catorze 

comparses locals van participar a 
rues d’altres municipis vallesans i 
cinc van obtenir algun premi. ‘The 
last green planet’, de l’Associa ció 
de Carnaval Endansa, va guanyar 
el premi al millor grup de fora de la 
ciutat a la Rua de Mollet i  el primer 
premi de la Rua de l’Alt Maresme. 

Els soldats napoleò nics de La Salle 
Connecta van obtenir el de millor 
comparsa juvenil a Mollet, on tam-
bé van desfilar la comparsa Happy 
Day, del Gurugú, amb la disfressa 
de gospel. A Sabadell, la compar-
sa ‘Wolf krnival’ de Cirqs Dance 
Studio va guanyar el tercer premi 

al millor grup i ‘Els víquings’ del 
Jym’s, el tercer a la millor carrossa. 
També hi van desfilar els flamin-
gos de La Unió i els asteques de 
Terra Nostra. A Parets, Jym’s es va 
endur el primer premi, i a Grano-
llers, l’escola d’anglès April, ‘Super 
April saves the language’, va ser 

considerada la millor comparsa 
de fora del municipi. “Vull felici-
tar les comparses pel seu esforç i 
destacar que la Rua de Montca-
da s’ha consolidat amb una de 
les més potents del Vallès”, ha dit 
el regidor de Cultura i Patrimoni, 
Daniel Moly (CiU).

Laura Grau | Redacció
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‘Flamingo’s paradise’, de la comparsa La Unió s’engresca, van apostar per les plomes, el rosa i els brillatons Els ‘Víquings’ de l’Associació Cultural Escènica Jym’s, amb banyes lluminoses i combinació de tons blaus amb blanc

La comparsa La Salle Connecta es va convertir en un elegant exèrcit napoleònicEl ball al sambòdrom de la comparsa de l’escola de ball de Montcada Cirqs Dance Studio am la disfressa ‘Wolf Krnival’

Una Rua referent al vallès   
Cinc de les catorze comparses participants van obtenir premis a les desfilades de Carnaval de diferents poblacions

‘Super april saves the language’, de l’escola April, va ser la més nombrosa, amb 180 membres Un dels personatges de ‘The last green planet’ de l’Associació de Carnaval Grup Endansa, una de les comparses més espectaculars
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carnaval 2014

eB
 c

an
 c

as
am

aD
a

Més fotos, el video de la Rua i el Carnaval a les escoles a

Mira totes les fotos i el video a 

‘Les reines de cors’, de l’Associació La Gralla, vinculada a l’AMPA de l’escola Mas Rampinyo

La festa de comiat del rei Carnestoltes es va fer el 2 de març a la plaça de l’Església, amb l’animació del grup Pentina el Gat

La comparsa de Terra Nostra ,Thirteen Gold, va debutar a la Rua amb la disfressa ‘Teotihuacan, pirámide del sol’, dominada pels tons daurats

‘Fantasia de gel’, d’Els increïbles, de Mas Rammpinyo, que sortia per primer cop a la Rua

‘Gospel’, del grup Happy Day, format per mares del Gurugú‘El ciempiés recortao’, de la Favmir, va reunir els colors de les diferents marees reivindicatives

‘Nasío pa rey’, de la comparsa No somos nadie de Can Sant Joan, va interpretar un grup de legionaris espanyols amb la seva cabra 

Policies i presos a ‘La ley y sus reos’, de l’Associació d’Equatorians de Montcada (ASERM)

‘Terra del sol naixent’ de la Joventut Sardanista de Martorelles
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CORFBOL
Cinc jugadors de l’AEE Montserrat Miró 
disputaran amb la selecció catalana 
el Mundial sots-16 a Holanda
pàg. 31pàg. 29

CICLISME
El llegat esportiu de Miquel Poblet 
es podrà visitar a partir del mes de 
juny en una exposició permanent

atletisme 

yeli Sagna segueix progressant i ja és campió 
de Catalunya en el seu primer any de juvenil 
Amb només 15 anys, l’atleta de la JAM va guanyar, l’1 de març, la prova dels 800 metres al Campionat de Catalunya en pista coberta 

La Joventut Atlètica Montcada 
(JAM) té des de l’1 de març un 
nou campió de Catalunya. Es 
tracta de Yeli Sagna, qui, als seus 
15 anys –i a la seva primera tem-
porada com a juvenil–, va guan-
yar la cursa dels 800 metres de la 
seva categoria al Campionat de 
Catalunya en pista coberta que 
es va disputar a Sabadell. Sagna, 
qui no arribava amb la millor 
marca a la fi nal, va certifi car la 
seva victòria gràcies a un bon 
esprint i va fi nalitzar la prova amb 
un temps d’1 minut, 58 segons i 
93 centèsimes, fent la segona 
millor marca d’aquest any. “No 
era el favorit, però estava con-
vençut que podia guanyar. Li 
vaig fer cas al meu entrenador, 
qui em va dir que accelerés als 
últims 200 metres. Li estic molt 
agraït”, explica Yeli, qui repeteix 
un títol que ja ha aconseguit sis 
vegades en altres categories i 
proves, tant en cros com en pista 
coberta i a l’aire lliure. 
Yeli va néixer a Mauritània al 
1998 i viu a Montcada i Reixac 
des de que tenia tres anys. Va 
arribar a la JAM sent aleví i sem-
pre ha estat entrenat per Francis-
co Gómez, ‘Frasqui’, qui està con-
vençut del seu gran futur. “Yeli 
pot arribar on ell vulgui. Té 
unes condicions innates, però 
ha de continuar treballant. El 
seu gran handicap és l’alçada. 

