
Carril bici paral·lel al ripoll
govern i oposició discrepen 
sobre la seva idoneïtat pÀg. 5

> NOTÍCIES: l’amb aprova un protocol per garantir l’aigua als usuaris en precari PÀG. 7

> Esports: el ctt la unió puja a segona provincial de tennis taula i lluitarà per guanyar la lliga. PÀG. 26
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Augmenta la xifra d’inscrits a 1r d’ESO 
mentre baixa la d’alumnes de P3 PÀG 12

el curs vinent 
es mantindran 
totes les línies 
a primària i 
secundària
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>EDUCACIÓ

el nou teatre s’inaugura el 5 de juny
de gran format | La sala té una superfície de 1.400 m2 i una capacitat per a 417 espectadors  PÀG. 3

sant Jordi, ben a prop
entitats i comerços seran 
a la fira del llibre pÀg. 20
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assignatura pendent
Amb la inauguració del nou Teatre Municipal es 
completa el complex Montcada Aqua, un edifici 
que conjuga la cultura i l’esport 

teatre municipal

Les obres de gran 
format ja tenen 
un escenari propi
La sala és una de les més ben equipades de la comarca

El 5 de juny tindrà lloc la inau
guració del nou Tea tre Muni
cipal, que permetrà programar 
obres de gran format  i, alhora, 
posar a l’abast d’entitats, asso
ciacions i empreses un espai 
per organitzar actes multitu
dinaris. Les autoritats munici
pals van convocar una roda de 
premsa el 7 d’abril a les matei
xes instal·lacions per fer aquest 
anunci i presentar el seu logo
tip. El nou teatre s’inau gurarà 
cinc anys després de la seva 
construcció, un retard que ha 
estat motivat per qüestions 
econòmiques. L’estrena de l’es
pai s’inclourà dintre dels actes 
de la Festa Major i es comple
mentarà amb dues jornades de 
portes obertes perquè els ciuta
dans el puguin visitar i amb la 
representació del musical del 
Grup de Teatre de La Salle, 
‘Mi sue ño es...’.

Reptes. L’Ajuntament té un 
doble repte: dur a terme una 
bona campanya de comuni
cació per donar a conèixer 
l’equipament –un dels més ben 
equipats de la comarca– fora 
de Montcada i buscar fórmu
les per poderhi programar 
espectacles de gran format a 
un cost assequible.  “Una de 
les vies de programació que 
s’ha obert recentment a l’Au-

ditori i al Kursaal és firmar 
acords de col·laboració amb 
companyies  o productores de 
teatre per aconseguir espec-
tacles, a canvi que els grups 
puguin usar els equipament 
com a sala d’assaig”, va expli
car el regidor de Cultura i Pa
trimoni, Daniel Moly (CiU).  
La gestió del projecte serà 
pública amb la contractació 
inicial  d’un tècnic de progra
mació i gestió i un responsable 
d’espais. Les característiques 
específiques de cada especta
cle o activitat comporta que el 
nombre de tècnics i d’equips 
necessaris sigui diferent. “És 
aquesta variabilitat la que 
comporta que aquest per-
sonal provingui d’empreses 
o organitzacions externes”, 
va matisar Moly. L’alcaldessa 
María Elena Pérez (PSC) va 
remarcar que la programació 
“estarà supeditada a la dis-
ponibilitat pressupostària, 
te nint en compte el context 
econòmic que estem vivint”.

Aula de Teatre. Una de les ac
tivitats que es consolidarà al 
Teatre Municipal és el cicle 
Montcada a Escena i el projec
te Aula de Teatre, que té com a 
objectiu donar suport als grups 
de tea tre locals i crear  un grup 
de voluntariat per dinamitzar 
les activitats culturals. El nou 
equipament també acollirà la 
campanya escolar ‘Anem al 
teatre’, actes municipals com 
la propera Festa de l’Esport, 
activitats del teixit associatiu i 
congressos i jornades de caire 
privat. 

Laura Grau | Pla d’en Coll

“El nou teatre s’obrirà 
cinc anys després de la 
seva construcció, per 
raons econòmiques’
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D’esquerra a dreta, la regidora Ana Rivas, l’alcaldessa María Elena Pérez, i els regidors Joan Maresma i Dani Moly, al costat del nou logotip

Un dels sis camerinos amb els típics miralls destinats als actors

Aquesta passarel·la està darrera de l’escenari i és pot muntar i desmuntar de forma mecànicaLes taquilles estan a l’àgora de l’Aqua

Perspectiva de l’escenari des de la cabina dels tècnics de so i llums
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Montcada i Reixac estrenarà 
aquesta Festa Major el nou 
Teatre Municipal ubicat al com
plex Montcada Aqua. Durant 
els últims mesos s’han enllestit 
les obres i les instal·lacions 
necessàries per tal que aquest 
nou equipament municipal 
completi l’oferta cultural que ara 
ofereixen els espais escènics 
de l’Auditori Municipal i l’Espai 
Cultural Kursaal.

La nova sala té una superfície de 
1.400 m2 i capacitat per a 417 
espectadors. Les butaques de 
la platea es poden amagar sota 
l’escenari i les grades posteriors 
són retràctils, dos detalls que 
donen una gran versatilitat a la 
sala. Això permetrà al nou teatre 
acollir grans actes de ciutat, com 
la gala dels Premis Esportius, o 
bé que entitats o empreses el 
puguin llogar.

El teatre disposa d’una caixa 
escènica de 10x10 metres, 4 
camerinos per a dues persones i 
2 camerinos col·lectius, un ma
gatzem, una sala de control, un 
muntacàrregues i un equip de so 
i il·luminació dotat amb l’última 
tecnologia. A la planta baixa de 
l’edifi ci s’han ubicat les taquilles. 
L’accés al teatre es podrà fer per 
les escales o bé amb ascensor. 
El vestíbul, just abans d’entrar 

al teatre, és un dels espais que 
actualment ja s’utilitza per a ac
tivitats de la biblioteca. 

Les butaques de la 
platea es poden amagar 
sota l’escenari i les 
grades són retràctils

L’alcaldessa, María Elena Pérez, 
assegura que el nou teatre “neix 
per esdevenir el referent teatral 

de la ciutat i la seva oferta es 
complementarà amb el Kursaal 
i l’auditori” i remarca que “la 
bona gestió econòmica municipal 
ha permès cobrir les necessitats 
socials dels montcadencs i fer 
realitat aquest projecte”. El 
regidor de Cultura i Patrimoni, 
Daniel Moly, diu que ara “s’obre 
la porta a espectacles de teatre 
i dansa de gran format que fi ns 
ara la ciutat no podia acollir”.

>monogràfi c

creiXen elS eSpaiS eScÈnicS de la ciutat

Montcada estrena el nou teatre Municipal

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

417 LOCaLitats
El nou teatre serà l’espai escènic 
municipal amb més capacitat i això obre 
la porta a espectacles de gran format

tres en un
El Montcada Aqua acollirà des d’ara 
el centre esportiu, la biblioteca i el 
teatre sota el mateix sostre

MARÍA ELENA pÉREZ
ALCALDESSA

Comença el compte enrere 
per a una nova Festa Major 
i, en aquesta ocasió, el fet 
que la farà diferent és que 
per primera vegada s’obrirà 
el teló del nou Teatre Munici
pal. Després de la posada en 
marxa del centre esportiu i de 
la Biblioteca, ara és l’hora del 
teatre. El complex Montcada 
Aqua s’erigeix en un espai 
singular on hi tenen cabuda 
l’esport i la cultura. Montcada 
i Reixac guanya un equipa
ment que ha dignifi cat l’en
torn de la C17, un espai que 
ara gaudeix d’una renovada 
centralitat de la qual tots ens 
en benefi ciarem.

eSport i cultura

S’obre
el teló

El complex Montcada Aqua 
s’erigeix com un edifi ci singu
lar i emblemàtic no només de 
Montcada i Reixac, sinó també 
de Catalunya, perquè dins de 
les seves parets hi tenen cabu
da dues activitats ben diferen
ciades: esportives –amb el Cen
tre Esportiu Montcada Aqua–, 
i culturals –amb la Biblioteca 
Elisenda de Montcada i el Tea
tre Municipal–. L’edifi ci té 7.524 
m2 construïts, dels quals 3.814 
estan destinats al recinte espor
tiu, i 2.310 a la Biblioteca. El 
complex Montcada Aqua té una 
alçada de 21 metres. 
El govern municipal defensa que 
l’execució d’aquest complex ha 

ajudat a dignifi car l’espai on 
confl ueixen els barris de Mas 
Rampinyo, Montcada Nova i Pla 
d’en Coll. Una transformació que 
també ha anat acompanyada 

del soterrament de la carretera 
C17 i que ha permès guanyar 
un gran passeig per als montca
dencs i reduir l’impacte del tràn
sit dels vehicles de pas.

un edifi ci singular i emblemàtic

DANIEL MOLY
REGIDOR DE CULTURA I PATRIMONI

L’oferta d’arts escèniques al mu
nicipi experimentarà notables 
transformacions en els propers 
anys com a conseqüència de la 
inauguració del nou Teatre. El 
nou model de gestió que plan
tegem és gestió única per a tots 
els espais escènics de la ciutat: 
Auditori, Kursaal i el nou Teatre 
Municipal. El teatre i la música 
són i han de ser els espectacles 
per excel·lència i caldrà continuar 
cuidant, de manera molt especial, 
els espectacles familiars. Amb el 
nou espai podrem, per fi , acollir 
la dansa per a adults i els espec
tacles de gran format i poder ar
ribar a un públic més ampli i, a 
la vegada, més nombrós.  

Nova
programació

Panoràmica del nou Teatre Municipal, on es pot veure el pati de butaques i l’escenari. A la dreta, a dalt, detall de les butaques retràctils, i a baix, un dels camerinos.

El complex Montcada Aqua vist des de l’exterior.
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Tots els grups de l’oposició van 
qüestionar en el Ple de març la 
inversió de 65.000 euros per a 
l’adequació d’un carril bici entre 
Montcada i Ripollet en paral·lel 
al riu Ripoll. El traçat es farà en 
el marc del projecte que impul
sa el Consorci de Turisme del 
Vallès Occidental i que és com
partit amb els altres municipis 
de la comarca travessats pel riu. 
L’oposició considera que hi ha al
tres prioritats més urgents, espe
cialment de tipus social, i que no 
és necessari introduir millores al 
projecte del Consorci, que ja pre
veu un únic carril de sauló de 4 
metres d’amplada per a vinants i 
bicicletes i que està subvencionat 
en un 95% per la Generalitat.

“Estem d’acord amb tenir car-
rils bici, però dubtem de la 
necessitat d’aquesta inversió, 
sobretot tenint en compte que 
a la resta de la xarxa no s’hi fa 
cap mena de manteniment”, 
va assenyalar Josep M. González 
(ICVEUiA). La portaveu del 

PPC, Eva García, es va oposar 
frontalment a la despesa. “No 
crec –va dir– que a l’Ajunta-
ment li sobrin aquests diners i, 
si és així, hi ha d’altres priori-
tats més urgents”. 
Carmen Romero (C’s) també 
considera excessiu el cost que 
tindrà el carril. “Els diners 
s’haurien de destinar a millo-
rar els carrils bici existents”, va 
assenyalar l’edil. Marta Aguilar 
(ERC), per la seva banda, va 
criticar el govern entenent que 
presenta com a seu un projecte 
impulsat pel Consorci de Turis
me. “Nosaltres volem que es 
faci el disseny inicial i que no es 
barregi amb altres actuacions”, 
va reclamar.

Resposta del govern. PSC i 
CiU, però, van avalar la seva 
proposta argumentant que el 
carril de bicicletes és necessari. 
“Avui dia hi ha força gent que 
passeja per aquest espai i, el fet 
de separar el pas de bicicletas 
del de vianants, millorarà la 
seguretat”, va explicar el presi
dent de l’Àrea de Política Terri
torial, Juan Parra (PSC), tot re
cordant que al passeig de ribera 
entre Montcada i Santa Coloma, 
en haver només un sol carril, 
hi ha problemes de convivència 
entre els passejants i els ciclistes.  
El portaveu de CiU, Joan Mares

ma, com a membre del Consorci 
de Turisme del Vallès, també va 
defensar la necessitat del carril 
per donar continuïtat al que ja 
existeix a Ripollet. “El nostre 
era l’únic municipi on aquest 
passeig quedava interromput 
i ara aconseguirem crear un 
traçat que uneixi la llera del 
Ripoll amb la del Besòs fi ns al 
mar”, va dir.

Traçat. El nou tram de carril per 
a bicicletes paral·lel a la llera del 
Ripoll es farà entre el límit amb 
Ripollet i la rotonda que enllaça 
els carrers Bach, Can Tapiola, i 
el pont del carrer Química del 

polígon industrial la Granja. Els 
dos vials tindran una llargada de 
770 metres. 
Els alcaldes dels municipis per 

on passa el traçat van signar el 
conveni amb el Consorci de Tu
risme el passat 1 d’abril a Caste
llar del Vallès.

Notícies
laveu.cat/noticies

OBres de L’aLta VeLOCitat
L’Adif instal·la claus d’anivellament 
als blocs de pisos propers a la 
construcció del pou de Jaume I

pàg. 6

deMandes de La paH 
La Plataforma reclama que es reuneixi 
la comissió acordada en Ple i inicia una 
campanya contra el Banco Popular

pàg. 9

05

paS de bicicleteS paral·lel al ripoll 

el govern defensa el carril per seguretat  
mentre l’oposició no el considera prioritari 
L’actuació, que costa 65.000 euros, complementa el pla del Consorci de Turisme del Vallès per connectar els municipis de la conca

Pilar Abián | Montcada

PSC i CiU no volen 
que al nou passeig 
hi hagi problemes 
de convivència entre 
ciclistes i vianants
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El carril de sauló, sufragat al 95% pel Consorci, serà per als vianants, mentre el que farà l’Ajuntament –per on passa la bicicleta– serà asfaltat

Les obres del carril que connectarà amb Ripollet en paral·lel al Ripoll ja han començat
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La PAH ha reclamat al govern  
local que posi en marxa la co
missió de treball integrada pels 
grups municipals i entitats a 
la qual es va comprometre en 
una moció aprovada el passat 
mes de juliol. La Plataforma va 
fer la demanda a la fi del Ple 
de març al qual va assistir una 
representació del col·lectiu. La 
seva portaveu, Daimí Pérez, va 
lamentar que al llarg d’aquests 
mesos no s’hagi donat compli
ment a l’acord plenari tenint en 
compte que el nombre de famí
lies afectades per processos de 
desnonament ha augmentat. 
El regidor d’Habitatge, Jonat
han Martín (PSC), va demanar 
disculpes pel retard motivat, se
gons va dir, per manca de per
sonal i va anunciar que el grup 
començarà a treballar a principi 
d’abril.  L’edil també va expli
car que el govern ha mantingut 
contactes amb diverses entitats 
bancàries per a la creació d’una 
borsa d’habitatge públic amb els 
pisos buits que no s’han venut 
durant la crisi econòmica.

Noves accions. La PAH ha deci
dit iniciar una campanya inin
terrompuda d’accions contra el 
Banco Popular per denunciar 
“la poca voluntat negociado-

ra de la mateixa i l’incompli-
ment sistemàtic dels acords a 
què es va comprometre amb 
el nostre col·lectiu”. La prime
ra es va fer conjuntament ar
reu del país la nit del 6 d’abril 
i va consistir a empaperar les 
oficines de l’esmentada entitat 
–entre les quals, la del carrer 
Major– amb cartells com ‘Sí es 
pot’ i ‘Aquest banc roba’. 

Homenatge. Una trentena de 
persones va participar el 4 
d’abril a la concentració con
vocada a les 20h per la PAH 
davant la Casa de la Vila, en 
record d’un activista de Dènia, 
que s’havia tret la vida tres dies 
abans. L’acte es va iniciar amb 
la lectura d’un manifest a càr
rec de la portaveu de la Plata
forma en què es criticava amb 
duresa l’actual sistema polític 
i social. “Tenim un sistema 
que rescata els bancs mentre 
deixa la classe treballadora 
sense feina, menjar ni casa”, 
va llegir Pérez. El manifest va 
acabar amb crides a la unió i a 
la mobilització social.
A continuació, els participants 
es van adreçar fins a la porta 
de l’oficina de la Caixa, l’enti
tat on el finat tenia el deute, on 
van dipositar espelmes i una 
pancarta de denúncia.

La paH reclama al govern 
la posada en marxa de la 
comissió acordada en ple

Pilar Abián | Montcada

La Plataforma fa una acció en record d’un activista de Dènia

habitatge

Daimí Pérez, d’esquenes, donant lectura al manifest que van fer conjuntament les PAH d’arreu per acomiadar l’activista mort a Dènia

El Ple ha aprovat per unani
mitat una moció en rebuig a la 
pujada de preus del transport 
públic per compensar la reduc
ció de les aportacions que fan 
l’Estat i la Generalitat per al 
seu manteniment.  La proposta 
la va fer inicialment el PPC, tot 
i que finalment la va retirar a 
favor d’una altra consensuada.
En el text, els representants mu
nicipals manifesten la seva preo
cupació per l’actual situació de 
finançament del servei i insten 
l’Estat i la Generalitat a fer una 
llei que resolgui el problema.
La presidenta de l’Àrea Interna 
i de Mobilitat, M. Carmen Por
ro (PSC), va recordar que els 

ajuntaments estan fent un gran 
esforç per mantenir la xarxa pú
blica. “Les aportacions anuals 
de l’Ajuntament a la TMB 
han anat pujant però no s’ha 
pogut fer cap inversió al muni-
cipi”, va lamentar. Joan Mares
ma (CiU) va parlar del consens 
i el treball de tots els grups po
lítics de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) per millorar el 
transport públic. “Estem estu-
diant que al 2015 l’usuari no 
pagui per zones, sinó pels qui-
lòmetres que faci”, va explicar. 