Ja mesura l’1,91 metres i es-
pero que no continuï creixent 
molt més”, diu ‘Frasqui’, qui a 
l’últim any ha reconduït la carre-
ra del seu pupil cap a curses més 
curtes de 800 o 1.500 metres: 
“Com és tan alt, els seus ossos 
i músculs pesen més, i no des-
taca a les proves de distàncies 
llargues”.
El nou campió de Catalunya viu 
a la Ribera, estudia a l’institut del 
barri i és el gran de cinc germans 
d’una família humil –la seva mare 
és la única que treballa a casa. 
“L’atletisme és la seva sortida 
i una de les seves principals 
motivacions ja que els estudis 
no els porta gaire bé. Gràcies a 
l’esport no està cada dia al ca-
rrer”, comenta ‘Frasqui’.
Yeli Sagna és un dels atletes amb 
més futur de la JAM, que ha 
tingut al llarg de la seva història 
altres campions de Catalunya en 
diferentes categories com Álex 
Quintas, Carlos Cera, Joan Rie-
ra o Aitor Martín. Aquest últim, 
de 20 anys, s’ha recuperat bé de 
les lesions als genolls que el van 
martiritzar durant la seva etapa 
de júnior i als Campionats de 
Catalunya en pista coberta de 
Sabadell va acabar tercer a la 
prova de 800 metres de la cate-
goria promesa. Al mes de juny, 
tant Yeli com Aitor intentaran fer 
un bon paper al campionat de 
Catalunya a l’aire lliure.

Rafa Jiménez | Redacció

> La JAM arriba als 30 
anys en plena forma
A prop de complir els 30 anys, la 
JAM viu un moment dolç i aquesta 
temporada compta amb 118 es-
portistes amb fi txa (83 d’atletisme 
i 35 de triatló). “Estem orgullosos 
de tenir una base molt sòlida. 
L’escola li dóna vida al club i el 
fa créixer”, comenta el president 
de la JAM, Ilde Teruel, qui també 
destaca el nucli de gent veterana 
que està molt implicada i amb 
ganes d’organitzar curses com la 
Montescatano | RJ

Yeli Sagna (JAM) mostra amb orgull la medalla d’or que va conquerir a la fi nal dels 800 metres del Campionat de Catalunya juvenil en pista coberta
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futbol. Quarta catalana
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La UD Santa María no troba 
la manera de reaccionar i enca-
dena vuit derrotes consecutives 
al grup 15è de la Quarta Cata-
lana. El club de Terra Nostra, 
que només ha aconseguit qua-
tre victòries i que no guanya 
des del 14 de desembre, va per-
dre per la mínima el seu últim 
partit al camp de l’EF Barberà-
Andalucía B (1-0). L’equip de 
Pere Ricart, que no va poder 
remuntar a l’únic gol del partit 
que va arribar abans del des-
cans, és cinquè per la cua amb 
13 punts | RJ

L’UD Santa María no reacciona i 
encadena vuit derrotes seguides
L’equip de Pere Ricart va perdre el seu últim partit contra l’EF Barberà-Andalucía B (1-0)

Encara amb nou partits per jugar, l’UD Santa María lluita per retrobar-se amb la victòria

El CD Montcada va acon-
seguir, a la 23a jornada, un 
empat a l’estadi de la Ferreria 
contra un EC Granollers (1-1) 
que no perd des del mes de 
desembre i que ja acumula nou 
jornades seguides sense per-
dre. Tot i que a priori un punt 
contra el quart classificat po-
dria semblar un bon resultat, 
els verds van acabar el partit 
amb un regust amarg ja que el 
gol dels visitants va arribar al  
minut 86. Després d’una pri-
mera meitat sense gols i amb 
iniciativa dels verds, Álex 
González va trencar l’empat al 
63’ gràcies a un llançament de 
penal. 
El CD Montcada tenia el partit 
ben controlat, però un errada 
del porter Adrián Buetas li va 
fer perdre dos punts. “No hem 
guanyat per una errada nos-
tre, però això ens pot arribar 
a passar a tots: un davanter 
pot fallar un gol i l’entrenador 

també, a vegades, prepara 
una tàctica equivocada”, co-
menta el tècnic Jordi Salvanyà, 
qui creu que el seu equip va fer 
“mèrits per guanyar, tot i que 
al final ens hem quedat amb 
cara de tontos”. 
La part positiva per al CD 
Montcada és que ha aconseguit 

encadenar dues jornades pun-
tuant i que ocupa la novena 
posició amb 31 punts, empatat 
amb el vuitè, l’UE La Jonque-
ra, que, precisament, serà el seu 
rival d’aquí a dues setmanes a 
l’estadi de la Ferreria. Abans, 
els homes de Salvanyà jugaran 
al camp de l’UE Vic.

futbol. primera catalana

El CD Montcada deixa escapar  
dos punts a quatre minuts del final
L’EC Granollers, quart i invicte des de desembre, va evitar la derrota amb un gol al 86’

El CD Montcada acumula dues jornades puntuant i s’apropa a la vuitena posició del seu grup
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Va perdre amb el Martinenc (1-0) i ja està a sis punts del líder

L’EF Montcada encaixa  
la seva segona derrota 

futbol femení. primera catalana
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El partit al camp de la Gramanet-Milán B es va suspendre

L’UE Sant Joan suma  
tres punts sense jugar

futbol. segona catalana

Els de Can Sant Joan respiren després de veure com els seus dos rivals directes van perdre

Després de cinc jornades sense 
guanyar, l’UE Sant Joan-Atlètic va 
tornar a sumar els tres punts sense 
haver de jugar. El partit que estava 
previst al camp del cuer, la Gra-
manet Milán B, i que corresponia 
a la 23a jornada, es va suspendre 
a causa dels deutes que arrossega 

el club de Santa Coloma de Gra-
manet, que encara ha de pagar 
algunes despeses d’arbitratge. Va 
ser una jornada rodona per als de 
Can Sant Joan que van sumar tres 
punts –aran tenen 27– i van veure 
com els seus dos rivals directes, 
UD Cirera i UD Catalana, van 
perdre els seus respectius partits.

Rafa Jiménez | Redacció

Rafa Jiménez | Redacció
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> El B es retroba 
amb el triomf
El segon equip del CD Montcada 
va aprofitar la seva visita el 8 de 
març al camp del cuer, el CE La 
Salle Bonanova, per retrobar-se 
amb la victòria després de tres 
derrotes seguides. Els verds van 
guanyar amb un 0 a 2 gràcies als 
gols de Xavi Gómez (42’) i Daniel 
Baena (90’). Tot i aquest triomf, 
l’equip de Juan Meca segueix 
ocupant la setena posició | RJ
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El sènior femení de l’EF Montca-
da va patir a la 21a jornada la seva 
segona derrota després de caure 
al camp del Martinenc (1-0). El 
partit, sense gols a la primera mei-
tat, es va decidir a la segona part 
quan les barcelonines van marcar 
un gol després d’un llançament de 
còrner al minut 65. “Ja estic una 
mica cansat d’encaixar aquests  
gols. Sempre ens marquen a pi-
lota aturada i no sé si això es pot 

entrenar”, comenta un decepcio-
nat Adriano Bujalance. Després 
d’aquesta derrota, l’EF Montcada, 
que va acabar el partit amb dues 
jugadores menys a causa de les 
expulsions de Nerea Rodríguez i 
Pili Pérez, manté la segona posi-
ció, però es queda a sis punts del 
líder. “Sincerament i amb aques-
ta distància, la lliga està ja molt 
complicada, però resten nou 
partits i hem de seguir lluitant”, 
diu Bujalance. 

Rafa Jiménez | Redacció

> Satisfacció per l’amistós contra el Betis
L’EF Montcada no es va aturar durant el parèntesi de la lliga degut a la 
celebració del Carnestoltes i va disputar un amistós l’1 de març al camp 
del Betis, que juga a Segona Divisió nacional. El partit, que es va fer amb la 
modalitat de futbol-7, va finalitzar amb derrota montcadenca per un clar 7 
a 2. “el resultat era previsible. el més important ha estat l’experiència i que 
les nostres jugadores s’ho van passar molt bé”, comenta el tècnic Adriano 
Bujalance, qui agraeix el tracte rebut pel Betis, tot i que ell no va poder 
viatjar a causa d’uns problemes a l’esquena | RJ
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El sènior masculí del CH La 
Salle manté la cinquena posició 
al grup D de la Primera Es-
tatal després d’acumular cinc 
jornades sense perdre amb tres 
victòries consecutives. L’últim 
triomf es va produir a la 21a jor-
nada a la pista d’un rival directe 
com és el Joventut Handbol Ma-
taró (27-29). A la primera mei-
tat, els lassal·lians van patir un 
desavantatge de quatre gols, tot 
i que van arribar al descans per 
davant (16-17). A la segona part, 
va continuar la igualtat i els dos 
equips van millorar en defensa. 
Unes bones aturades del porter 
Ricard Presas i dos contraatacs 
materialitzats per Álex Expósi-
to li van acabar donant els dos 
punts als montcadencs. “Tinc la 

sort de dirigir un equip molt 
lluitador. També tenim quali-
tat perquè només amb lluita no 
es poden guanyar tants punts, 
però mai donen un partit per 
perdut”, comenta un orgullós 