Aportacions de l’oposició. “A tra-
vés de la taxa del transport, 
el nostre municipi aporta 2 
milions d’euros per finançar 

la xarxa pública i ens trobem 
amb un transport urbà de-
ficitari”, va fer constar Josep 
M. González (ICVEUiA). El 
PPC va destacar la voluntat de 
consens de tots els grups “en 
la mateixa línia –va recordar 
Eva García– que s’ha fet en el 
si de l’AMB”.
La representant de C’s, Carmen 
Romero, tot i votar a favor, va 
criticat la “tebiesa” del seu con
tingut: “Hem perdut l’ocasió 
d’intentar incidir-hi política-
ment”, va dir. Finalment, Marta 
Aguilar (ERC), va reclamar una 
baixada de preus: “El cost que 
es paga és massa elevat i, en 
el nostre cas, no es correspon 
amb el servei que rebem”.

el ple no comparteix la pujada de les 
tarifes del servei de transport públic 

Pilar Abián | Montcada

Tots els grups aproven una moció instant l’Estat i la Generalitat a resoldre el problema 

àrea metropolitana
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El Ple va comptar amb la presència entre el públic 
d’alumnes de 3r de primària de l’escola Font Freda 
que hi van assistir acompanyats per un professor i al
guns pares. A l’inici de la sessió tant l’alcaldessa com 

els portaveus els van donar la benvinguda i els van fe
licitar per la iniciativa, sorgida arran la recent visita dels 
infants al consistori en el marc de l’activitat ‘Coneguem 
l’Ajuntament’ que promou la Regidoria d’Educació | PA

alumnes de 3r de primària del Font Freda presencien la sessió 

06
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L’aMB no tallarà l’aigua als usuaris 
que no puguin pagar la factura
Les companyies subministradores no podran actuar sense informar prèviament l’Àrea
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acord unànim 

El Ple de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (ABM) ha apro
vat per unanimitat un protocol 
destinat a evitar que se li talli 
el subministrament d’aigua als 
ciutadans que, per motius eco
nòmics, no puguin ferse càrrec 
de la factura. D’aquesta ma
nera es vol garantir el que es 
considera un bé bàsic i impres
cindible com és l’aigua. 
El protocol estarà validat per to
tes les parts que intervenen en 
el procés: l’AMB, com a titular 
del subministrament i responsa
ble de les tarifes i el servei, els 
Ajuntaments i les companyies 
subministradores.

Tarifes socials. Aquesta nova me
sura s’afegeix a la que ja es va 
aprovar el passat 6 de novembre 
quan l’AMB va establir les seves 
tarifes socials i ecològiques per tal 
que els usuaris més desfavorits 
paguin un preu pel consum de 
l’aigua proporcional a les seves 

possibilitats econòmiques i rea
litat social. Les tarifes especials 
redueixen en un 25% la quota 
fixa i el consum del primer bloc 
de la factura en funció del nom
bre de persones de cada família 
o unitat convivencial.

Qualsevol persona que es tro
bi en dificultats econòmiques 
es pot adreçar a la companyia 
subministradora per informar
se sobre els requisits necessaris 
per optar a la reducció tarifària. 
Aquest tipus de mesures tam
bés s’apliquen en altres serveis 
bàsics com l’electricitat i el gas.

Protocol establert. Quan un ciu
tadà declari a la seva companyia 

subministradora o als Serveis 
Socials del seu ajuntament que 
no pot fer front a les factures o 
simplement les deixi de pagar, el 
primer pas serà estudiar si pot 
beneficiarse de les tarifes socials 
que tramita l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA).
Pel que fa als rebuts impagats 
l’usuari pot negociar amb la 
companyia fórmules com l’ajor
nament o pagament mensual a 
través del rebut, entre d’altres. 
Si, malgrat les facilitats que se li 
puguin plantejar, l’afectat no pot 
fer front al deute, la companyia 
adreçarà l’expedient als Serveis 
Socials del municipi on aquest 
resideixi per tal que el consistori 
analitzi si se’n pot fer càrrec.
En cas de l’usuari susceptible de 
tall del servei per impagament, 
la companyia estarà obligada a 
comunicarli per carta les possi
bles opcions per assumir la des
pesa i, simultàniament, haurà 
d’informar l’AMB que, alhora, 
contactarà amb Serveis Socials per 

valorar la situació de l’afectat. 
Entre les principals aportaci
ons del protocol de l’AMB, 
s’inclou que, mentre l’usuari 
es trobi en negociacions amb 
la companyia, aquesta no li 
podrà tallar el subministrament 
ni tampoc si es valora la seva 
vulnerabilitat. “La recomana-

ció que fem a qualsevol veí 
que es trobi amb greus pro-
blemes econòmics és que passi 
per Serveis Socials a exposar 
el seu cas perquè l’intentarem 
ajudar en tot el que sigui pos-
sible”, ha manifestat la respon
sable del departament, M. Car
men González (CiU).

Pilar Abián | La redacció

L’Ajuntament ajuda a pagar les factures dels serveis bàsics als usuaris en situació més precària

Les companyies de 
serveis bàsics apliquen 
tarifes socials als 
clients amb greus 
dificultats econòmiques

07
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alcaldes de la comarca fan un escrit 
en suport a la plantilla d’alstom
Quinze edils, entre ells l’alcaldessa de Montcada, reclamen un pla estratègic ferroviari
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demanda municipal

La Generalitat pagarà a l’Ajun
tament al 2014 una quarta part 
del que encara li deu en con
cepte de les actuacions fetes a la 
Ribera en el marc de la Llei de 
Barris. Aquest és el compromís 
que ha adquirit el govern auto
nòmic a la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat del Parlament do
nant llum verda a una proposta 
de resolució presentada pel PSC i 
que ha rebut el suport de CiU. El 
deute total ascendeix a 1.238.089
euros dels quals el consistori re
brà enguany 295.065 i 275.612 
euros més al 2015.
Tot que encara restarà la meitat 
per cobrar, l’alcaldessa, María 
Elena Pérez (PSC), ha rebut la 
notícia amb satisfacció. “En l’ac-
tual conjuntura econòmica, 
aconseguir el compromís de 
cobrar aquests diners és molt 
positiu”, ha dit. Malgrat tot, 
Pérez ha deixat clar que el con
sistori no renuncia a ingressar la 
totalitat del deute. “Seguirem 

treballant –ha dit– per recupe-
rar l’import que l’Ajuntament 
va avançar en el seu dia per 
poder dur a terme els projec-
tes inclosos a la Llei de barris 
de la Ribera”.

Crítiques del PPC. La diputada i 
regidora del PPC a Montcada 
i Reixac, Eva García, considera 
“un despropòsit i una pre-
sa de pèl” l’acord entre CiU i 
PSC ja que el calendari previst 
només cobreix la meitat del deu
te. L’edil també ha expressat en 
un comunicat els seus dubtes 
sobre el compliment de l’acord 
que ha rebut els vots de CiU i 
PSC: “No li donem cap cre-
dibilitat, ja que a la sessió de 
control del Ple del Parlament 
el conseller de Territori, Santi 
Vila, no es va comprometre 
a res”. García considera que 
aquest afer demostra que les 
prioritats de la Generalitat no 
són la millora dels barris sinó 
la consulta sobiranista.

Els alcaldes van signar el manifest el 4 d’abril a Santa Perpètua en presència dels representants del comitè d’empresa d’Alstom

El president de l’Àrea Econò
mica de l’Ajuntament, Joan 
Maresma (CiU), ha anunciat 
que la xifra de rebuts de l’IBI 
emesos aquest any se situa en 
12.182.890 euros, 600.000 
euros menys que la de l’any 
passat. Segons Maresma, això 
suposa que els contribuents 
veuran reduïts els seus re
buts en una mitjana del 4,5%. 
Aquesta rebaixa és resultat de 
l’acord de revisió dels valors 
cadastrals a què es va arribar 
al 2012 amb la Direcció Gene
ral del Cadastre del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions 
Públiques, que va acceptar 
avançarla dos anys.
 “Donem compliment així al 
compromís del govern muni-
cipal de reduir la pressió fis-
cal als ciutadans, en un mo-
ment en què pugen els preus 
del transport i dels serveis 
bàsics”, ha manifestat el regi

dor d’Hisenda, qui ha destacat 
que l’impost de plusvàlues tam
bé es redueix un 15% de forma 
individualitzada. 
El calendari fiscal de l’Ajunta
ment estableix que, a partir del 
31 de març, es posa en marxa 
el pagament fraccionat de l’IBI 
per als contribuents que tenen 
domiciliat el rebut, amb un 5% 
de descompte. Els propietaris 
d’habitatges o locals que no te
nen el rebut domiciliat l’hauran 
de pagar entre el 2 de maig i el 
2 de juliol.

Comença el cobrament de 
l’impost, que baixa un 4,5

Laura Grau | La redacció

Els contribuents que no tinguin el rebut domiciliat 
l’hauran de pagar entre el 2 de maig i el 2 de juliol

pagament de l’ibi

La generalitat pagarà 
enguany una quarta part 
del que li deu al consistori

Pilar Abián | La redacció

El PPC critica l’acord a què han arribat PSC i CiU al Parlament

llei de barriS

Els alcaldes i alcaldesses de 
15 municipis de la província 
de Barcelona –entre ells, la de 
Montcada i Reixac, María Ele
na Pérez (PSC)– han signat un 
manifest de suport a la plantilla 
de la planta d’Alstom de Santa 
Perpètua de Mogoda i de reivin
dicació per tal que Catalunya 
disposi d’un pla estratègic per 
al sector ferroviari. Alstom, lí
der mundial en infraestructures 
ferroviàries, es troba immersa 
en un conflicte laboral arran la 
manca de negociació del conve
ni amb la direcció de l’empresa. 
Actualment, a la planta hi tre
ballen 670 persones. El comitè 
exigeix a la direcció de la com

panyia que compleixi els acords 
assumits al setembre del 2013 i 
reprengui la negociació del con
veni col·lectiu. 
El manifest aprovat i consensuat 
pels edils dóna suport a la planti
lla per tal de mantenir l’activitat 
productiva de la planta de Santa 
Perpètua de Mogoda i per mit
jà d’aquest escrit, els signants 
es comprometen a treballar pel 
manteniment de la indústria als 
seus respectius municipis. 

Seu a la localitat. Concretament 
a Montcada, l’empresa disposa 
d’un centre a l’estació de Can 
Sant Joan on fa el manteniment 
dels trens de la xarxa de Roda
lies i Regionals de Renfe. “Do-

nem ple suport a la plantilla 
d’Alstom, que està reivindi-
cant el manteniment d’una 
planta competitiva”, ha expli
cat l’alcaldessa.
El manifest demana al govern 
català “que no accepti l’aba-
ratiment de les condicions 
de treball com a única for-
ma per fer més rendibles les 
empreses i que defensi un 
model industrial basat en la 
capacitat d’innovació, el de-
senvolupament de projectes 
propis i en la qualitat d’exe-
cució”. El document reclama 
que, tant l’executiu català com 
l’espanyol, mantinguin una po
sició de defensa de la indústria 
ferroviària.

Pilar Abián | La redacció

un total de 233 
veïns opta al 
pla d’Ocupació
L’Ajuntament ha rebut un total 
de 233 sol·licituds per optar a 
un dels 12 contractes tempo
rals del primer Pla d’Ocupació 
local que es convoca amb una 
aportació 100% municipal de 
140.000 euros. “El nombre de 
persones que s’hi ha presen-
tat constata que s’ha fet una 
bona difusió de la convocatò-
ria”, ha dit el regidor de Pro
moció Econòmica i Ocupació, 
Joan Carles Paredes (CiU). 
Durant els propers dies es 
comprovarà si tots els aspirants 
aporten la documentació exigi
da i els que es presentin per a 
les places de tècnics i adminis
tratius i no tinguin el certificat 
de català s’hauran d’examinar. 
Un cop superada aquesta pri
mera fase, es convocaran les 
proves pràctiques | PA 

Creix el nombre d’usuaris 
de la borsa de treball
El servei acompanya i assessora els aturats que busquen feina

promociÓ econÒmica i ocupaciÓ

La borsa de treball de la Regi
doria de Promoció Econòmica, 
Empresa i Ocupació compta ja 
amb 2.749 inscrits. Aquest ser
vei municipal ofereix un segui
ment personalitzat per a totes 
aquelles persones que hi estan 
inscrites per tal de facilitar la 
seva reinserció al mercat labo
ral. Aquest servei és permanent 
i gratuït i s’adreça exclusiva
ment als veïns que estan a l’atur 
o bé volen canviar de feina. La 
borsa està en contacte amb em
preses locals i de fora del muni
cipi que necessiten cobrir algu
na vacant. 
“Volem ajudar, acompanyar 
i assessorar al usuaris a fer 

el millor itinerari per trobar 
feina” i al mateix temps “treba-
llar al costat de les empreses 
del nostre municipi per tal 
de donar resposta a les seves 
ofertes de treball”, ha explicat 
el regidor de Promoció Econò
mica, Empresa i Ocupació, Joan 
Carles Paredes.

Interessats. Per inscriure’s a la 
borsa de treball cal demanar 
una cita prèvia trucant al 935 
648 505, enviant un correu 
electrònic a promocioeconomica@
montcada.org o personarse a les 
instal·lacions municipals ubica
des al carrer Alt de Sant Pere, 
73, a les Antigues Escoles de 
Mas Rampinyo.

Pilar Abián | La redacció

L’Ibi fraccionat ja s’ha començat a cobrar
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> La neteja a pressió dels carrers s’avança
Serveis Municipals ha avançat la campanya anual de neteja a pressió amb 
motiu de les fortes pluges de fang de la setmana passada. Es calcula que 
entre el 3 i el 5 d’abril van caure 50.000 tones de pols provinents del Sàha
ra a Catalunya. Malgrat els xàfecs posteriors, la pols dipositada era molta 
i recircula en temps sec, empitjorant així la qualitat de l’aire. Els tècnics 
municipals han adoptat aquesta decisió amb un doble objectiu: netejar els 
carrers i, a la vegada, evitar que la gran quantitat de partícules dipositades 
de pols recirculin en temps més sec. “Des de fa dos anys el servei s’ha 
reorganitzat per tal d’incrementar la neteja amb aigua, ja que, tot i que 
el procediment és més lent, l’efecte i l’eficàcia són majors”, ha explicat 
la regidora de Serveis Municipals, M. Carmen Porro (PSC) | PA

> Obert el pas soterrani del carrer dels Horts

El pas soterrani que connecta l’avinguda de la Unitat amb el barri de la Ribera, 
a l’alçada del carrer dels Horts, ja està obert al públic després de les obres 
d’arranjament encarregades per l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries 
(Adif) que es van iniciar el 3 de març. L’accés el va tancar l’Ajuntament al de
sembre per motius de seguretat. “El pont presentava nombroses esquerdes i 
la volta estava despenjada en alguns trams. Ara el veïnat pot utilitzar aques-
ta infraestructura amb total seguretat”, ha manifestat el president de l’Àrea de 
Política Territorial, Juan Parra (PSC) | PA
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> Obres d’arranjament al túnel de l’av. de la ribera
Operaris d’Agbar estan fent obres sota el pont de l’avinguda de la Ribera 
amb l’objectiu d’arranjar el drenatge de la reixa que hi ha al punt més 
baix del vial. L’actuació pretén acabar amb els problemes d’inundacions 
que s’hi donen cada vegada que hi ha pluges abundants. Mentre duri la 
intervenció hi haurà restriccions de trànsit en aquest tram de l’avinguda en 
ambdós sentits de la marxa | PA

L’adif auscultarà i inspeccionarà 
els edificis adjacents a les obres 
La Plataforma Soterrament recomana els veïns estar atents als informes que faci l’Adif
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pou de la laV

L’Adif ha posat en marxa un pla 
d’auscultació dels edificis adja
cents a les obres de construcció 
del pou de ventilació de la LAV 
que s’estan fent al passeig Jaume 
I, a la zona d’aparcament del 
costat de l’ambulatori. Es trac
ta de fer un control i seguiment 
dels blocs de pisos mitjançant la 
instal·lació de claus d’anivella
ment al peu de les façanes.
Segons fonts de l’empresa ferro
viària, són operacions habituals 
en aquest tipus d’obres i l’objec
tiu és comprovar els possibles 
moviments dels edificis durant 
l’execució del pou. 
En l’escrit adreçat als propietaris 
dels habitatges propers al pou 
de ventilació, l’Adif explica que 
repararà els danys ocasionats 
a les façanes, un cop retiri els 
sistemes de controls instal·lats, i 
demana la col·laboració dels re
sidents per tal de fer les inspec
cions als blocs de pisos. Tam
bé facilita el contacte del Punt 
d’Informació i Atenció al Ciu
tadà (PIAC) a través de correu 
electrònic plac.bcn@adif.es.

Consells. La Plataforma Trac
te Just Soterrament Total, per 
la seva banda, distribuirà uns 
fulls informatius pels immobles 
propers a les obres amb dife
rents recomanacions. D’entra
da, insta els veïns a facilitar les 
inspec cions però els indica que 
estiguin molts atents a les consi
deracions i valoracions que pu
guin fer els tècnics de l’Adif per 
evitar que es confonguin danys 
als elements decoratius (pintura 
i guix) amb patologies més se
veres que, si apareixen al llarg o 
després de les obres, podrien ser 

motiu de reclamació a l’empresa. 
“L’experiència ens ensenya 
que aquests informes no són 
pas per respondre millor als 
danys que es puguin causar, 
sinó perquè l’empresa es pu-
gui defensar en cas de recla-
mació”, alerta el col·lectiu.
En cas que el propietari de l’ha
bitatge no estigui d’acord amb 
l’informe que faci l’Adif sobre 
l’estat de l’immoble, la Platafor
ma recomana que ho manifesti 
per escrit al correu dcompras@
adif.es o bé es posi en contracte 
amb el col·lectiu (soterrament.to-
tal@gmail.com).
L’arribada de la tuneladora 
vertical que farà el pou sembla 
imminent. Una grua de grans 
dimensions ja està treballant a 

l’espai per preparar la base on 
s’hi instal·larà.

Línia de treball. La Plataforma i 
l’Ajuntament han decidit man
tenir activa tot l’any la comis
sió creada per organitzar l’ho
menatge a les víctimes del tren 
al municipi. 
En una reunió mantinguda el 
passat 9 d’abril, els represen
tants del col·lectiu també van 
traslladar al govern la deman
da de tenir informació cons
tant sobre totes les accions que 
l’Adif faci en referència a les 
obres del pou, com ara l’ober
tura d’un accés per a camions a 
l’alçada de l’aparcament on fins 
fa poques setmanes aparcaven 
vehicles municipals.

Laura Grau/ Pilar Abián | Montcada

Amb aquesta grua de grans dimensions s’està preparant l’espai per l’arribada de la tuneladora

> actuacions als carrers santiago i Vilanova
En el marc del desenvolupa
ment del Pla de seguretat vial 
l’Ajuntament ha arranjat la cruï
lla dels carrers Santiago i Vila
nova amb l’objectiu de reduir la 
velocitat dels vehicles i ha re
ordenat l’aparcament. La inter
venció ha consistit a pintar els 
espais d’estacionaments dels 
vials –en el cas de Santiago s’ha canviat també la vorera on aparcaven els 
vehicles– i a senyalitzar la cruïlla per evitar que ocupin els xamfrans | PA
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“La desigualtat és una causa 
i no una conseqüència de la 
crisi”. Aquesta és una de les 
reflexions que fa el president 
d’Iniciativa per Catalunya
Verds (ICV), Joan Herrera, al 
seu llibre ‘Quanta desigualtat 
pot suportar la democràcia?’ 
(La Magrana, 2013), que va 
presentar el 2 d’abril al celler 
Montcata Vins, en un “acte de 
proximitat”, en paraules de la 
regidora de la coalició a l’Ajun
tament, Laura Campos, qui va 
conduir l’acte, al qual van assis
tir una quarantena de persones.

L’economia mana. En opinió 
d’Herrera, s’ha passat d’una 
economia de mercat a una so
cietat de mercat, “en la qual 
el que es compra i es ven és 
l’accés als drets bàsics dels 
ciutadans sota l’excusa d’una 
pretesa austeritat”. En aquest 
sentit, considera que la societat 
camina cap a una plutocràcia, 
“un sistema de govern on el 

poder l’exerceixen aquells 
que acumulen més riquesa”. 
A nivell europeu, es va mos
trar especialment crític amb les 
institucions econòmiques, “que 
sanegen balanços a costa dels 
drets dels ciutadans”. Per a 
Herrera, una de les claus que 
explicaria aquestes decisions 
és que “el capitalisme ens ha 
perdut la por”, en referència a 

la caiguda del mur de Berlín i 
la pèrdua de la força del movi
ment obrer i la consciència de 
classe. En contraposició a l’esce
nari de resignació que proposen 
les institucions, el líder ecosocia
lista creu que “cal repensar els 
partits, promoure d’empode-
rament de la gent i, a nivell 
europeu, crear un front d’es-
querres dels països del sud”.  

Herrera considera que la desigualtat 
és una de les causes de l’actual crisi

preSentaciÓ de llibre

El president d’ICV presenta l’assaig ‘Quanta desigualtat pot suportar la democràcia?’

Laura Grau | Can Sant Joan

El líder ecosocialista, Joan Herrera, durant la xerrada organitzada al celler de Can Sant Joan
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> exposat el cens electoral a l’ajuntament
Fins al 14 d’abril, l’Ajuntament fa l’exposició pública de les llistes del cens 
per a les eleccions al Parlament Europeu, que se celebraran el pròxim 25 
de maig. Les persones interessades a ferne la consulta s’han d’adreçar 
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), en l’horari habitual del servei, per 
tal de comprovar si hi estan inscrites i, si és necessari, formalitzarne les 
reclamacions pertinents, tràmit que també es pot fer a l’OAC (avinguda de 
la Unitat, 6, planta baixa) | LR

> escons en blanc recull avals per a les europees
Militans d’Escons en 
blanc han recollit signa
tures al municipi cara a 
obtenir els 15.000 avals 
necessaris per poder pre
sentar candidatura a les 
eleccions europees del 
25 de maig. El partit ja ha 
aprovat en assemblea les 
seves llistes però, per po
der participar als comicis 
per primer cop, ha de fer 
aquest tràmit. La formació 
ha de presentar abans que acabi el 19 d’abril les firmes davant la Junta elec
toral. Els avals també es poden fer online a través del web esconsenblanc.org. 
Oferir una alternativa als electors que no senten identificats amb cap formació 
política és l’objectiu d’aquest partit que defensa que el vot en blanc sigui com
putable quan el ciutadà no se senti representat per cap de les forces existents. 
Espanya és un dels pocs països de la Unió Europea que permet aquesta opció 
als electors. Als últims comicis locals Escons en blanc va obtenir al municipi 
230 vots. El partit ha fet un estudi sobre els sufragis que va necessitar cada 
formació per tenir representativitat en el Ple, segons el qual l’equip de govern 
(PSCCiU), afavorit per la Llei d’Hont, va requerir menys de 500 sufragis per 
sumar el primer regidor i l’oposició, més de 656. Escons en blanc qüestiona 
així la representativitat del govern, entenent que no el va votar ni el 25% de 
l’electorat. L’estudi està publicat al web de la formació | PA

> el ple d’abril es farà el dia 30, en dimecres
Excepcionalment el Ple d’abril no es farà l’últim dijous de mes, com és 
habitual, sinó el dia 30, que és un dimecres. L’horari d’inici serà el de 
sempre, les 19.30h. La sessió es podrà seguir en directe a través de la 
sintonia de Montcada Ràdio (104.6 fm) i els arxius sonors del debat polític 
es podran descarregar l’endemà del Ple al podcast de l’emissora (montca
daradio.ivoox.com) | LR

> rafa ruiz critica les primàries del psC
Rafa Ruiz, que va aspirar a ser el candidat del PSC alternatiu a María Elena 
Pérez per a les eleccions municipals del 2015, considera “una falta de res-
pecte” que l’agrupació local socialista fes l’assemblea per ratificar la cap de 
llista sense que la Comissió de Garanties del PSC s’hagués pronunciat sobre 
les denúncies que ell va presentar sobre presumptes irregularitats en el pro
cés previ a les primàries. “El 93% dels vots dels assistents a l’assemblea no 
arriba ni al 35% de la militància, tenint en compte que de 160 afiliats, no-
més n’hi van acudir 60”. Ruiz atribueix aquest “absentisme”, al descontent 
de la militància “davant d’una cap de llista que està imputada en un cas de 
tràfic d’influències i prevaricació” | LG
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La Favmir s’ha afegit a la campa
nya de recollida de signatures que 
impulsa la Coordinadora SAP 
Muntanya per denunciar les llar
gues llistes d’espera a l’hospital 
Vall d’Hebron de Barcelona. “Els 
montcadencs també són afec-
tats directes per les retallades, 
no només per la supressió de 

les urgències nocturnes al CAP 
Montcada, sinó també pel llarg 
temps d’espera per ser visitats 
o sotmetre’s a alguna interven-
ció quirúrgica en aquest hospi-

tal de referència”, argumenta el 
president de la federació veïnal, 
Antonio Cera. La recollida de 
firmes reclama un finançament 
adequat de la sanitat pública.

Laura Grau | Montcada
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Un veí signa contra les llistes d’espera a la parada muntada per la Favmir el 9 d’abril

La Favmir 
denuncia les 
llistes d’espera 
a Vall d’Hebron
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El diputat de CiU al Parlament 
Ferran Falcó considera clau el 
paper que el president de la Ge
neralitat, Artur Mas, està tenint 
al front del procés sobiranista. 
“Sols amb aquest liderat-
ge fort, únic i contundent el 
país pot assolir les fites que 
ens hem marcat”, va dir Fal
có el 31 de març, a la Casa de 
la Vila, a l’acte convocat per 
CDC a Montcada sota el títol 

“Catalunya avui i demà”. El 
diputat va fer una radiografia 
de la situació per la qual està 
passant el país i va reconèixer 
que hi ha molts reptes per as
solir que avui dia no tenen 
una resposta clara però que 
cal abordar per poder tenir un 
Estat propi. “Només des de la 
unitat i la solidesa resistirem 
i anirem, alhora, construint 
el camí per ser lliures”, va 
manifestar Falcó.

Falcó destaca el lideratge 
de Mas per l’estat propi 

Pilar Abián | La redacció

El diputat de CiU parla a Montcada del procés sobiranista

acte de cdc

Falcó, a l’esquerra, acompanyat per Daniel Remesar, president de CDC a Montcada. 

cd
c

El portaveu de les Jerc, Gerard 
Gómez, va defensar el dret 
que té Catalunya a votar en la 
consulta sobiranista fixada per 
al 9 de novembre. La regido
ra d’ERC a Montcada, Marta 
Aguilar, va acompanyar Gó
mez a la xerrada que va fer el 8 
d’abril a la Casa de la Vila. “La 
democràcia està per sobre de 
les lleis i votar és l’expressió 
més lliure del poble”, va re
marcar el portaveu de les Jerc.

Debat al Congrés dels Diputats.
La xerrada dels dos dirigents 
va coincidir amb el dia que 
els tres parlamentaris catalans 
van defensar al Congrés dels 
Diputats la petició del traspàs 
de competències per fer la con
sulta sobiranista del 9 de no
vembre. I això ho van aprofitar 
tant Gerard Gómez com Marta 
Aguilar per carregar contra la 
classe política espanyola: “el 
problema és que l’estat es-
panyol no té tarannà demo-

cràtic”, va subratllar Gómez. 
Aguilar va atacar la política 
feta des de Madrid: “Parlen 
molt que no hi ha encaix en 
la Constitució, però qui pri-
mer la incompleix són ells”. 
La regidora montcadenca creu 
que amb voluntat política es po
dria resoldre el conflicte, “dei-
xant enrere la llei sempre del 
castanyot a la cara”.  “Tenen 
por de la independència, sa-

ben que ara hi ha una majo-
ria social àmplia”, va afirmar 
Gómez qui va reivindicar que 
el procés sobiranista no s’atura 
amb la negativa del Congrés 
dels diputats de la transferèn
cia de les competències per fer 
la consulta: “Cal seguir avan-
çant perquè la fortalesa del 
procés no recau en un únic 
partit partit, pertany a una 
societat cohesionada”.

Les JerC reivindiquen el vot com a 
‘eina inequívoca de la democràcia’

conSulta 9n

El portaveu dels joves republicans, Gerard Gómez, fa una xerrada a la Casa de la Vila

Lluís Maldonado | Montcada

Membres de les Jerc amb Gerard Gómez –tercer per l’esquerre–, Marta Aguilar i Jordi. S Escrigas
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enVeLLiMent aCtiu
L’Ajuntament ha iniciat a l’abril un 
programa de sortides a peu per a la 
gent gran per promoure l’exercici

pàg. 15  pàg. 16 

setMana santa
La Confraria de la Verge dels 
Dolors farà la processó del 
Divendres Sant l’11 d’abril

La preinscripció escolar per al 
curs 20142015 al municipi ha 
confirmat les previsions que el 
Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat i l’Ajuntamen 
havien fet respecte al nombre 
de línies necessàries a P3 (15) i 
primer d’ESO (12). Segons fonts 
de la Regidoria d’Educació, la 
reserva de places ha verificat que 
no caldrà obrir una nova aula a 
primer curs d’ESO, tot i que sí 
s’ha produït un excedent de de
manda, amb 291 inscripcions 
per a 284 places. Pel que fa a 
primària, les escoles públiques i 
concertades han rebut un total 
de 357 inscripcions, quedant va
cants 18 places. 

“A P3 la davallada no ha estat 
tan important com per tancar 
grups i a primer d’ESO, no hi 
hagut un augment tan elevat 
com per obrir una altra línia”, 
explica la regidora d’Educació, 
Ana Rivas (PSC), qui ha avançat 
que, cara al curs 20152016, es 
preveu la necessitat de disposar 
de més places a secundària a 

causa de l’augment del nombre 
d’infants censats que va néixer 
l’any 2003.

Les xifres. Els dos instituts 
públics on hi ha hagut exce
dent d’inscripcions són l’INS 
Montserrat Miró (18) i l’INS La 
Ferreria (27), que podria acol
lir el grup que no s’ha cobert a 
l’INS La Ribera, on han que
dat vacants 41 places de les 82 
ofertades. “Aquesta decisió està 
en mans del Departament 
d’Ensenyament”, ha remarcat 
Rivas, qui ha afegit que serà la 
Generalitat la que valorarà la ca
pacitat de cada centre per acollir 
el grup i l’equilibri d’inscripció al 
conjunt de la població.
Respecte als centres de primària, 
els dos únics que han registrat 
més demanda que oferta són el 
Reixac, amb un excedent de 5 
inscripcions, i el Mas Rampinyo, 
amb 16. Pel que fa a la resta, a 
totes les escoles hi ha places lli
ures, el que permetrà iniciar el 
curs amb unes ràtios per sota 
dels 25 alumnes i absorbir sense 
problemes la matrícula viva dels 
estudiants nouvinguts que es va 
generant al llarg de l’any. 
“Estem contents perquè la 
preinscripció ha quedat molt 
equilibrada i repartida a edu-
cació primària”, ha apuntat la 
regidora d’Educació.

Sílvia Alquézar | Montcada

A P3 s’hi han inscrit 
357 infants per a 375 
places i a 1r d’ESO, 
291 per a 284 vacants

educaciÓ

Tots els centres de primària podran absorbir els alumnes inscrits, excepte el Reixac i el Mas Rampinyo, amb excedent de demanda

La preinscripció escolar confirma que no 
caldrà obrir una nova línia a primer d’esO

Alumnes de quart d’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) de l’INS La Ribera pintant uns quadres durant la classe de dibuix
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Greuge als alumnes d’ESO sense germans matriculats a la ciutat

L’actual mapa de matriculació a 
Montcada –tots els centres pú
blics de primària estan adscrits 
a tots els instituts públics– dis
crimina els alumnes que són fills 
únics o que no tenen cap germà 
matriculat a un centre escolar de 
la ciutat. Aquests mai no podran 
optar als 40 punts que, d’inici, 
tenen les famílies amb més d’un 
fill estudiant a la localitat. 
Així, és dóna el cas que hi ha 
alumnes que, tot i residir al costat 

d’un institut, no tenen les matei
xes oportunitats d’accedirhi que 
d’altres que, malgrat viurehi allu
nyats, compten amb més punts 
per tenir germans. Es tracta d’una 
situació que provoca malestar i 
incomprensió entre la població 
afectada i ha motivat que moltes 
famílies s’hagin adreçat a la Re
gidoria d’Educació a expressar la 
seva queixa. 
L’Ajuntament ha sol·licitat a la 
Generalitat variar aquesta norma 

per eliminar el greuge. “Hem de-
manat que es faci una aposta 
seriosa sobre l’adscripció en-
tre centres o bé es busqui una 
fórmula per evitar aquest tipus 
de discriminacions”, ha expli
cat Ana Rivas (PSC), regidora 
d’Educació. De moment, el De
partament d’Ensenyament ha 
respost que es tracta d’una nor
ma general i que no és possible 
fer la modificació només per a 
Montcada i Reixac | SA
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El Consell Comarcal del Vallès 
Occidental ha aprovat les bases 
reguladores per a l’atorgament 
dels ajuts individuals de menjador 
adreçats als alumnes d’ensenya
ments obligatoris i de segon cicle 
d’educació infantil de centres edu
catius, sufragats amb fons públics 
per al curs 201415. El Departa
ment d’Ensenyament de la Gene
ralitat ha determinat els criteris, 
iguals per a tot el territori català, 
elaborats per un grup de treball 
format per representants dels 
Consells Comarcals, de l’Associa
ció Catalana de Municipis, de la 
Federació de Municipis de Catalu
nya i de la Conselleria.