Jaume Puig. Els lassal·lians tenen 
ara un calendari propici ja que el 
seus propers partits seran contra 
l’H. Banyoles i el CE Vendrell  
Handbol, dos rivals de la zona 
baixa de la taula.

handbol

Els lassal·lians acumulen cinc jornades sense perdre i han guanyat els tres últims partits

Rafa Jiménez | Redacció

El sènior masculí del CH La Salle segueix protagonitzant una gran temporada a la Primera Estatal

Després de cinc derrotes segui-
des –les dues últimes contra el 
Pallejà (3-2) i el Sant Cugat (6-
3)–, el Broncesval Montcada va 
tornar a sumar a la 24a jornada, 
tot i que només va ser un empat 
al pavelló Miquel Poblet contra 
l’Esparreguera amb un resultat, 
1-1, més propi del futbol que 
del futbol sala. En aquest últim 
partit, els montcadencs es van 
avançar en el marcador amb un 
gol de Petit a la primera meitat. 
A deu minuts del final, l’Espar-

reguera va empatar, deixant 
sense reacció els locals. “No es-
tem bé físicament i si el partit 
arriba molt igualat al final, ho 
notem”, explica el capità Martio 
Litrán, qui creu que el mal mo-
ment de l’equip es deu a “una 
barreja física i mental”. “L’ob-
jectiu d’aquí al final de lliga 
és millorar la imatge, treure 
la major quantitat de punts i 
esperar a que arribi la prope-
ra temporada”, diu Litrán. El 
Broncesval ocupa la novena po-
sició amb 33 punts.

Els montcadencs havien encadenat cinc derrotes seguides

futbol sala. segona b

A manca de cinc jornades per al final de la lliga, el Broncesval vol recuperar les bones sensacions

El Broncesval trenca amb 
un empat la mala ratxa

Rafa Jiménez | Redacció

> Inscripcions per al Torneig Ciutat de Montcada
Encara es poden fer les inscripcions, que són gratuïtes, per al I Tor-
neig Ciutat de Montcada i Reixac que el CFS Montcada organitzarà el 
12 d’abril, durant el matí, a la pista coberta del centre. La participació 
està oberta a nens i nenes nascuts entre els anys 2004 i 2007 que 
visquin o estiguin escolaritzats al municipi | RJ

El sènior masculí del CH La Salle  
es manté fort a la cinquena posició

Després de quatre ensopegades 
consecutives, el sots-21 A de 
l’UB MIR es va retrobar amb la 
victòria a la 19a jornada a la pis-
ta del cuer, el CB La Garriga (47-
50). D’aquesta manera, els blaus 
van poder oblidar la derrota a 
casa contra el quart classificat, 
el CN Caldes (68-70). Després 
de 19 jornades, l’equip d’Ignasi 
de la Fuente, que la tempora-
da passada va guanyar la lliga 
i va pujar al nivell A-1, ocupa 
l’onzena posició amb un balanç 
de sis victòries i tretze derrotes. 
“No hem tingut sort amb les 
lesions i juguem sense pivots 
purs”, explica de la Fuente.

El sots-21 A de l’UB MIR torna a 
guanyar després de quatre derrotes

Rafa Jiménez | Redacció

L’equip d’Ignasi de la Fuente va pujar la temporada passada i juga al nivell A-1

bàsQuet

El sots-21 A està patint a la seva nova categoria a causa de les lesions de jugadors importants
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> Bona reacció de 
La Salle femení
Després de perdre en el seu debut 
a la segona fase de la Primera Ca-
talana, el femení del CH La Salle 
va aconseguir el 9 de març la seva 
primera victòria al pavelló Miquel 
Poblet contra el CH Alcarràs (23-
18). Amb aquests dos primers 
punts, l’equip de Joan Gosàlvez és 
tercer del grup B. D’altra banda, el 
segon equip masculí ha baixat a la 
sisena posició del grup B de Ter-
cera després de caure contra els 
dos primers: l’H. Bordils C (25-23) 
i l’H. Cerdanyola (26-30) | RJ

L’AFS Bosc d’en Vilaró ha per-
dut els seus dos últims partits al 
grup B de la Primera Territorial 
que organitza la Federació Ca-
talana de Futbol Sala. Els verds 
van perdre l’oportunitat de supe-
rar l’FS Unión Llagostense a la 
classificació després de caure a 
la seva pista (7-4). Una setmana 
més tard, els montcadencs van 
perdre a casa contra el tercer, 
el Montsant Sala 5 (3-7). L’AFS 
Bosc d’en Vilaró segueix vuitè 
amb 25 punts.

Segona Catalana. La competició ha 
estat aturada dues setmanes i es re-
prèn el cap de setmana del 15 i 16 

de març. El líder, l’AE Can Cuiàs, 
jugarà contra el CFS Premià de 
Dalt B mentre que l’EF Montcada, 
segona a la taula, anirà a la pista 
del PB Palau-Solità i Plegamans.