La normativa. Les bases preveuen 
la concessió de beques del 100% 
i del 50% del cost del servei. El 
60% de la puntuació dels sol
licitants recaurà sobre el nivell de 
renda anual de la unitat familiar, 
el 15% s’obtindrà per situacions 
específiques i el 25% restant vin

drà determinat per si l’alumne està 
inclòs en un pla d’intervenció o de 
treball per risc d’exclusió social. El 
càlcul de la renda familiar, els ren
diments de patrimoni i el volum 
de negoci s’obtindran a partir del 
certificat de la renda per a beques 
a través de l’Agència Tributària. El 
Consell Comarcal del Vallès Occi
dental enviarà les dades de les sol

licituds a Ensenyament, qui calcu
larà la renda familiar de cadascun 
dels membres computables de la 
família que obtinguin ingressos 
de qualsevol naturalesa. Pel que 
fa als beneficiaris, les beques s’am
plien a alumnes de secundària i 
d’educació especial als que no els 
correspongui la gratuïtat d’escoles 
públiques i concertades.

el Consell Comarcal aprova les bases 
per atorgar les beques de menjador
La normativa preveu la concessió d’ajuts del 100 i del 50% del cost del servei 

Sílvia Alquézar | Montcada

Algunes de les beques de menjador del curs vinent cobriran el 100% de l’import del servei
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SerVeiS SocialS

> portes obertes a les escoles bressol municipals
Les cinc escoles bressol municipals duran a terme la jornada de por
tes obertes per donar a conèixer els centres entre el 22 i el 29 d’abril. 
L’EBM Camí del Bosc, a Can Cuiàs, inaugurarà el calendari el dia 22, a les 
17.30h, mentre que l’EBM Mitja Costa, a Terra Nostra, ho farà el 24, de 
17.30h; l’EBM Can Sant Joan, el 25, a les 18h; l’EBM Font Freda el dia 
28 a les 17.30h i l’EBM Can Casamada, el 29 d’abril, a les 17.30h per als 
nascuts el 2013 i a les 18h, per als nascuts el 201314 | SA

La pediatra del Centre d’Atenció Pri
mària Les Indianes Angèlica Diéguez –a 
la foto– va oferir una xerrada el passat 
28 de març a la Casa de la Vila sobre 
les malalties comunes en els infants de 
0 a 3 anys. La facultativa va fer una re
passada per les diferents afeccions i va 
explicar quins són els senyals d’alarma i 
com s’ha d’actuar. La trobada s’emmarca 
dins el cicle de conferències adreçades 
a famílies amb fills en aquesta franja d’edat, organitzat per la Regidoria 
d’Educació amb el suport de la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals | SA

> Xerrada sobre les malalties de 0 a 3 anys
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La Federació d’Ampa de Montcada va organit
zar els dies 3 i 10 d’abril el taller sobre comu
nicació amb els fills en el marc de l’Escola de 
Mares i Pares (Empa). Les sessions, a càrrec 
de Mercè Gómez, llicenciada en Ciències de 
l’Educació –a la foto–, es van fer a la Bibliote
ca Elisenda. L’EMPA i La Salle organitzen dues 
xerrades més per a famílies obertes a tothom. 
El 12 de maig, a les 19h, sobre assetjament 
escolar, i el 19 de maig, sobre l’esport i la salut, també a la mateixa hora | SA

> Conferències adreçades a famílies amb fills
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El Cistell Solidari, una iniciativa de la Regidoria de Serveis Socials amb el suport 
de l’ong Aldees Infantils, va repartir el passat mes de març un total de 1.319 
euros entre les famílies beneficiàries del projecte, que consisteix a facilitar 
l’accés a la carn, el peix i la fruita a les persones més vulnerables de la ciutat. 
Des que es va posar en marxa a l’octubre passat fins ara, el Cistell ha atès 39 
famílíes, que han pogut comprar els productes frescos als nou establiments 
adherits a la iniciativa: les peixateries Ito i Lola, Ana i Encarna –aquesta últi
ma incorporada recentment–; les fruiteries Maite’s Fruits, Fruites i Verdures, el 
Punt de la Fruita i Fruites i Verdures Don Ramon; la carnisseria El Baraka i el 
supermercat Alcaraz. El Cistell Solidari compta amb tres nous voluntaris | SA

> el Cistell solidari reparteix 1.319 euros al març

La Laura, la Mercè, la Gemma, 
el Jesús i el Martí són cinc joves 
d’entre 17 i 18 anys de la unitat de 
Claners de l’Agrupament Escolta 
El Turó que aquesta Setmana San
ta duran a terme tasques d’ajuda 
i comprensió a persones en risc 
d’exclusió social dintre del projecte 
La Murgueta, una adaptació del 
pla que impulsen Escoltes Catalans 
per oferir ajudes a la comunitat. La 
iniciativa es realitza conjuntament 
amb la Regidoria de Serveis Socials 
de l’Ajuntament, que determinarà 
quines famílies rebran l’ajuda.

Un repte. La presentació del pro
jecte es va fer el 4 d’abril, al Casal 
Popular El Brot. Els cinc claners 
van reconèixer que La Murgueta 
és un repte personal: “Hem detec-
tat que a Montcada hi ha molta 
gent que necessita ajuda”, van ex
pressar els joves, els quals assegu
ren que els agradaria en un futur 
“ampliar les tasques de suport a 
més famílies del municipi”. Per 
dur a terme el projecte, la Laura, 

la Mercè, la Gemma, el Jesús i el 
Martí han organitzat diverses ac
tivitats amb l’objectiu de recaptar 
fons i autogestionarse en el marc 
del programa anual d’Aprenentat
geServei a la Comunitat, treballat 
des de principi de curs per la unitat 
de Claners. L’A El Turó va rebre el 
premi Jaume Ciurana ‘A favor de 

les persones’, que atorga la Gene
ralitat, per la seva participació l’any 
2012 en el projecte La Murga, dels 
Escoltes Catalans, pel dret a un ha
bitatge digne. Joves de les unitats 
de pioners (1517 anys) i claners 
(18 anys) van fer tasques de reha
bilitació en set pisos de Ciutat Vella 
de Barcelona.

El projecte, anomenat ‘La Murgueta’, vol incentivar el compromís social dels joves

els Claners faran tasques d’ajuda 
a famílies en risc d’exclusió social 
Lluís Maldonado | Montcada

Els joves claners de l’AE El Turó durant la presentació del projecte La Murgueta al Casal El Brot

agrupament eScolta el turÓ
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> el dia d’Águilas se celebrarà el 27 d’abril
El Centro Aguileño de Montcada celebrarà el 
27 d’abril el Dia d’Águilas per commemorar 
el 12è aniversari de l’agermanament entre 
Montcada i el municipi murcià. L’entitat or
ganitza un dinar a base de migues –a la foto, 
una dona preparant el plat en l’edició de l’any 
passat– i una sessió de ball, al pati de l’escola 
Viver, a partir de les 13h. Les persones inte
ressades poden comprar els tiquets (7 euros 
per persona) fins al dia 24 a l’Hotel d’Entitats, 
dimarts, dijous i dissabtes, de 18 a 20h | SA
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Les dones que participen als tallers 
de l’Escola Bon Dia, que pertany 
a Cáritas Montcada, exposen les 
seves creacions a la Casa de la Vila 
fins al 19 d’abril. La mostra dóna a 
conèixer l’espai d’acollida, un pro
jecte adreçat a dones amb mancan
ces afectives amb l’objectiu que sur
tin del seu entorn i puguin gaudir 
d’unes relacions socials normalitza
des. Bon Dia ofereix tallers de pin
tura, manualitats, cuina, llengua, 
alfabetització i costura, al Centre 
Cívic La Ribera. La inauguració 

va tenir lloc el 3 d’abril, amb pre
sència de l’alcaldessa, María Elena 
Pérez (PSC); el regidor de Cultura 
i Patrimoni, Daniel Moly (CiU); 
el rector de la parròquia de Santa 
Engràcia, Jaume Cases, i la coor
dinadora de Cáritas en l’àmbit de 
Collserola, Amelia de Juan, qui va 
dir que “l’Escola és el símbol que 
un altre món és possible”. En la 
seva intervenció, Moly va agrair a 
Cáritas la seva vinculació al muni
cipi i l’alcaldessa va expressar que 
“Cáritas és un referent en el su-
port i l’atenció a les persones”.

cÁritaS montcada

una exposició dóna a 
conèixer l’escola Bon dia
La mostra es pot visitar fins al 19 d’abril, a la Casa de la Vila

Sílvia Alquézar | Montcada

Una dona observa un dels plafons explicatius sobre l’Escola Bon Dia, a la Casa de la Vila
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La Xarxa d’Intercanvis de Co
neixements (Xic) de Can Cuiàs 
organitza el 12 d’abril un mer
cat d’intercanvi amb articles fets 
a mà en el marc del programa 
‘Made in Can Cuiàs’, que l’en
titat ha posat en marxa durant 
el primer trimestre del 2014. Els 
estands s’instal·laran davant del 
Centre Cívic del barri, de 12 a 
14h,  i els participants exposaran 
els treballs que han fet en algun 
dels 10 tallers que la Xic ha orga
nitzat amb l’objectiu de promou
re el reciclatge i el reaprofitament 
de materials. 

Balanç. Les propostes han tingut 
una gran acollida, amb 194 as
sistents, que han après a fer coi
xinets per a les agulles, bijuteria 
amb plastilina, calidoscopis, cati
fes del trapillo, ninots amb mit
ges, decoupage, estrelles en 3D, 
marcs de fotos amb rotllos de 
paper de WC i decoració de sa
marretes amb ceres de diferents 
colors. Les persones que vulguin 
reservar una taula per partici

parhi poden enviar un correu 
electrònic a l’adreça xiccancuias@
gmail.com. “El mercat és obert a 
tothom que tingui objectes fets 
a mà amb materials reciclats i 
reutilitzats”, ha explicat Jèssica 
Celrà, impulsora de la Xic Can 
Cuiàs, qui ha recordat que no es 
podran utilitzar diners.  
La Xic també ha avançat que hi 
haurà un espai per a l’intercanvi 
invisible, que consistirà a portar 

un article fet a mà embolicat que 
es podrà bescanviar per un ob
jecte sorpresa elaborat per una 
altra persona. A més, el Grup de 
Dones i l’AV de Can Cuiàs ofe
riran un esmorzar als inscrits en 
la iniciativa, que també rebran 
per cada objecte que presentin al 
mercat una butlleta per participar 
en el sorteig d’un lot de produc
tes patrocinat per l’Associació de 
Comerciants del barri.

La iniciativa clourà el cicle de tallers en el marc del programa ‘Made in Can Cuiàs’

La XiC farà el 12 d’abril un mercat 
d’intercanvi amb articles fets a mà

Sílvia Alquézar | La redacció

Un dels tallers que la Xic ha organitzat durant el primer trimestre ha estat el de calidoscopis

can cuiàS
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La Confraria Verge dels Dolors 
organitza l’11 d’abril l’onzena 
edició de la processó de Diven
dres de Dolors en honor a la 
Mare de Déu dels Dolors. La no
vetat d’enguany és la incorpora
ció d’un tron amb un Crist de ta
many més reduït que portarà una 
desena d’infants d’entre 10 i 12 
anys. “Han visuct aquesta tra-
dició des de ben petits perquè 
són els fi lls dels cofrades que 
porten els altres dos trons, el de 
la Mare de Déu i el de Crist”, 
explica Francisco Vera, un dels 
costaleros de l’entitat local.

Actes. La parròquia de Can Sant 
Joan acollirà, a les 19.30h, l’ofre
na fl oral i la missa a càrrec del 
mossèn Narcís Ribot. Cap a les 
21h, és previst que comenci el re
corregut des de l’església del barri 
passant pels carrers Bateria, Ma
sia, Molí, Reixagó, Viver, Besòs 
i Drac. Hi haurà dues aturades, 
al carrer Masia –davant l’antiga 
seu de l’entitat– i a Reixagó. Una 
banda de música obrirà la comi

tiva. L’entitat va estrenar el 2012 
la imatge de Crist i fa set anys, la 
de la Mare de Déu. 
La processó de Can Sant Joan 
va néixer a partir de la iniciativa 
d’un grup de veïns procedents 
d’Àguilas, a Múrcia, que té de 
patrona la Verge dels Dolors. La 

iniciativa s’ha anat consolidant 
amb el pas dels anys i ara aple
ga centenars de persones que no 
es volen perdre el tret de sortida 
als actes religiosos de Setmana 
Santa. La Confraria assaja tots 
els dimarts i els dijous a l’Hotel 
d’Entitats de Can Sant Joan.

La processó incorpora aquest any 
un tron de Crist portat per infants
El recorregut començarà a la parròquia de Can Sant Joan l’11 d’abril, a les 21h 

Sílvia Alquézar | La redacció

El tron de la Verge dels Dolors carregat per les cofrades durant la processó de l’any passat
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diVendreS de dolorS

Al maig farà un any que Xavi 
Fernández i Cristina Garre –molt 
coneguts perquè van regentar 
un local a Carretera Vella– van 
fundar l’Associació d’Estudi del 
Cànnabis Mama Sàvia, que té el 
seu local en els baixos d’una nau 
d’ofi cines de Mas Duran, a Mas 
Rampinyo. Es tracta d’una sala 
àmplia i diàfana, amb diversos 
sofàs, una pantalla gegant –on es 
projecten pel·lícules i partits de 
futbol– i una zona de jocs, on els 
socis poden fumar cànnabis amb 
els amics, mentre xerren o juguen 
a dards, a cartes o al billar. Hi ha 
dos tipus d’inscripció: el soci lú
dic, que paga una quota de 5 eu
ros al mes, i el soci que hi va per 
fi nalitats terapèutiques, que no ha 
de pagar res.  De moment, tenen 
200 socis, dels quals 75 acudeixen 
al club regularment.

Normativa. Mama Sàvia és un dels 
400 clubs cannàbics que han sor

git a Catalunya en els últims anys 
emparant’se en el fet que l’auto
consum està permès, mentre que 
el cultiu i el tràfi c estan perseguits. 
“Aquesta paradoxa legal fa que 
el tema de l’autoabastiment si-
gui un aspecte sobre el que no 
es pot parlar”, explica Fernán
dez, que confi a que el Parlament 
aprovi aviat un marc normatiu. 
A l’espera d’aquesta regulació, 
el club segueix el codi de bones 
pràctiques de la Federació Cata
lana d’Associacions Cànnabiques 
(Fedcac), que estableix que per ser 
soci s’ha de tenir més de 21 anys 
i estar avalat per un altre soci, i 
que no es poden consumir més de 
60 grams al mes. Cristina remar
ca que funcionen com qualsevol 
altra entitat sense ànim de lucre: 
“Estem inscrits al registre de 
la Generalitat, el local funcio-
na amb el permís municipal, 
i no hem tingut cap problema 
ni amb els veïns ni amb la po-
licia”.

maS rampinyo

Mama sàvia, el primer 
club local per consumir
cànnabis en companyia
L’entitat, creada fa un any, està inscrita al registre autonòmic
Laura Grau | Mas Rampinyo

Cristina Garre i Xavi Fernández són dos dels membres de la junta del Club Mama Sàvia, ubicat en una nau d’ofi cines de la zona de Mas Duran
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‘La marihuana com a pal·liatiu del dolor és una benedicció’
Elvira Mora, veïna de Montcada 
Nova de 62 anys, és una de les 
sòcies terapèutiques de Mama 
Sàvia. Pren infusions de cànnabis 
per pal·liar els dolors de la fi bro
miàlgia i la síndrome de fatiga crò
nica que pateix. “M’ajuda molt a 
dormir sense prendre pastilles i 
noto un cert alleujament”, expli
ca, tot remarcant la diversitat de 
formes en què es pot consumir 
aquesta substància, des d’oli per 

a amanides fi ns a cremes per a 
massatges, productes que es po
den aprendre a fer als tallers del 
club. María del Mar Vicente, de 
53 anys, viu a Sant Cugat, i pateix 
síndrome de postpòlio, un efecte 
col·lateral de la pòlio infantil, que 
suposa un quadre de dolors molt 
intens. “La fi blada no la pots evi-
tar, però el cànnabis et permet 
evadir-te del focus del dolor i, 
com a pal·liatiu, és una benedic-

ció”, diu Vicente, que considera 
“un miracle” la proliferació de 
clubs com Mama Sàvia. “T’ima-
gines a dones com l’Elvira o jo 
anant a comprar marihuana al 
mercat negre?”, diu aquesta ac
tivista, que en els seus anys de jo
ventut ja defensava l’ús terapèutic 
del cànnabis. “Si m’hagués pres 
tota la medicació que els metges 
m’han prescrit fi ns ara, jo ja no 
estaria aquí”, conclou | LG
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L’Associació de Balls de Festa 
Major va recollir uns 1.000 eu
ros al sopar benèfi c per a la Fun
dació Pasqual Maragall, que es 
dedica a la investigació de l’Alz
hèimer, una malaltia degenerati
va del cervell que en l’actualitat 
no té cura. L’acte es va fer el 29 
de març al restaurant ‘Les claus 
de Sant Pere’ amb un centenar 
d’assistents, entre les quals hi 
havia l’expresident de la Gene

ralitat que dóna nom a l’entitat 
–afectat d’Alzhèimer–,  la seva 

dona, Diana Garrigosa, i una 
àmplia representació municipal.
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L’Ajuntament ha posat en marxa 
un cicle de caminades per a la 
gent gran durant els mesos d’abril 
i juny en el marc del programa 
‘La gent gran es mou’ dins del 
Pla d’Envelliment Actiu, que pro
mou la Regidoria de Participació 
Ciutadana amb el suport d’altres 
departaments municipals com 
Salut Pública. La primera passe
jada, per la vora del riu Besòs, es 
va fer el 2 d’abril amb la partici
pació d’una vintena de persones. 
Les altres excursions previstes 
són una caminada per Collsero
la des del parc de Can Cuiàs, el 
30 d’abril, i una altra per la Font 
del Tort, el 14 de maig. Totes les 
sortides tenen el preu simbòlic 
d’un euro i comencen al Casal 
de la Mina, a les 16.30h, equipa
ment on s’han de formalitzar les 
inscripcions. “Amb les passeja-
des volem promoure l’activitat 
física moderada i també que 
es conegui l’entorn del munici-
pi”, ha explicat el responsable de 
Participació Ciutadana, Jonathan 
Martín (PSC). 

Altres sortides. Enguany, el pro
grama municipal també ha incor
porat tres caminades amb una 
mica més de difi cultat i adreçades 
a conèixer la natura. ‘Les papa
llones i altres insectes’ és el nom 

de la sortida que tindrà lloc el 26 
d’abril, entre l’Església de Reixac 
i la font dels Caçadors, a la Ser
ralada de Marina (de 10 a 13h). 
El 18 de maig es farà la caminada 
‘Flors, olors i colors: les plantes 
i els seus usos’, un itinerari cir
cular des de l’estació de tren de 
Terra Nostra fi ns a la Font de la 
Mitja Costa, a Collserola (10 a 
13h). La sortida ‘La Llacuna i els 
seus habitants: sons en la foscor’ 
està prevista per al 13 de juny i 
es tracta d’un recorregut per l’en

torn de Mas Duran i el parc de la 
Llacuna (de 18 a 21h). Aquestes 
activitats les dirigeixen els mem
bres de l’entitat local Acer.
Fora de Montcada i Reixac, hi 
ha programada una visita al po
blat ibèric Ca n’Oliver i al Mu
seu de Cerdanyola, una activitat 
proposada pel Museu Municipal 
de Montcada amb el suport de la 
Xarxa d’Equipaments, d’inter
canvi amb altres equipaments de 
la comarca. Serà el 22 de maig, 
de 9.30 a 13h (la sortida és gra

tuïta i l’autocar esperarà els assis
tents a la plaça Lluís Companys). 
Qui vulgui també podrà visitar 
les Coves del Salnitre, a Collba
tó, ubicades a la muntanya de 
Montserrat, el 20 de juny, de 9 a 
14h (6 euros). 
D’altra banda, el Casal de Gent 
Gran Casa de la Mina va acollir 
el 9 d’abril una xerrada sobre la 
prevenció de caigudes, a càrrec 
de Creu Roja, que farà una altra 
conferència el 21 de maig sobre 
la sexualitat a la vellesa. 

enVelliment actiu

L’ajuntament posa en marxa un cicle 
de passejades per a la gent gran 
L’objectiu de les sortides, que es faran entre l’abril i el juny, és promoure l’activitat física i conèixer l’entorn

Sílvia Alquézar | La redacció

La primera caminada per a la gent gran va tenir lloc el 2 d’abril per la vora del riu Besòs, amb la participació d’una vintena de persones
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integració fa 
tallers de salut 
comunitària 
a La ribera

La Regidoria d’Integració or
ganitza els dies 7, 14, 22 i 29 de 
maig diversos tallers de salut 
comunitària sobre la prevenció 
de malalties com la tuberculosi 
i d’altres de transmissió sexual. 
Cada curs consta d’una sessió de 
dues hores, de 17 a 19h, i es farà 
al Centre Cívic La Ribera. Les 
persones interessades es poden 
inscriure el 28, 29 i 30 d’abril al 
mateix equipament municipal, 
de 16 a 20h. Els tallers són gra
tuïts i oberts a tothom. 

Pla Comunitari. La iniciativa s’en
globa en el programa de salut 
del Pla Comunitari de la Ribera. 
La temàtica dels tallers s’ha es
collit a partir de les necessitats i 
preocu pacions relacionades amb 
la salut que es van recollir en la 
reunió del passat mes d’octubre, 
a la qual va assistir més d’una 
trentena de persones. Integració 
ha avançat que, en funció de les 
persones inscrites, hi haurà me
diadors interculturals per fer de 
traductors durant la xerrada.
D’altra banda, en el marc del 
programa de promoció social 
del Pla Comunitari, el departa
ment municipal organitza altres 
iniciatives com cursos de castellà 
oral i d’alfabetització i un taller 
de reciclatge de roba, que inclou 
una exposició dels treballs fets 
durant la segona quinzena del 
mes de maig.

Sílvia Alquézar | La redacció 

Èxit del sopar 
benèfi c contra 
l’alzhèimer

Pasqual Maragall i la seva dona en el moment de les postres del sopar benèfi c contra l’Alzhèimer

Sílvia Alquézar | La redacció
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Garantir que les persones que 
vagin als establiments adherits 
trobin facilitats per expressarse 
i ser ateses en català, encara que 
el parlin amb dificultat és el com
promís que adquireixen els prop 
de quaranta comerços inclosos a 
la campanya Voluntariat per la 
llengua que hi ha a Montcada i 
Reixac i que impulsa el Consorci 
de Normalització Lingüística a tra
vçes del Servei Local de Català.

Balanç positiu. Ja fa més d’una 
dècada que es va iniciar la cam
panya i els comerciants la valoren 
positivament. Marta Inglada, de 
la polleria Ca l’Estrelleta, col
labora amb la xarxa d’establi
ments des del principi i, durant 
aquests anys, fa un bon balanç. 
“Normalment faig servir la 
meva llengua, el català, per 
adreçar-me als clients”, explica. 
Pere Mercader i Pilar Vives, de 
Pixel Image, també formen part 
de la campanya des de fa anys. 
“Nosaltres seguim actuant com 

sempre, parlem en català i, si 
no ens entenen, canviem de 
llengua”, comenten mentre afe
geixen que molta gent que passa 
pel seu establiment practica el 
català mentre fan algun encàrrec. 
“Els animem a parlar, perquè és 
molt ofensiu que a algú que fa 
l’esforç d’aprendre una llengua 
el tractis com si acabés d’ater-

rar”, conclouen. Elisenda Sans, 
de la botiga Oh my loft, reconeix 
que hi ha persones que s’adrecen 
en català amb dificultats però, tot 
i així, els convida a parlar la llen
gua. Els establiments interessats 
a adherirse a la campanya s’han 
d’adreçar a vxl.vo3@cpnl.cat o al 
Servei Local de Català, al telèfon 
935 751 644.

La campanya vol garantir que es pugui parlar en català als establiments adherits  

uns 40 comerços participen en el 
programa Voluntaris per la llengua 

Lluís Maldonado | Montcada

Els establiments adherits a la campanya de l’SLC llueixen un adhesiu visible a la porta

SerVei local de català
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El xef Albert Oltra, del restau
rant Can Piqué, a Vallençana, ha 
estat seleccionat amb una desena 
de cuiners d’arreu de l’Estat es
panyol per participar en una ini
ciativa de l’empresa Joselito que 
pretén posar en valor les noves 
generacions de cuiners a través 
de la difusió dels productes del 
porc ibèric. La primera acció de 
la campanya anomenada ‘Happy 
Joselito’ es desenvoluparà en
tre els mesos d’abril i desembre 
d’aquest any. 
Els xefs escollits elaboraran un 
menú a base de productes de la 
marca d’embotits posant el seu 
toc personal, a més de les espe

cialitats de la seva carta. Així 
mateix, hi ha previst organitzar 
diverses cites gastronòmiques en 
els restaurants dels cuiners selec
cionats i, amb les receptes reco
pilades, elaborar un llibre que es 
publicarà al 2015. “Estic content 
perquè és una iniciativa que 
pot donar molta projecció als 
joves cuiners”, explica Oltra, qui 
assegura que encara ha de pensar 
els nous plats que dissenyarà. El 
xef montcadenc ja ha participat 
en diverses demostracions amb 
productes Joselito. L’última va 
ser a la Fira Alimentària, que 
va tenir lloc del 31 de març al 3 
d’abril a Barcelona, on es va pre
sentar oficialment la campanya. 

reStauraciÓ

albert Oltra, escollit per a  
un projecte de joves xefs 
El cuiner local participarà a la iniciativa ‘Happy Joselito’

Sílvia Alquézar | La redacció

Albert Oltra, de Can Piqué, és un dels cuiners seleccionats per a la campanya Happy Joselito
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L’exposició ‘La Maternitat d’Elna, bressol 
de l’exili. 19391944”, es podrà veure a 
l’Auditori del 29 d’abril al 18 de maig. La 
mostra, produïda pel Memorial Democràtic 
de la Generalitat, repassa la història de la 
maternitat fundada per la infermera suïssa 
Elisabeth Eidenbenz perquè les dones re
fugiades al sud de França poguessin donar 
a llum en bones condicions. L’exposició, 
d’una vintena de fotografies,  recupera de 
l’oblit  la història de la maternitat, on van 
néixer 597 infants. A la foto, alguns dels pla
fons que es podran veure al municipi  | SA 

> exposició dels treballs de l’esplai per a la dona
La Casa de la Vila acollirà del 22 d’abril al 10 de maig una exposició dels 
treballs artesanals que fan les sòcies de l’Esplai per a la Dona en el marc 
dels tallers que l’entitat organitza de dilluns a dijous, de 17 a 19h. A la 
mostra es podran veure creacions de patchwork, macramé, punt de creu, 
puntes de coixí, pintura en roba i quadres, costura i ceràmica. La inaugu
ració es farà el dia 22, a les 19.30h. L’Esplai té 160 dones associades | SA

> Mostra sobre la Maternitat d’elna a l’auditori
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El Grup de Dones de Can Cuiàs organitza els dies 28, 29 i 30 d’abril un 
taller gratuït de prevenció i/o evasió davant d’una agressió sexual. Les ses
sions es faran al Centre Cívic del barri, de 19.30 a 21h, i aniran a càrrec 
de l’educadora social Lourdes Rubí. Les persones interessades es poden 
inscriure trucant al telèfon 935 758 705. El curs té un aforament màxim 
de 15 inscrits.  | SA 

> taller sobre què fer davant una agressió sexual
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La desena d’alumnes que partici
pa a la segona edició del taller de 
manteniment de mobiliari urbà 
en el marc del projecte Aprendre 
i Emprendre ha arranjat una part 
de les graderies de l’escola Reixac, 
ha restaurat els bancs del parc de 
la Coloma (Mas Rampinyo), està 
pintant el parc de salut davant 
del Casal de la Mina i instal·lant
hi unes jardineres i, a la Casa de 
les Aigües, ha arranjat el taller de 
reparació i ha reconvertit l’antiga 
casa del masover en les aules on 

reben la formació. El curs l’orga
nitzen l’Ajuntament –dins el Dis
positiu Local de Transició Escola
Treball (Diltet)– i la Fundació 
Engrunes. La iniciativa s’adreça 
a joves entre 16 i 20 anys que, per 
diversos motius, han deixat els 
estudis i no troben feina. Al taller 
aprenen hàbits de treball i reben 
formació teòrica i pràctica d’oficis 
com paleta, pintor i fuster. Una 
delegació municipal va visitar el 
dia 10 els alumnes i va compro
var in situ les actuacions que han 
fet a la Casa de les Aigües. 

taller aprendre i emprendre

els joves fan millores a 
equipaments municipals
El projecte també inclou la restauració de mobiliari urbà

Sílvia Alquézar | Montcada

Els joves que han participat en els arranjaments amb les autoritats i tècnics
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L’Ajuntament inaugurarà el 25 
d’abril (18h) el nou espai per 
practicar skate, situtat al parc 
de la Llacuna, a Mas Duran. La 
instal·lació, del tipus skatewave, 
consta de sis elements prefabri
cats de formigó. El consistori va 
triar aquesta ubicació que no és 
propera a nuclis habitats, per evi
tar molèsties a causa del soroll, i 
perquè es pot aprofitar el formigó 
existent a una pista esportiva que 
ja existeix al parc. 
“Hem triat el model skatewa-
ve perquè, a 700 metres de la 
ubicació triada, a Ripollet, hi 
ha una zona tipus bowl, per 
tant, els amants de l’skate dis-
posaran de dos espais diferents 
molt a prop’, va explicar la presi
denta de l’Àrea Social, Ana Rivas 
(PSC), quan es va presentar el 
projecte en un acte a la Casa de la 
Vila el passat mes de desembre, 
que es va omplir de joves i infants 
interessats a conèixer les caracte
rístiques del nou espai.

L’acte oficial. Durant la inaugu
ració hi ha previstes diverses ex
hibicions d’skate, scooter, inline 
i BMX. Amb la construcció del 
nou espai culmina un procés ini
ciat la primavera de l’any passat 
entre l’Ajuntament i els infants i 

joves aficionats a l’skate, per valo
rar les dificultats i oportunitats de 
crear a la ciutat un lloc per practi
car aquestes disciplines. També es 
va acordar elaborar un reglament 
d’ús de l’espai, per al qual s’obri
rà un procés participatiu.

maS rampinyo

La nova pista d’skate al parc de la 
Llacuna s’inaugurarà el 25 d’abril 
L’espai, del tipus skatewave, constarà de sis elements prefabricats de formigó

Sílvia Alquézar | La redacció

Els joves disposaran a partir de final d’abril d’un espai per practicar l’skate
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Agenda
laveu.cat/agenda

Les abelles al Turó
Visita guiada d’Acer

13 d’abril 
carrer reixac, 10h

11 l divendres
Hora del conte. ‘Quin dia tan estrany’, a 
càrrec de Marc Lloan. Hora: 18h. Lloc: 
Biblioteca Elisenda.

Concert. De presentació del nou disc 
de L’Espingari. Hora: 20h. Lloc: Auditori 
Municipal. Gratuït.

Processó. Des de la parròquia de Sant 
Joan Baptista de Can Sant Joan. Hora: 
21h. Organitza: Confraria Verge dels 
Dolors.

12 l dissabte
Activitat. Mercat d’intercanvi d’objectes 
artesanals. Hora: 12h. Lloc: Davant del 
Centre Cívic Can Cuiàs. Organitza: Xic 
Can Cuiàs.

13 l diumenge
Visita. ‘Les abelles i la primavera al Turó’. 
Hora: 10h. Punt de sortida: c.Reixac de 
Terra Nostra. Organitza: Acer.

Visita. Al Palau dels Comtes de Belllloc. 
Hora: 11h. Organitza: Fundació Cultural.

Teatre. ‘ImproNit’, de la companyia Hilo 
Roto. Hora: 18h. Lloc: La Unió. 

22 l dimarts
Veredicte. Guanya’t un punt i Els Contes 

d’en Sergi. Hora: 17.30h. Lloc: Plaça de 

l’Església.

Inauguració. De l’exposició d’artesania 

de l’Esplai per a la Dona. Hora: 19.30h. 

Lloc: Casa de la Vila.

23 l dimecres
Sant Jordi. Fira del llibre al carrer. Hora: 

De les 10 a les 20h. Lloc: carrer Major. 

(veure pàgina 21)

Sant Jordi. Recital de poesia, cant coral 

i sardanes. Hora: 12h. Lloc: Casal de 

Gent Gran Casa de la Mina.

Taller. De punts de llibre de Sant Jordi. 

Hora: 18h. Lloc: Centre Cívic la Ribera. 

25 l divendres
Inauguració. De la nova pista d’skate bo

ard. Hora: 18h. Lloc: Parc de la Llacuna 

de Mas Duran.

Inauguració. De la Festa Major de Mas 

Rampinyo (veure pàgina 2 i 24).

26 l dissabte
Visita. Passejada per les places més mo
dernes de Gràcia. Hora: 11h. Organitza: 
Fundació Cultural.

27 l diumenge
Infantil. ‘Contes d’aigua’. Hora: 12h. 
Lloc: Casa de les Aigües.

Visita. ‘Els torrents de la Serralada de 
Marina’. Hora: 10h. Lloc: Casa de les 
Aigües. Organitza: Acer.

Concert. ‘La gran nit dels musicals’, amb 
la Banda de Música de Prat del Llobre
gat. Hora: 18h. Lloc: La Unió.

28 l dilluns
Xerrada. Sobre ‘La dona que fugia de 
la boira’, amb Albert Llimós. Hora: 18h. 
Lloc: Biblioteca Elisenda.

29 l dimarts
Inauguració. De l’exposició col·lectiva 
dels alumnes de Teresa Castillo. Hora: 
19.30h. Lloc: Kursaal. 

Club de Lectura 
amb Albert Llimós, autor de la novel·la 
‘La dona que fugia de la boira’

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

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

sala 
principal

eXpOsiCiÓ
racons d’EnYor
de joan capella i Elisa riera
fins al 25 d’abril
sala sebastià Heredia

eXpoSiciÓ
tallEr dE pintura tErEsa castillo
29 d’abril, 19.30h
sala sebastià Heredia

eXpOsiCiÓ

d’artEsania dE 
l’Esplai pEr a la 
dona 
22 d’abril, 19.30h

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

eXpoSiciÓ
La Maternitat d’eLna, 
BressOL de L’eXiLi 
1939-1944
Del 29 d’abri al 18 de maig

28 d’abril
biblioteca elisenda, 18h

Ajuntament 935 726 474
Ambulàncies 061
Atenció ciutadana 010
Sanitat Respon 902 111 444
Mossos d’Esquadra 088-112
Policia Local 092
Policia Nacional 935 642 450
Taxis 936 917 600

Telèfons d’interès
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rivas, c. conca,10
duran, av. terra nostra, 37
J.recasens, av.catalunya, 65
guix, c. major, 25
r.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

11 12 13

18 19 2015 16 1714

21
rivas duran duranrecasens v.nieto j.relata.pujol

recasensguix r.miró a.pujolc.pardo

23 2524
v.nieto v.nieto

26 27

abril/maig

c.pardo guix guix

2 3 429 30 128
guix r.miró r.miróduran j.vila c.pardorivas 

22

eXpoSiciÓ
BenitO MarCOs
Fins al 27 d’abril
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rèplica
El Consell Escolar de l’INS La Ribera 
vol manifestar el seu rebuig a la carta 
de Salvadora Marcos al número an
terior d’aquesta publicació. Som un 
centre on la inclusió ha estat cabdal 
en el nostre Projecte Educatiu i mai 
no hem discriminat ni discriminarem 
cap alumne per cap raó. Així mateix 
sabem que hem actuat correctament 
i amb el suport del Departament 
d’Educació respecte aquesta família 
en concret.