Ha perdut contra l’FS Unión Llagostense i el Montsant Sala 5

futbol sala. primera territorial

Dues ensopegades  
de l’AFS Bosc d’en vilaró

Rafa Jiménez | Redacció
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L’AFS Bosc d’en Vilaró segueix sent vuitè
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L’Ajuntament i l’Institut Munici-
pal d’Esports i Lleure estan tre-
ballant en la confecció d’una ex-
posició permanent sobre la figura 
de Miquel Poblet que s’instal·larà 
a l’interior del pavelló que porta 
el seu nom. L’exciclista, qui va 
morir el 6 d’abril de 2013 als 85 
anys, va deixar tot el seu llegat 
esportiu a l’Ajuntament, qui ha 
fet una selecció de les peces més 
destacades i ha reparat les que 
estaven una mica deteriorades 
perquè estiguin a disposició de 
la ciutadania. Aquest espai, que 
s’intentarà que es pugui inaugu-
rar al mes de juny coincidint amb 
la Festa Major, exposarà, entre 
d’altres materials, el primer tro-
feu que va guanyar Poblet, una 
de les seves bicicicletes, fotogra-
fies, així com banderins, bandes, 
copes i maillots de proves com 
el Tour de França o la Milà-Sant 
Remo. “La seva darrera volun-
tat va ser deixar tot el seu llegat 
a la ciutat i crec que és de sentit 
comú dedicar-li aquest espai 

per donar-li les gràcies per tot 
el que va fer per Montcada i 
Reixac”, va explicar l’alcaldessa 
María Elena Pérez (PSC) durant 
l’acte que es va fer l’11 de març a 
la Casa Vila. 
L’alcaldessa va estar acompan-
yada pel president de la Federa-
ció Catalana de Ciclisme, Josep 
Butxaca, i Josep Sahún, membre 
del Comitè d’Honor del Memo-
rial Miquel Poblet. Tots dos van 
aprofitar la roda de premsa per 

repassar els actes que s’han orga-
nitzat per recordar la figura de 
Poblet, coincidint amb el primer 
aniversari de la seva mort. Entre 
d’altres, hi haurà una exposició, 
sota el títol ‘Records de Miquel 
Poblet’, que es podrà veure al 
Museu Olímpic i de l’Esport de 
Barcelona (Avinguda de l’Estadi, 
60) entre el 20 de març i 6 d’abril 
amb part del llegat esportiu del 
ciclista cedit per l’Ajuntament de 
forma provisional. 

homenatge

Permetrà veure, de forma permanent, part del seu llegat i es podria inaugurar al juny

Rafa Jiménez | Redacció

Josep Sahún, María Elena Pérez i Josep Butxaca van parlar dels actes del Memorial Miquel Poblet

> Maillot especial a la volta a Catalunya
La 94a edició de la Volta a Catalunya, que comença el 24 de març a Calella, 
recordarà la figura de Miquel Poblet. A cada etapa es disputarà un esprint 
bonificable que portarà el nom de l’exciclista i el primer corredor d’aquesta 
classificació lluirà un maillot de color blanc i rosa (en record a les seves 
gestes al Giro d’Itàlia) que incorpora una històrica fotografia de l’esportista 
montcadenc. Poblet encara té el rècord de victòries (33) a la ‘Volta’ | RJ
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El pavelló Miquel Poblet tindrà un  
espai que recordarà l’exciclista

> Rojas i Peralta guanyen els tancats d’escacs
El xilè Luis Rojas va aconseguir la victòria al Torneig Tancat de l’UE Montcada 
i que va finalitzar el 6 de març. D’altra banda, Fernando Peralta va guanyar 
clarament el II Tancat Internacional Blitz que també organitzava el club local. 
El primer equip de l’UE Montcada ha perdut a les dues últimes jornades de la 
Divisió d’Honor contra el Peona i Peó (4-6) i el Barberà (6-4) | RJ 

> Bon inici de segona volta del Multiópticas Isis A
Va començar la segona volta a la Lliga Nacional de corfbol amb una victòria 
contra el CK Vacarisses (22-15). El segon equip, de Segona, va superar el CK 
Badalona (20-13) després de perdre contra l’AEE Lladonosa A (10-12) | RJ
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Mercès Pacios i Anna Villar, a la dreta
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Anna Villar i Pau Egeda, ciclistes 
del Tomàs Bellès-Cannondale, ja 
han iniciat una nova temporada. 
Fent parella amb Mercè Pacios, 
Villar va ser segona de la cate-
goria Èlit Femení a l’Andalucía 
Bike Race, prova per etapes que 
es va disputar entre el 23 i 28 de 

febrer. Pau Egeda, que formava 
parella amb David Puig, va ser 
cinquè a la categoria Màster-30. 
El 9 de març, i a la primera cursa 
de la Copa Catalana Internacio-
nal disputada a Banyoles, Anna 
Villar va finalitzar a la cinquena 
posició de la seva categoria, men-
tre que Pau Egeda va ser segon.