Consell Escolar INS la Ribera
Montcada 

en honor a la veritat
Llegeixo a La Veu de Montcada nú
mero 440, la notícia sobre la valenta i 
solidària acció de la PAH (Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca), que va 
ocupar la seu de BBVA de la rambla 
dels Països Catalans i, tot seguit, miro 
la foto dels activistes. Ostres, penso, 
el Pepe Campos! Què hi fa aquí? Com 
pot ser que algú que té milions en un 

compte a Suïssa, obtinguts “a base 
d’extorquir empresaris locals”, “cor
tijos” diversos a Andalusia, benzine
res i altres propietats immobiliàries, 
participi en aquesta mena d’accions, 
a favor de gent que ha perdut o està 
en procés de perdre la seva llar? Mala 
consciència, potser? Una estratègia 
per dissimular, posem quinze anys 
més, per després per fi poder gaudir 
de la seva fortuna?
No, no m’he tornat boig. Algunes 
d’aquestes greus acusacions sobre 
qui va ser alcalde de Montcada du
rant 20 anys, van sortir a la llum de 
manera anònima (i covard, afegeixo) 
en uns pamflets que es van difondre 
al nostre municipi la primavera del 
1999, any en què van tenir lloc les 
eleccions municipals i en què Cam
pos va deixar de ser alcalde, d’acord 
amb els resultats.
Ja sé que en Campos no necessita 
que ningú li faci d’advocat, ni jo ho 
pretenc. Però em refot el joc brut en 
qualsevol àmbit de la vida. Difamar 
anònimament, acusar sense proves, 

és una pràctica repugnant. Afortu
nadament, el temps i els fets sovint 
posen cadascú al seu lloc. Ell no ha 
marxat de Montcada, ni per amor ni 
per diners, mai no ha estat esquitxat 
en camp sumari per corrupció i, sin
cerament, crec que, pel que fa a la 
seva activitat pública com a exalcal
de, deixa un nivell més que accepta
ble per als qui vinguin després.
 Jordi Prior Comabella
 Can Sant Joan

esterilització d’animals
Per iniciativa de FAADA i amb la col
laboració de més de 150 centres ve
terinaris adherits a tot Catalunya, s’ha 
engegat la campanya ‘Sóc Responsa
ble’, que tracta d’identificar i esterilit
zar a preus molt mòdics els gats, gos
sos i fures fins al 30 de maig. Per ferho 
només cal consultar el web socres-
ponsable.org o trucar al 902 222 341. 
Esterilitzantlos no només s’eviten 
problemes de salut i de comporta
ment, sinó que es contribueix a evi

tar la superpoblació i els abandona
ments, que és la principal causa de la 
gran quantitat d’animals abandonats.
Considerant que una femella només 
tingui dues camades a la seva vida i 
comptant que la meitat dels animals 
nascuts siguin femelles que criaran 
en la mateixa proporció i que el per
centatge de supervivència de les fe
melles sigui del 100%, la reproducció 
en 5 anys seria d’uns 29.000 gats i 
d’uns 5.000 gossos.

Núria Vinyals 
Montcada Centre

Fe d’errates
Al número anterior vam informar errònia

ment que no havia hagut procés de primà

ries al PSC, quan sí que hi ha hagut, tot i 

que finalment només una candidata, Maria 

Elena Pérez, va presentar els avals.

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu
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>Editorial
Ja tenim teatre!
La pregunta que es feien molts 
montcadencs sobre quan 
s’obriria el nou Teatre Munici
pal  ja té resposta: el 5 de 
juny, en plena Festa Major de 
Montcada i Reixac. Problemes 
econòmics van obligar l’Ajun
tament a ralentitzar la dotació 
tècnica del nou espai, la cons
trucció del qual va acabar al 
2009, any en què es va inau
gurar la resta del complex, for
mat per la Biblioteca Elisenda 
de Montcada i el centre espor
tiu Montcada Aqua. Els ciuta
dans que vagin a les jornades 
de portes obertes que es faran 
al juny podran comprovar que 
ha valgut la pena esperar i que 
és tot un luxe comptar amb un 
equipament d’aquests caracte
rístiques, que no només acolli
rà espectacles de gran format, 
sinó també actes de ciutat. 
Celebrem que, a diferència del 
Montcada Aqua –on l’Ajunta
ment va apostar per una gestió 
privada–, el nou Teatre Muni
cipal sigui gestionat des de la 
Regidoria de Cultura i Patrimo
ni, amb la col·laboració puntu
al d’empreses externes.

La propera edició de 
‘La Veu’, el 25 d’abril
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pàg. 24

Festa a Mas raMpinYO
Del 25 d’abril a l’1 de maig el barri 
viurà diversos actes lúdics i culturals

pàg. 22

desCOBrint rius-CaMps
El rector de Reixac parla de 
la seva vida en un nou llibre

Montcada i Reixac viurà un mes 
d’abril ple d’actes vinculats a la 
celebració de Sant Jordi, promo
guts per diferents departaments 
de l’Ajuntament, sota la coordi
nació de la Regidoria de Cultura 
i Patrimoni. La cita més clàssica, 
la 24a Fira del Llibre, tindrà lloc 
el 23 d’abril, de 10.30 a 20h, al 
carrer Major, amb la presència 
d’una cinquantena de parades 
d’entitats, col·lectius, partits po
lítics i establiments comercials.  
La novetat editorial de tema lo
cal serà sens dubte ‘947 dies. La 
Guerra Civil a Montcada’, de 
Ricard Ramos i Josep Bacardit, 
de la Fundació Cultural. A més 
dels estands, hi haurà un racó de 
contes i tallers infantils (de 17 a 
19h).

Altres propostes. Sant Jordi es 
viurà també el dia 23 en altres 
escenaris. El Casal de la Gent 
Gran Casa de la Mina acollirà un 
recital poètic, de cançó i de cant 
coral, a més d’una ballada de sar
danes (17h). La Xarxa d’Equipa
ments organitza al Centre Cívic 
La Ribera un taller de punts de 

llibre i el lliurament de premis 
del concurs de poesia de l’Associ
ació de Pau Pakistaní. Les obres 
es poden lliurar a l’equipament 
de la Ribera fi ns al 15 d’abril, 
de dilluns a divendres, de 16 
a 20h, o bé al correu electrònic 
a.p.p.m@hotmail.com. Del 15 al 
20 d’abril, les creacions s’exposa
ran al Centre Cívic.

Concursos. L’11 d’abril hi haurà 
una Hora del conte a la Biblio
teca Elisenda amb ‘Quin dia més 
estrany!’, a càrrec de Marc Lloan 
(18h). Després de les vacances 
de Setmana Santa, el programa 
es reprendrà el 22 d’abril, amb 
la presentació del veredicte dels 
certàmens infantils ‘Guanya’t 
un punt’ i ‘Els contes d’en Ser
gi’ (17.30h). Enguany, l’acte serà 
conjunt i a l’aire lliure, a la plaça 
de l’Església, dinamitzat pel grup 
Pentina El Gat. El dia 25, la Bi
blioteca l’Elisenda proposa un ta
ller de Sant Jordi i la de Can Sant 
Joan, una Hora del conte titula
da ‘La bruixa de la cambra dels 
mals endreços’, a càrrec d’Anna 
Belén Jarillo (18h). 
El dia 26 tindrà lloc la VI Tro
bada de col·leccionistes de punt 
de llibre, de 10.30 a 14h, a la 
Biblioteca Elisenda i fi ns al 30 
d’abril hi haurà intercanvi de lli
bres al Centre Cívic Can Cuiàs, 
un servei promogut per la Xarxa 
d’Equipaments.

Laura Grau | Redacció

La Fira del Llibre al carrer comptarà amb 
una cinquantena d’entitats i comerços
Els veredictes dels concursos ‘Guanya’t un punt’ i ‘Els Contes d’en Sergi’ tindran lloc el 22 d’abril, a la plaça de l’Església

Sant Jordi

La novetat editorial de 
la Fira serà el llibre 
sobre la Guerra Civil a 
Montcada
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El 27 d’abril la Casa de les Aigües aco
llirà una sessió de contacontes sobre 
l’aigua, organitzada pel Museu Muni
cipal amb motiu de la Diada de Sant 
Jordi. L’actuació començarà a les 12h, 
l’entrada és gratuïta i està pensada per 
a públic infantil, de 3 fi ns a 10 anys. 
L’objectiu de l’espectacle de petit format 
és ensenyar a la canalla la importància 
d’estalviar i fer un bon ús de l’aigua dol
ça, un recurs natural que no s’ha de 
malbaratar | LG

Ambient el dia de Sant Jordi de les parades d’entitats i comerços a la fi ra del carrer Major de l’any passat
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> sessió de contes a la 
Casa de les aigües
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> La Coral del turó actua a la sala gran de l’abi

La Coral Mare de Déu del Turó viatjarà a Logronyo els dies 9, 10 i 11 de 
maig per actuar a l’Auditori de la capital de La Rioja. El concert forma 
part de les accions d’intercanvi que l’entitat realitza amb altres grups, 
en aquest cas amb la coral Provocanto de Logronyo, que l’any vinent 
actuarà Montcada i Reixac. La Coral del Turó va fer un concert el 30 
de març a la sala gran de l’Abi amb l’assistència d’una seixantena de 
persones | LG

> L’espingari presenta ‘sons de mar’ a l’auditori
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> albert Llimós visita la Biblioteca elisenda
El Club de Lectura del Servei Local de Català (SLC) tindrà una trobada 
amb l’escriptor i periodista Albert Llimós a la Biblioteca Elisenda de 
Montcada el 28 d’abril (19h), per parlar de la novel·la ‘La dona que 
fugia de la boira’, editada per Proa i finalista del Premi Sant Jordi 2010. 
L’acte també és obert a la resta de la població | LR
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L’editorial Fragmenta ha publicat 
Converses amb Josep Rius-Camps, un 
llibre que recull l’itinerari vital i 
el pensament del teòleg i biblista 
Josep RiusCamps, rector de l’es
glésia de Sant Pere de Reixac. En 
el volum, escrit pel responsable de 
l’editorial i professor de literatura 
de l’UPF Ignasi Moreta, Rius
Camps explica no solament els 
resultats de les seves recerques, 
sinó la manera com hi ha arribat. 
Els lectors hi podran descobrir el 
relat d’una vida gens convencio
nal –formació al seminari, estudis 
de teologia a Roma i Alemanya, 
retorn a Catalunya i instal·lació 

a la casa rectorial de l’església de 
Sant Pere de Reixac, on resideix 
actualment–, així com opinions 
sobre temes filosòfics i teològics, 
que no són objecte de les seves 
investigacions acadèmiques, però 
sí de les seves inquietuds exis
tencials. Segons Moreta, “més 
enllà de les seves recerques, he 
volgut deixar constància d’un 
home carismàtic, d’una gran 
calidesa discursiva i una lliber-
tat interior  enorme”.

Format entrevista. RiusCamps 
creu que Moreta ha fet una bona 
feina portant al paper l’essèn
cia de les entrevistes que li ha 

fet sobre diferents temes. “Evi-
dentment hi ha idees que estan 
expressades en un llenguatge 
col·loquial i que jo estic acostu-
mat a explicar d’una manera 
més acadèmica, però el dis-
curs hagués perdut la frescu-
ra que desprén finalment”, ha 
dit el mossèn, que reconeix que 
algunes de les seves idees sobre 
la religió i la vida poden aixecar 
ampolles, “però jo sóc molt lliu-
re”, remarca. La presentació del 
llibre va tenir lloc el 8 d’abril a 
la Biblioteca Jaume Fuster, amb 
la presència de l’autor i l’erudit, a 
més del periodista Vicenç Villa
toro i l’hebraista Joan Ferrer.

un llibre explica l’itinerari vital del 
teòleg i erudit Josep rius-Camps 
El volum és el resultat de les entrevistes fetes per Ignasi Moreta al rector de Reixac

Rius-Camps, el segon per l’esquerra, amb l’hebraista Joan Ferrer, el director de Fragmenta, Ignasi Moreta, i (d’esquena) Vicenç Villatoro

Laura Grau | Redacció

editorial fragmenta

El grup d’havaneres L’Espingari, format per Joan Perarnau, Ricard Pe
rarnau i Pere Ferrer, presentarà el seu novè treball discogràfic titulat 
‘Sons de mar’, en un concert a l’Auditori Municipal l’11 d’abril a les 
20h. El disc està format per 13 temes, la majoria havaneres, però tam
bé boleros de tota la vida i peces representatives de la cançó mediter
rània. El treball està dedicat a les tres veus femenines que han passat 
pel grup durant els seus 32 anys de trajectòria: Dolors Puig, Maribel 
Paez i Xus Asenjo. L’entrada és gratuïta | LG

> els tres tombs s’ajornen fins al 4 de maig
La festa dels Tres Tombs, que va ser anul·lada per la pluja el dia 30 de 
març, s’ha traslladat al 4 de maig. El programa de la festa es mantindrà 
exactament igual. La placa de Darrer Carreter serà per al montcadenc 
Antoni Trias, fill d’una llarga nissaga de camperols | LR
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L’última fase de l’estudi històric 
sobre Can Sants ha confirmat 
l’origen medieval de la masia, 
tal com constava a la documen
tació existent sobre l’edifici de 
Terra Nostra, que es remunta 
al segle XII. “Hem trobat més 
restes de les que pensàvem 
en inici, sobretot, tenint en 
compte totes les intervencions 
urbanístiques que s’han viscut 
a l’entorn de la masia”, ha ma
nifestat el regidor de Cultura i 
Patrimoni, Daniel Moly (CiU), 
durant la visita al recinte que va 
fer el 2 d’abril amb l’alcaldessa, 
María Elena Pérez (PSC), i el di
rector de les prospeccions, Iván 
Salvadó, de l’empresa Abans 
Serveis Culturals.   

Troballes. L’equip de treball ha lo
calitzat les estructures primitives 
del mas medieval, així com ele
ments que mostren les diferents 
fases i reformes constructives 

que ha sofert l’edifici al llarg del 
temps. S’han localitzat les restes 
d’una de les façanes del mas del 
segle XII; el mur de tancament 
del recinte que el separava de la 
resta del barri; restes d’una es
tructura circular adossada a un 
dels murs, que podria ser un di
pòsit d’aigua; indicis i restes de 
la porta d’accés al mas,  datada 
al segle XVI; un petit magatzem 
excavat al subsòl, probablement 
entre els segles XVIII i XIX; i la 
reforma que va patir una de les 
façanes del mas a finals del se
gle XVII i XVIII, on es van fer 
nous fonaments per sostenir tres 
finestrals grans ja que la base 
original estava vençuda. 
Un cop documentades les tro
balles, el següent pas serà la 
consolidació dels murs i la re
dacció del pla director de Can 
Sants que segons Moly, “que 
ha de recollir les accions a 
emprendre a nivell d’ investi-
gació, restauració, consolida-

ció i difusió del jaciment”. Fa 
un any, el consistori va ender
rocar la masia de Can Sants a 
causa del seu estat ruïnós, però 
va conservarne els murs de la 
primera planta com a testimoni 

de la seva existència i va encar
regar un estudi per documentar 
l’edifici, amb l’objectiu de con
vertirlo en un futur en un Cen
tre d’Interpretació del passat 
medieval de Montcada i Reixac. 

Durant el procés de desmuntat
ge de la masia, es van localitzar 
nombroses restes d’objectes a 
les tàpies que, un cop analitza
des i restaurades, s’exposaran al 
Museu Municipal. 

can SantS

D’esquerra a dreta, Daniel Moly, Ivan Salvadó i María Elena Pérez, durant la visita guiada que van fer el 2 d’abril al recinte de Can Sants

L’última fase de l’estudi històric confirma 
l’origen medieval de la masia de terra nostra
El següent pas serà redactar el Pla Director que establirà les accions a emprendre per consolidar i divulgar el jaciment
Laura Grau | Terra Nostra
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L’espectacle ‘Planeta i Neptú’, 
del popular monologuista Peyu, 
és un dels plats forts de la Festa 
Major de Mas Rampinyo, que 
tindrà lloc del 25 d’abril a l’1 de 
maig. “El programa incorpora 
força novetats amb l’objectiu 
de captar públic jove i, alhora, 
satisfer els gustos del públic fa-
miliar”, explica el president de 
La Unió, Jordi Escrigas. L’altra 
proposta destacada per al públic 
juvenil és la nit de concerts, amb 
els grups locals Gala Cortés i 
Paris 29, i Permiso de la Dama 
(el 26 d’abril, a les 23h). El ball 
de nit de dissabte s’avança i es 
converteix en una cita de tarda 
amb concert inclós, a càrrec del 
grup Cafe Trio. 