Bons resultats a l’Andalucía Bike Race i a la Copa Catalana Int.

mountain biKe

Anna villar i Pau Egeda 
inicien la seva temporada

Rafa Jiménez | Redacció Ciutadans ha emès un llistat 
amb les deficiències que, en la 
seva opinió, presenta l’estadi de 
futbol de la Ferreria. El llistat 
inclou la manca de desguàs a la 
tribuna principal, l’absència de 
ventilació al passadís dels ves-
tidors, el paviment lliscant d’ac-
cés al camp gran o l’absència de 

reductors de velocitat a la carre-
tera que envolta l’estadi, entre 
d’altres. El president de l’IME, 
Marc Rodríguez (PSC), ha pun-
tualitzat que “cap de les qüesti-
ons que s’indiquen responen a 
una manca de manteniment. 
Si de cas són propostes de mi-
llora, que és diferent” | PA

instal·lacions

C’s parla de deficiències  
a l’estadi de la Ferreria
L’IME considera que les queixes són “propostes de millora”

Jon Santacana, esquiador basc 
que va viure durant una etapa a 
Montcada i Reixac, i el seu guia 
Miguel Galindo van guanyar el 
8 de març la medalla d’or a la 
prova de descens dels Jocs Para-
límpics de Sotxi (Rússia). Santa-
cana, que fa només sis mesos es 

va trencar el tendó d’Aquil·les i 
que té una discapacitat visual, 
va ser l’abanderat de la delega-
ció espanyola durant la cerimò-
nia d’inauguració. L’esquiador, 
de 33 anys, viu el seus quarts 
Jocs i suma un total de set me-
dalles paralímpiques a la seva 
exitosa carrera.  

L’esquiador basc va guanyar el descens amb el seu guia 

Jocs paralímpics

Medalla d’or de Jon 
Santacana a Sotxi’2014

Rafa Jiménez | Redacció

A manca de tres jornades per al final 
de la lliga, el TT La Unió encara man-
té opcions de pujar. A l’última jorna-
da, va derrotar l’Ateneu 1882 (5-1). 
D’altra banda, Dani Mateo va arribar 
als quarts de final de l’última fase de 
l’Open BCN després de superar a la 
ronda anterior el seu company Paco 
Aguado –tots dos, a la foto– | RJ

> El TT La Unió encara pot pujar de categoria
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El júnior B és segon i manté les  
bones sensacions de la fase prèvia
L’equip, entrenat per Fernando Flores, està format per jugadors júniors de primer any 

El júnior B de l’UB MIR ocupa 
la segona posició al grup 2 de la 
fase regular del nivell C-1 amb 
un balanç de cinc victòries i dues 
derrotes. Després de caure a la 
pista del líder, el CB Roda, amb 
un ajustat 43 a 40, els montca-
dencs es van retrobar amb el 
triomf a la 7a jornada disputada 
al pavelló Miquel Poblet contra 
el CE Vilatorta (71-45). 
L’equip que dirigeix Fernando 
Flores només ha perdut dos par-
tits en aquesta segona part de la 
competició i manté les bones 
sensacions que ja va demostrar 
a la fase prèvia quan va finalit-
zar a la segona posició del grup 
6 del nivell C amb un balanç de 
cinc victòries i una única derro-
ta. “Estic molt content amb el 
rendiment de l’equip, tenint 
en compte que està format 
per júniors de primer any 
que han d’enfrontar-se amb 
conjunts que tenen jugadors 
de més edat”, valora Fernando 
Flores.

Rafa Jiménez | Redacció

El conjunt de Pau Maresma només ha patit una derrota

bàsQuet. ub mir

El cadet masculí es manté 
com a líder del seu grup

Amb una única derrota en 15 
partits, el cadet masculí del CH 
La Salle es manté com a líder del 
grup D de la Segona Catalana. 
L’equip de Pau Maresma, empa-
tat al capdavant de la taula amb 
l’Epic Casino, va derrotar a l’úl-
tima jornada el tercer classificat, 
l’AMPA Manyayet (32-32). El 30 
de març, els lassal·lians jugaran 
a la pista de l’altre líder del grup. 
A la primera volta, els montca-
dencs van guanyar l’Epic per la 
mínima (34-33) | RJ 

handbol. ch la salle

L’equip aleví B del CFS Montca-
da, situat al grup 5è de Segona 
Divisió, està ficat de ple en la 
lluita per l’ascens. Els montca-
dencs ocupen la segona posició 
amb 42 punts, a només dos del 
líder, i únicament han perdut 

dos partits aquesta temporada. 
A les dues últimes jornades, 
l’aleví B va guanyar la Unió FS 
Mollet (2-5) i l’Sport Sala Santa 
Perpètua (5-3). El 29 de març, es 
jugarà l’ascens directe a la pista 
del primer, el CN Sabadell B | RJ

Només ha perdut dos partits i està a una victòria del líder

futbol sala. fs montcada

L’aleví B, amb opcions  
de pujar de categoria

L’aleví B està fent una gran temporada i podria acabar guanyant la lliga i pujant de categoria

> Inici del Mundial 
sots-16 de corfbol
La selecció catalana sots-16 de 
corfbol disputarà entre el 14 i 16 
de març el Mundial de la cate-
goria a Schijndel (Holanda) amb 
la presència de cinc jugadors de 
l’AEE Montserrat Miró. Es tracta 
de Pau Segura, Judith Fernández 
Pena, Judith Fernández Gran, 
Namar Alimbau i Pablo Marañón 
–foto–. Catalunya jugarà al grup 
A contra Holanda, la gran favori-
ta, Anglaterra i Txèquia | RJ

El júnior B no va tenir problemes per superar en el seu últim partit un rival directe com el CE Vilatorta

Gran temporada del cadet masculím
aY

te
 a

pa
r

Ic
Io



312a quinzena | Març 2014 Esports

L’equip infantil del CD Mont-
cada, que juga al grup 48è de 
Segona Divisió, ocupa la setena 
posició amb 29 punts. Els verds 
no van poder sumar al compli-
cat camp del segon classificat, 
l’UE Castellar, qui va acabar 
guanyant per 2 a 0. Una set-
mana abans, l’infantil sí havia 
aconseguit la victòria, superant 
el Cercle Sabadellès 1856 a 
l’estadi de la Ferreria (3-2). Els 
verds estan a quatre punts de 
la quarta posició que ocupa el 
Can Rull-Rómulo Tronchoni, 
rival que els va superar amb un 
5 a 2 a la 17a jornada. 

futbol. segona divisiÓ

L’infantil del CD Montcada torna 
sense puntuar del camp del segon

Rafa Jiménez | Redacció

Els verds, setens a la classificació del grup 48è, van perdre contra l’UE Castellar (2-0)
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L’infantil del CD Montcada acumula un balanç de nou victòries, dos empats i set derrotes

Després de superar el CT 
Cardedeu (4-1) i el CT Celrà 
(4-1), l’equip infantil masculí 
del CT Reixac es va classificar 
per a la final del Campionat de 
Catalunya-Trofeu Joan Antoni 
Samaranch que es disputa en 
format d’eliminatòries a l’estil 
de la Copa Davis. 

Aquest conjunt infantil debuta 
en aquesta competició i forma 
part de l’última categoria, la de 
coure. Els montcadencs, amb 
Edu Grosso com a  capità, ju-
garan el 15 de març la final a 
les seves instal·lacions contra 
el CT Mas Duran de Cervera 
a partir de les 10.30h | RJ

Jugarà com a local, el 16 de març, contra el CT Mas Duran

tennis

L’infantil masculí, a la final 
del Trofeu Samaranch

D’esquerra a dreta, G. Contijoch, F. Navarro, I. Morente, el capità Grosso, J. Mesas i J. Torruella

> Finalitza el Campionat Territorial d’Escacs
Els escaquistes més joves de l’UE Montcada van finalitzar el 8 de març la 
seva participació al Campionat Territorial d’Escacs. A la categoria sots-10, 
Adán Sierra va acabar a la segona posició. Els altres membres del club van 
aconseguir els següents resultats: Ranim Lari (4t), Àlex Cruz (6è), Gerard 
Mohino (7è), Miquel Lorenzo (8’e) i Pere Grau (17è), d’un total de 40 
escaquistes. A la sots-12, van participar Pau Herrero (26è), Joana Martín 
(27è), Jorge Santamarina (30è) i Helena Sanz (37è), d’entre 40 jugadors. 
A la sots-14, Arnau Jovè va ser quart | RJ
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L’aleví C de l’EF Montcada, 
que juga al grup 48è de la 
Tercera Divisió, ha encadenat 
dues derrotes consecutives que 
l’han fet baixar a la vuitena po-
sició amb 28 punts. Els mont-
cadencs han perdut els seus 
dos últims partits contra el 
Can Rull-Rómulo Tronchoni 
(3-7) i al camp del quart clas-
sificat, l’EF Barberà-Andalucía 
G (5-3). El tercer equip de 
l’escola acumula, de moment, 
un balanç de nou victòries, un 
empat i vuit derrotes.

futbol. tercera divisiÓ

L’aleví C de l’EF Montcada és vuitè 
després de dues derrotes seguides

Rafa Jiménez | Redacció

Va perdre contra el Can Rull-Rómulo Tronchoni (3-7) i l’EF Barberà-Andalucía (5-3)
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Tot i els seus últims resultats negatius, el tercer aleví de l’EF suma més victòries que derrotes



Agnès Gómez
Nostàlgia del passat. Poca gent la coneix pel seu nom autèntic, sinó com a senyora ‘Plats i 
Olles’, una de les botigues més antigues del carrer Major, que s’ha conservat pràcticament igual 
que quan la va fundar la seva mare, Pepita Mayet, fa 85 anys. Durant molts anys, sobretot a la 
postguerra, aquest establiment va ser el principal proveïdor d’estris de cuina i altres objectes do-
mèstics per a moltes famílies i un referent per a la mainada. Però enrera queden els temps en què 
no parava de sonar la campaneta de la porta, avisant de l’entrada de clients. Tot i que fa molts anys 
que les vendes escassegen, l’Agnès mai no s’ha plantejat jubilar-se. La botiga és una prolongació 
de la casa on ha viscut tota la vida, un espai on no només s’acumulen objectes de tota índole, sinó 
records d’una època per la què no pot deixar de sentir una certa nostàlgia.