Propostes familiars. Entre les 
novetats adreçades al públic fa
miliar hi ha la visita que dirigi
rà Acer per conèixer la fauna i 

la fl ora del Parc de la Llacuna 
i l’espectacle infantil de Pep Ca
llau i els Pepsicolen (el 27 d’abril, 
al passatge Felip Pedrell, de Mas 
Duran). El dia 27 actuarà a La 
Unió (19h) la Banda de Música 
del Prat de Llobregat que, amb 
el títol ‘La nit dels musicals’, in
terpretarà una selecció dels ma
jors èxits dels teatres de Broad
way (19h). El grup de la Dona 
de La Unió celebra enguany la 
quinzena edició de la Mostra i 
Degustació de Cuina, una acti
vitat amb molts seguidors que 
es fa a la pista coberta de l’esco
la Elvira Cuyàs el dia 26 (13h). 
L’oferta cultural es completa 
amb les caminades del Cim, la 
volta en bici dels Amics de la 
Mountain Bike de Mas Rampi
nyo, el torneig de tennis taula i 
el 3 x 3 de bàsquet. Una altra 
novetat és el concurs de fotogra
fi a a Instagram, que premiarà 
les millors imatges de la festa.

el monologuista peyu 
és un dels plats forts 
del programa d’actes
La Unió incorpora força novetats per captar el públic jove

Laura Grau | Redacció

feSta maJor de maS rampinyo

L’humorista Peyu, en un dels moments de l’espectacle ‘Planeta i Neptú’, estrenat al Teatre Poliorama de Barcelona i que l’1 de maig estarà a La Unió
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Hilo roto o l’art de la improvisació
La companyia porta a La Unió l’obra ‘ImproNit’, creada a partir de frases del públic

Sis dels joves actors de la companyia Hilo Roto, que basa les obres en tècniques d’improvisació
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La companyia Hilo Roto re
presentarà al teatre de La Unió 
el 13 d’abril ‘ImproNit’ (18h), 
un espectacle d’improvisació 
atrevit i dinàmic, on ningú no 
sap el que passarà, ni tan sols 
els mateixos actors. A partir 
de frases escrites pel públic, els 
improvisadors creen, en el mo
ment, històries i situacions en 

les quals participa l’espectador. 
La majoria dels actors del grup 
tenen en comú el seu pas per 
l’Escola Internacional de Teatre 
Berty Tovías, especialitzada en 
la metodologia de Jacques Le
coq, que aposta pel teatre ges
tual i de moviment.
Una altra de les peculiaritats de 
la companyia, que actua regu
larment al CafèTeatre Llantiol 

de Barcelona, és la diversitat 
de procedència dels seus com
ponents. N’hi de França, Ità
lia, Uruguai i Brasil, a més de 
diferents de Catalunya, el País 
Basc i les Canàries. El preu de 
l’entrada és de 6 per al públic 
en general i de 5 per als soci i 
ja es pot comprar a la secretaria 
de La Unió, de dilluns a diven
dres, de 16 a 19 h. 

Laura Grau | Redacció

El grup Tea345 estrena el 30 d’abril la co
mèdia ‘Homes’, creada per la companyia T 
de Teatre. L’obra retrata les diferents edats 
de l’home contemporani, des de l’ímpetu 
sexual en l’adolescència, els problemes de 
la solteria, els avatars de la vida conjugal i la 
degradació de l’edat tardana. Així com a ‘La 
jaula de las locas’, el protagonisme era dels 
actors masculins, en aquesta ocasió són les 
dones del grup (a la foto, en un assaig) les 
que afronten el repte de posarse en la pell 
dels homes per fer una dissecció de les re
lacions de parella al món actual | LG
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> tea345 estrena ‘Homes!’
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La tradició es va celebrar des de principi del segle XX fi ns a fi nal dels anys seixanta 

el temps de processons a reixac
Ara que tenim a prop la Setmana 
Santa, fem la vista enrera i ens si
tuen a Sant Pere de Reixac, que 
va ser escenari de les tradicionals 
processons cristianes des de prin
cipi del segle XX fi ns a fi nal de la 
dècada dels seixanta. La fotografi a 
que acompanya aquest text per
tany a una família de Barcelona, 
els Sagarra, que va estiuejar fi ns 
als anys seixanta a Can Fàbregas, 
una casa situada prop de l’esglé
sia de Reixac, de la que avui dia 
només queden algunes ruïnes. 

Records. El montcadenc nonage
nari Isidre Pi, de Cal Peces, havia 
fet d’escolanet durant les pro
cessons, en què es treia el Sant 
Crist de l’Església i se’l passejava 
fi ns a la Creu de Terme per tor
nar després al temple. “Hi venia 
molta gent de la resta de Mont-
cada, que aprofi tava per passejar 
i agafar la farigola que brota a 
la primavera”, rememora Pi, qui 
té molt bon record del capellà 
que va promoure les processons 
abans de la guerra, el mossèn Do
mingo Colomer. Processó de Setmana Santa a l’Església de Sant Pere de Reixac a l’any 1954
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L’actor montcadenc Aitor Cruz, 
de la companyia 13 i Acció, és 
un dels protagonistes de l’espec
tacle ‘La Nonna’, que es repre
sentarà a l’Ateneu de Sant An
dreu (c. Abat Odó, 71) els dies 
12 i 13 d’abril (a les 21.30h i a 
les 18.30h, respectivament). Es 
tracta d’una comèdia grotesca 
i tenyida d’humor negre sobre 
una àvia centenària que menja 
sense parar i que porta la seva 
família a la misèria més absolu
ta. El text, escrit pel dramaturg 
Robert Cossa en plena dicta
dura argentina, denunciava la 
voracitat del règim militar de 
Videla.  

Trajectòria. Cruz, veí de Can 
Cuiàs de 26 anys d’edat, s’ha 
format com actor als cursos d’in
terpretació de l’Ateneu de Sant 
Andreu, on va debutar amb la 
seva companyia principal Forat 
Sense Fons la passada tempora
da. Actualment forma part de la 
segona companyia de l’Ateneu, 

13 i Acció, on al gener passat va 
estrenar ‘El diari d’Ana Frank’. 
Anteriorment va estar vinculat 
al grup de teatre de l’institut Pi
casso, de Torre Baró. Una de les 
obres del grup amb més reper
cussió va ser ‘Escenes d’Oliver 
Twist’, que va tenir recorregut 
pel circuit professional. El jove 
és un dels responsables del pro
grama de Montcada Ràdio ‘in
Filmtrats’ sobre cinema, la seva 
altra gran passió.

L’actor aitor Cruz estrena  
‘La nonna’ amb 13 i acció
L’Ateneu de Sant Andreu acollirà l’obra el 12 i el 13 d’abril

Laura Grau | Redacció

teatre

Una vuitantena de persones vinculades als diferents grups que participen a la mostra anual de teatre 
Montcada a Escena va prendre part a la II Festa del Teatre, que va tenir lloc el 28 de març a La Unió 
de Mas Rampinyo, amb el festival d’Eurovisión com a motiu de la nit. L’acte va consistir en un sopar de 
germanor, la lectura del manifest del Dia Mundial del Teatre –escrit enguany pel dramaturg sudafricà 
Bret Bailey– i el reconeixement als diferents col·lectius en clau d’humor. Enguany la festa va comptar 
per primera vegada amb el grup de teatre del Casal de la Mina, que va participar a la darrera edició de 
la mostra teatral amb l’obra ‘Este cielo es un infi erno’ | LG

> una vuitantena de persones participa a la ii Festa del teatre

Aitor Cruz, en una imatge recent
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BÀsQuet
Els equips sots-21 B i C del CB MIR 
guanyen els seus grups i es podrien 
enfrontar en una lligueta entre els primers
pàg. 29pàg. 29

atLetisMe
La II Montescatano, que es disputarà 
el 27 d’abril a la Serralada de Marina, 
ja ha superat els 300 inscrits

tenniS de taula

el Ctt La unió aconsegueix l’ascens en la 
seva segona temporada de funcionament
En el seu debut a la Segona B Provincial ha pujat de categoria i ara disputarà el play-off fi nal per intentar guanyar la lliga

Amb només dues temporades 
d’existència, el Club Tennis de 
Taula La Unió ha aconseguit 
pujar a la Segona Provincial de 
Barcelona després ser segon al 
grup 2n de Segona B amb cinc 
úniques derrotes  en 22 jornades. 
“El nostre objectiu era mante-
nir-nos a la zona mitjana de 
la taula però, a mesura que 
han anat passant les jornades, 
hem vist que teníem possibili-
tats de fer alguna cosa gran”, 
explica Francisco Javier Agua
do, president del club, així com 
entrenador i jugador d’un con
junt format per Xavier Mola, Da
niel Mateo, Antonio Martínez, 
Miguel Alcón, Irene Aguado, 
Antoni Ponz, Carlos Fernández i 
José Hurtado.  
Els montcadencs van certifi car el 
seu ascens el 30 de març amb el 
triomf a casa del CTT La Torre 
de Claramunt (15) i s’han gua
nyat el dret a disputar el play-off 
per al títol de campió. Els dies 13 
i 27 d’abril jugaran una elimina
tòria contra el CETT Vilassar de 
Dalt, campió del grup 1r. Si supe
ra el seu rival, el CTT La Unió 
jugaria la fi nal el 25 de maig. Si 
no, disputarà el partit per al tercer 
i quart lloc l’11 de maig en camp 
neutral. “Passi el que passi en 
el play-off, la temporada es pot 
defi nir amb una paraula: es-
pectacular”, explica el president. 

Precisament, Francisco Javier
Aguado va ser el principal im
pulsor d’aquest equip de tennis 
de taula que es va crear a l’estiu 
de 2012 com a integrant de La 
Unió de Mas Rampinyo, que ja 
havia tingut una secció d’aquest 
esport entre els anys 1974 i 1983. 
L’equip entrena i disputa els seus 
partits a les instal·lacions de l’en
titat que presideix Jordi Escrigas i 
organitza diversos tornejos a l’any 
com els Opens de Nadal, d’Estiu 
o de la Festa Major del barri, que 
viurà la seva segona edició el 26 
d’abril.

Debut. A la seva primera tempo
rada de funcionament, el CTT 
La Unió va jugar a la Tercera 
Provincial i va fi nalitzar la fase 
regular a la quarta posició. En el 
play-off fi nal va acabar novè i va 
pujar a Segona B gràcies a una in
vitació de la Federació Catalana 
de Tennis de Taula. Actualment, 
el club té un total de 19 jugadors, 
entre el grup de dones, el d’inici
ació i el de competició. “De cara 
al futur, ens plantegem  el repte 
de seguir creixent i tenir el nos-
tre propi espai per entrenar i 
competir”, explica Aguado. De 
moment, la secció de La Unió, 
que l’estiu passat es va convertir 
en club, tindrà dos equips més a 
la propera temporada: un jugarà 
a Tercera i l’altre, a la lliga de ve
terans. 

Rafa Jiménez | Redacció
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> potenciar la base, 
l’assignatura pendent
Amb l’objectiu de potenciar el 
tennis de taula al municipi, el 
CTT La Unió també treballa amb 
la formació sota la direcció de 
Xavier Mola –a la foto, amb al
guns dels palistes més petits. 
Actualment, el club compta amb 
7 jugadors benjamins, d’entre 6 i 
10 anys. “L’entitat té una bona 
salut, però l’únic que ens pre-
ocupa és la poca quantitat de 
nens i nenes que tenim. Supo-
so que amb el temps anirem 
creixent també a la base”, valo
ra Francisco Javier Aguado | RJ

D’esquerra a dreta, Xavier Mola, Antonio Martínez, Daniel Mateo, Irene Aguado, Francisco Javier Aguado, Antoni Ponz, Carlos Fernández i Miguel Alcón



272a quinzena | Abril 2014 Esports

L’estadi de la Ferreria acollirà el 
12 d’abril, a les 18h, el derbi del 
grup 15è de Quarta Catalana 
entre l’UD Santa María i el CD 
Montcada B. Els verds, que van 
guanyar a la primera volta (20), 
són els favorits ja que arriben a 
aquesta jornada amb una setma
na de descans –el seu partit al 
camp de la Roureda es va sus
pendre– i amb una bona ratxa de 
quatre victòries seguides. L’últim 
triomf de l’equip de Juan Meca, 
sisè amb 41 punts, va arribar a 
casa contra el tercer classificat, 
l’AF Veterans Catalunya (32). La 
dinàmica de l’UD Santa María, 
quart per la cua amb 14 punts, 
és ben diferent. Només ha sumat 
un punt dels últims 36 en joc i 
ha perdut els seus darrers partits 
contra el penúltim, l’EF Base Ri
pollet (12), i l’AF Veterans Cata
lunya (31).

futbol. Quarta catalana

el Cd Montcada B, favorit en el 
derbi local contra l’ud santa María
Es veuran les cares el 12 d’abril, a les 18h, a l’estadi municipal de la Ferreria

El sènior B s’aferra a les darreres opcions per arribar al segon lloc que permet lluitar per l’ascens
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A manca de cinc jornades per al 
final de la lliga, el sènior femení de 
l’EF Montcada ha retallat a quatre 
punts el seu desavantatge amb el 
Sant Gabriel. A la 24a jornada, i 
mentre les montcadenques gua
nyaven l’EF Tàrrega (02), el líder 
va deixar escapar dos punts al seu 
estadi contra el Martinenc (11).
Una setmana més tard, l’EF Mont
cada va sumar una nova victòria 
–la quarta consecutiva– a casa 
contra el penúltim, l’Òdena (80). 

L’equip de l’Anoia es va presentar 
a l’estadi de Can Sant Joan amb 
només nou jugadores i, tot i que 
va aguantar bé la primera mitja 
hora, va perdre per un contundent 
8 a 0 amb gols de Nerea Talave
ra, Regina Lorenzo (2), Adriana 
Domínguez, ‘Ronnie’ (3), Morgan 
Jones i  Cristina Fuentes. “Signo 
arribar a l’últim partit al camp 
del  Sant Gabriel amb opcions 
de treure-li el lideratge”, explica 
el tècnic, Adriano Bujalance | RJ

Després de caure al camp del 
Girona B (32) en un partit en 
què va reaccionar massa tard, 
el CD Montcada va encaixar 
una segona derrota consecuti
va a la 27a jornada a l’estadi 
de la Ferreria contra el CE Ba
nyoles (01). Els verds, que no 
guanyen des del 23 de febrer, 
van deixar escapar una bona 
oportunitat per pujar esglaons 
a la classificació i ara veuen 
amb preocupació com s’acos
ten a les posicions de descens. 
Ara tenen 33 punts i estan a 
tres de la zona de perill ocu
pant la 12a posició. “Ens que-
den set finals per aconseguir 
la salvació. Hem de gua-
nyar tres partits i estarem 
tranquils. Ens en sortirem”, 
comenta el tècnic Jordi Salva

nyà, qui va valorar molt posi
tivament el rendiment dels ju
gadors del planter convocats 
per al partit contra Banyoles 
per suplir les nombroses bai
xes del primer equip.

A la propera jornada, els verds 
jugaran la seva primera ‘final’ 
al camp de l’Avià, equip que 
ha sortit momentàniament de 
la zona perillosa amb 34 punts 
i un partit menys. 

futbol. primera catalana

el Cd Montcada perd dos partits 
consecutius i s’apropa al descens
Els verds només es troben a tres punts amb la zona perillosa de la taula

El capità Norbert Sánchez lluita per una pilota en un moment del partit contra el CE Banyoles
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El Sant Gabriel va empatar després de vuit victòries seguides

L’eF Montcada se situa a 
quatre punts del lideratge

futbol femenÍ. primera catalana

Adriana Domínguez, ‘Ronnie’ va fer un hat-trick a la golejada a casa contra l’Òdena (8-0)
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‘Pinti’ es responsabilitza de la derrota a Premià de Dalt (3-2)

L’ue sant Joan no pot 
puntuar al camp del cuer

futbol. Segona catalana

Al marge dels tres punts de la sanció a la Gramanet, l’UE Sant Joan no ha guanyat a la segona volta

Rafa Jiménez | Redacció
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L’UD Santa María encara no ha pogut guanyat cap partit en el que portem d’any

Una setmana després d’empatar 
contra el líder, el Molletense (11), 
l’UE Sant JoanAtlètic va perdre al 
camp del cuer, el Premià de Dalt 
(32). Els de Can Sant Joan, que 
van remuntar un 1 a 0 amb gols 

de Rafa ‘Castilla’ i Albert Jiménez, 
van encaixar dos gols als cinc mi
nuts finals. “Ha estat culpa meva. 
No he encertat amb els canvis”, 
va dir el tècnic ‘Pinti’, qui va quali
ficar la derrota de “cop dur” | RJ 

Rafa Jiménez | Redacció
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A la penúltima jornada de lliga, 
el sènior masculí del CH La Sa
lle va perdre a la pista del BM La 
Roca (3029), que va jugar la se
gona part sabent que ja era cam
pió de lliga gràcies a la derrota del 
segon, el Sant Martí Adrianenc 
contra l’H. Esplugues (2326). 
Després d’una primera meitat 
de domini local, el CH La Salle 
va millorar a la segona i va estar 
molt a prop de donar la sorpre
sa. A l’últim segon, va gaudir 
d’una darrera opció per empatar 
amb un llançament de falta que 
Albert Maresma va estavellar 
a la tanca. “No hem vingut a 
passejar-nos i hem acabat el 
partit amb un regust amarg. 
Hem estat molt a prop de ser 
el primer equip que guanya 
aquí després de dos anys”, ha 
comentat el jugador Àlex Ex
pósito, qui ha qualificat la tem

porada com a “històrica”. “Ja 
no som l’equip que va pujar 
fa dues temporades. Ara, La 
Salle s’ha convertit en un rival 
respectat per tots”.
Els montcadencs  ja no tenen 
opcions d’acabar a la cinquena 
posició i finalitzaran la lliga el 12 
d’abril a casa contra el tercer, el 

BM Granollers. Posteriorment, 
disputaran la Copa Catalana. 