“Mentre visqui i tingui 
salut, seguiré despatxant” 

-No està cansada d’estar-se dar re-
ra el taulell?
Les meves fi lles em diuen que em 
jubili, però sempre els hi dic que 
mentre visqui i tingui salut, seguiré 
despatxant. Fa ben bé 10 anys 
que va baixar el volum de feina 
a la botiga, però no m’importa. 
Comprenc que la gent pensi que 
estic guillada per mantenir-la 
oberta, però és la meva vida. A 
més, no som els únics a qui els 
hi ha baixat la feina. Això ja ve de 
lluny.
-Per què creu que tanquen tantes 
botigues del carrer Major? 
Abans al carrer Major li deien el 
carrer de les 100 botigues i ara 
està que fa pena. Recordo quan hi 
havia les dues voreres per passar 
i la carretera enmig, amb aquells 
arbres tan frondosos i no aquests 
exemplars esquifi ts que hi ha 
ara. La plaça de l’Església també 
tenia un arbre enorme al mig que 
l’Ajuntament decorava per Nadal. 

A les nits d’estiu, les iaies treien les 
cadires al carrer per cosir i petar 
la xerrada. Èrem com una gran 
família i existia un fort sentiment 
de solidaritat entre els veïns. Ara la 
gent et passa pel davant i no et diu 
ni bon dia. 
-Com van ser els inicis del negoci 
familiar?
La meva mare, Pepita Mayet, era 
un dona molt emprenedora. Era 
del barri de Gràcia, on els seus 
pares ja tenien una botiga de plats 
i olles, mentre que el meu pare era 
de València. Al principi la botiga 
estava a la plaça de l’Església, 
però de seguida ens vam canviar 
a aquest local, on abans hi havia 
hagut una escola, una farmàcia i un 
sastre. El pare treballava a l’antiga 
Asland i, com que era molt traçut, 
feia gàbies, carretons i carners, 
que també veníem a la botiga. 
-Què són ‘carners’?
Eren unes prestatgeries bastides 
amb plafons de tela metàl·lica, 

on es guardava la carn quan no 
hi havia neveres. He mantingut la 
casa i la botiga tal com quan jo era 
petita i hi vivia amb els mes pares 
i els meus dos germans. Dinàvem 
amb la porta oberta i feiem torns 
per atendre la clientela.

-Quins han estat els productes 
estrella de Plats i Olles?
Aquí hem venut de tot. El nostre 
lema era: ‘Si no ho tenim, us ho 
portem’. Tenien molta sortida les 
cassoles de fang, que ens portava 
el millor fabricant de Breda. Ens 
quedàvem les peces que tenien 
alguna tara perquè la gent  tenia 
pocs quartos. Em venien moltes 
clientes andaluses. M’havia de 

carregar de paciència perquè elles 
em parlaven en castellà i jo no 
les entenia. De fet, vaig aprendre 
el castellà despatxant a la botiga. 
També fi ava moltes clientes.
-I el sistema funcionava o tenia 
molts impagats?
La majoria t’anava pagant les coses 
en petites quantitats, però sempre 
hi havia qui feia el ronso. Encara 
conservo una llibreta on tinc 
apuntades 192 dones que tenien 
deutes amb mi. Algunes tenien la 
barra de passejar-se amb abrics de 
pell per davant de la botiga, sabent 
que em devien diners. Això em treia 
de polleguera i algunes vegades les 
empaitava pel carrer. Ara no fi o ni a 
Maria Santíssima!
-Quins períodes de l’any li agra-
da ven més?
Quan  s’acostaven les festes 
de Nadal i Reis, la botiga es 
transformava. Buidavem les pres-
tatgeries dels objectes de sempre 
per omplir-les de joguines i fi guretes 

del pessebre. També m’agradava 
molt l’època de les comunions i els 
casaments perquè veníem gotets, 
calzes i coloms amb l’anell al bec. 
Encara faig alguns encàrrecs. 
Estic carregada de punyetes! Ah, 
i la canalla es delia per les pipes  
encara calentes que la meva mare 
portava del Born amb el primer tren 
i que repartíem amb paperines de 
diari. Ara els nens mengen pipes 
fi cades en bosses de plàstic des 
de fa mesos, que no tenen gust de 
res! 
-Quin és l’objecte més antic que 
té a la venda?
Tinc cassoles de fa 40 anys que 
encara les venc ara. Després del 
fang,  vam tenir estris d’alumini, tot 
i que no hi ha punt de comparació 
entre un rostit fet amb fang i un 
fet amb cassola d’alumini. 
-Quin és el seu màxim desig?
Només demano una cosa, poder 
llevar-me al matí, vestir-me i obrir 
la botiga cada dia.

“No hi ha punt de 
comparació entre un 
rostit fet amb cassola 
de fang o d’alumini”

Botiguera

A títol personal
LAURA GRAU
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