Sènior femení. L’equip ha iniciat 
la segona volta de la segona fase 
de la Primera Catalana amb una 
derrota a casa contra l’Handbol 
Gavà B (1720). Les lassal·lianes 
són penúltimes amb 4 punts.

handbol

el CH La salle dóna un ensurt al 
campió, però ja no pot ser cinquè 
Va perdre a casa d’un BM La Roca (30-29) que no cau com a local des de fa dos anys

Rafa Jiménez | Redacció

La defensa de La Salle, en acció durant la victòria a la 24a jornada contra el Sant Quirze (30-29)

> Bon rendiment 
del màster femení
El màster femení del CH La Salle 
va iniciar el 6 d’abril la seva par
ticipació a la tercera volta de la 
Lliga Catalana amb una victòria 
contra el BM Granollers (136). 
Les lassal·lianes van acabar la 
primera part de la competició 
(les dues primers voltes) a la se
gona posició amb un balanç de 
sis victòries i dues derrotes | RJ

Javi Ruiz serà l’entrenador de l’equip la propera temporada

el Broncesval s’assegura la 
permanència a segona B

futbol Sala
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L’AFS Bosc d’en Vilaró s’ha as
segurat la permanència a la Pri
mera Territorial a manca de tres 
jornades per al final. Els verds 
segueixen a la vuitena posició 
del grup B, amb 29 punts, des
prés de caure a la pista de l’FS 
La Salut (95), que lluita per no 
baixar,  i empatar a casa contra 
el Teià FC B (55) | RJ

L’aFs Bosc d’en 
Vilaró evita 
patiments

f. Sala. 1a territorial

L’AE Can Cuiàs segueix primer i tots dos poden acabar pujant

L’eF Montcada guanya el 
derbi a casa del líder (1-8)

futbol. Segona catalana

L’EF Montcada va acabar amb 
la ratxa de deu triomfs seguits de 
l’AE Can Cuiàs i es va emportar la 
victòria amb un 1 a 8 al derbi que 
es va jugar el 29 de març. D’aques
ta manera, l’equip de José Luis 
Carrasco, segon a la taula, encara 
manté les opcions d’arribar a la 
primera posició que ocupen els de 

Can Cuiàs. A manca de cinc jor
nades, i amb un partit menys, els 
vermells tenen un desavantatge de 
set punts. A l’última jornada, tots 
dos van guanyar: l’AE Can Cuiàs, 
a casa de la PB PalauSolità i Ple
gamans (27) i l’EFM, al Port de 
Barcelona (73). Els dos primers 
pugen a Primera | RJ

A manca de tres jornades per 
al final de la lliga, el Broncesval 
Montcada va lligar el 5 d’abril la 
seva permanència a la Segona B 
amb un empat a casa contra el 
Bar Mi casa (11). Jordi Martí va  
neutralitzar a la segona part el 
primer gol dels visitants. Tot i dis
posar de nombroses ocasions, els 
montcadencs no van poder acon
seguir una victòria que trenqués 
una mala ratxa de nou jornades 
sense guanyar (set derrotes i dos 
empats). “Ha estat un partit 

obert, bastant entretingut i amb 
moltes ocasions. Està sent com-
plicat trencar aquest dinàmica 
negativa de resultats, però, al-
menys, ja ens hem salvat”, valo
rava el tècnic, Emili Domingo.

Nou entrenador. Javi Ruiz, actual 
president del comitè d’entrenadors 
de futbol sala de la Federació Ca
talana de Futbol i que va dirigir el 
sènior B del club fa alguns anys, 
serà el tècnic del primer equip per 
a la propera temporada | RJ

L’EF Montcada va sentenciar amb un 0 a 7 a la primera meitat el derbi disputat a Can Cuiàs

> 150 infants, al i torneig Ciutat de Montcada
Uns 150 nens, tots del municipi, participaran a la primera edició del 
Torneig Ciutat de Montcada i Reixac que l’FS Montcada organitza el 
12 d’abril a les instal·lacions esportives municipals del carrer Bona
vista, de 9 a 14h. Segons informa el club, en total s’han format deu 
equips de benjamins i vuit de prebenjamins | RJ
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El Broncesval va buscar amb insistència el gol de la victòria, però va xocar contra el porter visitant
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anuncis gratuïts   Tel. 935 726 474     ae: som@laveu.cat
Busco. Piso para alquilar en Montcada en 
buen estado. Compromiso de puntualidad 
en el pago. Tel. 653 433 599.
se alquila. Habitacion espaciosa, muy 
económica a sra/srta (con tv,armario y ca-
dena musical). Lugar Ripollet. Interesadas 
enviar un correo a morjo@hotmail.com o 
llamar al 666 601 233 (Jordi).

grupo singles. ¿Quieres conocer gente? 
Llama al 677 394 239 (Joan).
instalaciones de aluminio. Se instalan 
ventanas, puertas, persianas, mámparas, 
mosquiteras y techos. Se arreglan cintas y 
persianas. Tel.600.062.191
Clases particulares. Doy clases de ale-
mán, en Montcada. Tel. 610 392 086.

es lloga. Casa aïllada de 65 m2, amb un 
pati de 30 m2 a la Font Pudenta (amb 
calefacció i gas ciutat). Preu: 550 euros/
mes. Tel. 935 642 571.
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 expe-
riencia para cuidar personas mayores, niños 
o limpieza del hogar. Tel. 618 573 050.

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 sra para limpie-
za o cuidado de personas mayores. Con 
titulación de geriatría. Tel. 628 227 863. 
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El CB MIR va viure una jorna
da històrica el 6 d’abril quan els 
equips sots21 B i C es van pro
clamar campions de lliga al ni
vell B. Al grup 1r, el B de Samuel 
Fernández va guanyar a l’última 
jornada a la pista del CB Trèvol 
(3559). Al grup 3r, el C d’Ignasi 
de la Fuente va conquerir la lliga 

sense jugar ja que el seu rival, 
el CB Centelles, es va presen
tar sense els homes necessaris 
per disputar el partit. Tots dos 
equips pujaran de nivell i s’en
frontaran en una lligueta entre 
els tres campions –el tercer és el 
VedrunaGràcia. El primer derbi 
es viurà el 4 de maig | RJ 

S’enfrontaran en una lligueta final entre els tres líders

els sots-21 B i C del CB 
Mir, campions de lliga

> tres medalles del shi-Kan en karate al KO
El Club Esportiu ShiKan va organitzar, conjuntament amb la Federació 
Catalana de Karate, el Campionat de Catalunya de KyokushinKai (Karate 
al KO) que es va celebrar el 29 de març al pavelló Miquel Poblet. El club 
montcadenc va competir amb tres membres que van aconseguir pujar 
al podi. Marta García va guanyar la medalla d’or a la categoria sènior de 
55kg. Els seus companys Rubén Estrella (sènior) i Francesc Carbajal (jú
nior) van aconseguir les de plata i bronze respectivament a la categoria 70 
kg. El ShiKan també participarà el 26 i 27 d’abril al Campionat d’Espanya 
de Karate que es disputarà a Sabadell | RJ

El Lee Young va aconseguir 11 
medalles al Campionat de Catalu
nya de Pomsae i Tècnica que es va 
fer  el 23 de març a Barcelona. José 
Manuel Ramón (sènior 2), Diego 
Carrillo (màster 1), Miriam Cara
vaca (infantil) i el trio format per 
Iago Bernárdez, Javier Caparrós i 
Celestino Montoya van guanyar 
l’or. Aquest últim taekwondista 

va aconseguir dues plates: una en 
màster 1 i una altra fent parella 
amb Gemma Adelantado, que va 
també ser segona en individual. 
José Luis Estudillo (sènior 2) va 
sumar la quarta plata del club, 
mentre que Sebastián León, Juan 
Carlos Ordóñez –tots dos màster 
1– i Elena González (sènior 1) van 
guanyar el bronze | RJ 

Va sumar 11 medalles, 4 ors, 4 plates i 3 bronzes

Bon paper del Lee Young 
al Campionat de Catalunya

Mullats d’aigua i de cava, els jugadors del sots-21 C van celebrar el títol a la pista del gimnàs 

taeKWondo

D’esquerra a dreta, Ángela Rodríguez (sisena), l’entrenador José Santiago i Miriam Caravaca (or)

El Multiópticas Isis B s’ha situat 
a la primera posició de Segona 
Divisió amb els mateixos punts 
–20– que el Korfbal Vallparadís 
B i s’ha classificat per jugar el 
play-off per al títol. Els montca
dencs han encadenat quatre vic
tòries seguides, les dues últimes 
contra el CK Castellbisbal B (11
19) i el CEVG B (1311). D’altra 
banda, Mari Hernández, Aida 
Rodríguez i Pol Sànchez, tots 
tres de l’AEE Montserrat Miró, 
participaran amb Catalunya, 
entre el 17 i el 20 d’abril, al Mun
dial sots19 de Holanda | RJ

el Multiópticas 
isis B jugarà el 
play-off pel títol
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La Joventut Atlètica Montcada, 
amb la col·laboració de l’Institut 
Municipal d’Esports i Lleure,  
ultima els detalls de l’organització 
de la segona edició de la Montes
catano, cursa de muntanya que 
es farà el 27 d’abril a la Serralada 
de Marina amb sortida, a les 9h, 
des de la plaça de l’Església. Al 
tancament d’aquesta edició, hi 
havia 327 inscrits i els organitza
dors es marquen l’objectiu d’arri
bar als 500 entre les dues curses 
que s’han preparat: una llarga, de 
15,39 kilòmetres i +684 metres 
de desnivell, i una curta –novetat 
en aquesta segona edició– de 9,5 
km i +340 m. 
De moment, entre 30 i 40 cor
redors van participar en els dos 
entrenaments col·lectius que la 
JAM va organitzar el 29 de març 

i el 6 d’abril. El dia 12, a partir de 
les 17h, a la plaça de l’Església, es 
farà l’última sortida en grup. Les 
inscripcions per a la cursa es po
den fer fins al  20 d’abril al web 
www.montescatano.cat.

La prova es fa el 27 d’abril i el termini finalitza el dia 20 

atletiSme

La Montescatano ja ha 
superat els 300 inscrits

Rafa Jiménez | Redacció
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La pluja va estar present a la I Montescatano

El centre excursionista El Cim 
obre el 14 d’abril les inscripcions 
per a la XXXa Marxa a Peu a 
Montserrat que es farà els dies 3 i 
4 de maig. El full per apuntarse es 
pot descarregar al web www.elcim.
cat i s’ha d’entregar, abans del dia 
30, a tres punts: Vilarrassa Homes 
(c/Major, 69), Joieria Mollet (c/
Rocamora, 9) o Farmàcia Eulàlia 
Relat (Av. Catalunya, 65). El Cim 
va organitzar dues excursions de 
preparació els dies 30 de març i 6 
d’abril, amb un notable canvi de 
temps entre amdbues, i farà una 
tercera el 13 d’abril per la Serrala
da de Marina (a partir de les 8h, al 
col·legi La Salle). Els participants 
a la Marxa a Peu també es poden 
preparar amb la XXVIII Camina
da de Mas Rampinyo que es farà 
el 27 d’abril (a les 8h, a la porta de 
La Unió) | RJ

el Cim obre les 
inscripcions per 
a la Marxa a peu 
a Montserrat
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L’alemany Michel Koch (Can
nondale) va ser el guanyador del 
premi Miquel Poblet que la Volta 
a Catalunya va crear en l’edició 
d’aquest any per recordar la figu
ra de l’exciclista que va morir fa 
un any. L’alcaldessa de Montcada 
i Reixac, María Elena Pérez, i el 
nebot de Poblet, Carles Solà, van 
anar el 30 de març a l’etapa final a 
Montjuïc (Barcelona) per entregar 
l’últim maillot a Koch gràcies als 
punts que va aconseguir als es
prints especials establerts a cadas
cuna de les etapes de la Volta | RJ

Va ser el que va sumar més punts als esprints especials

Koch guanya el premi 
Miquel poblet de la Volta

cicliSme

Koch, enmig, de Carles Solà i María Elena Pérez

El Consorci per a la Defensa de 
la Conca del riu Besòs organitza 
el 27 d’abril la XIIa Bicicletada 
Popular per la llera del Besòs. El 
recorregut, de 24 quilòmetres, 
sortirà de Granollers i acabarà 
a Sant Adrià del Besòs després 
d’una incorporació a Montcada i 
Reixac. Les inscripcions ja es po
der fer al web www.besos.cat | RJ

La Bicicletada 
per la llera del 
Besòs es farà el 
27 d’abril

eSport i natura

eXcurSioniSme
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L’infantil a manté una bona línea i 
segueix a la zona alta de la taula
Invictes a la fase prèvia, són tercers al nivell B-1, amb un balanç de 7-4

Després de dues derrotes segui
des contra el CB Calella (4042) 
i el CB Premià de Dalt (4031), 
l’infantil A del CB MIR va su
perar a l’última jornada el cuer, 
el CB Mollet (6326), a la pista 
del col·legi El Viver. Els mont
cadencs, que juguen al grup 5è 
del nivell B1, ocupen la terce
ra posició amb un balanç de set 
victòries i quatre derrotes. A la 
fase prèvia, al nivell B, l’infan
til A va finalitzar al segon lloc 
invicte després de guanyar els 
cinc partits que va disputar.

Rafa Jiménez | Redacció

Bona temporada de l’infantil A, que sempre s’ha mantingut als primers llocs de la classificació

bàSQuet. cb mir

> torneig 3x3 
a Mas rampinyo
Amb motiu de la Festa Major 
de Mas Rampinyo, el CB MIR 
organitza un torneig 3x3 que es 
farà l’1 de maig durant el matí 
a l’avinguda de Catalunya. Les 
inscripcions ja estan obertes i es 
podran fer fins al 25 d’abril. Per 
poder participar s’ha de portar la 
butlleta a les oficines del club al 
carrer Bonavista, s/n | RJ
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Encara falten sis partits per al 
final de la lliga, però l’infantil 
A de l’FS Montcada, que juga 
al grup 1r de Primera Divisió, 
camina amb pas ferm cap a l’as
cens a Divisió d’Honor. Després 
de 20 jornades, els montcadencs 
són líders amb 52 punts, estan 
invictes i gaudeixen d’un avan

tatge de sis punts respecte el se
gon, el CN Caldes, rival amb el 
que també tenen el goal average 
guanyat. L’infantil A, que només 
ha deixat escapar quatre empats 
aquesta temporada, acumula set 
victòries seguides, les últimes 
contra l’UE Manlleu (08) i l’SS 
Santa Perpètua (51) | RJ

És líder i té clares opcions de pujar a Divisió d’Honor

futbol Sala. fS montcada

L’infantil a camina amb 
pas ferm cap a l’ascens

L’infantil A està imparable i en el seu últim partit a casa va guanyar l’Sport Sala Santa Perpètua (5-1)

> participació de l’ue Montcada a granollers
Set escaquistes de l’UE Montcada –foto– van participar el 29 de març al 
II Torneig d’Escacs Xocolates Granollers. Tot i ser encara sots10, Gerard 
Mohino va ser tercer a la categoria sots12. Dani Jiménez, Pere Grau i 
Miquel Lorenzo van acabar entre els deu primers a la sots10. Els altres 
participants locals van ser Cynthia Titos, Adrià del Val i Pau Honrubia | RJ  
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Ha millorat molt a la segona fase respecte a la primera

L’aleví a femení se situa 
a la primera posició 

L’aleví A femení del CH La Sa
lle és líder a la segona fase de la 
lliga que organitza el Consell 
Esportiu de Sabadell. L’equip de 
Patricia Espínola li ha tret la pri
mera posició al CH Cerdanyola 
després de derrotarlo a domicili 
(610). A manca de quatre jorna
des per al final, les montcaden
ques han guanyat els sis partits 
que han disputat en aquesta fase 
i viuen una situació molt diferent 
a la de la primera quan només 
van poder guanyar dos | RJ 

handbol. ch la Salle

L’aleví A femení ja es líder del seu grupL’Institut Municipal d’Esports 
i Lleure (IME) ja prepara els 
últims detalls de l’organització 
dels casals esportius d’estiu. Les  
inscripcions s’obriran el 5 de 
maig i es podran fer fins al dia 
8 a les oficines de l’IME (Tarra
gona, 32), de 9 a 13h, i de 16 a 
19h. El casals esportius comen
çaran el 23 de juny i es dividiran 
en tres torns: el primer, fins a l’11 
de juliol; el segon, del 14 al 25 de 
juliol; i el tercer, del 28 de juliol 
a l’1 d’agost. Els nens i nenes  
nascuts entre 1998 i 2001 faran 
les seves activitats (bàsquet, 
handbol, futbol sala, jocs de 
grup, ritmes d’estiu, bàdminton,  
natació...) al pavelló Miquel Pob
let i a la piscina de la Zona Es
portiva Centre. La resta d’inscrits, 
nascuts entre 2002 i 2010, faran 

esport a les instal·lacions esport
ives exteriors del col·legi Reixac 
i a la pista coberta del carrer Bo
navista. L’IME també ofereix un 
casal específic de futbol que es 
farà durant les mateixes dates a 
l’estadi de la Ferreria per a nens i 

nenes nascuts entre 1998 i 2008.
Per a més informació sobre els 
preus –amb variants segons els 
horaris– i si es necessita el servei 
de menjador, es pot consultar a 
les oficines de l’IME o al telèfon 
935 650 999. 

ime

s’ultimen els detalls dels casals 
esportius que es podran fer a l’estiu
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Nens i nenes, fent esport al casal esportiu de l’any passat a la pista coberta del carrer Bonavista

Les inscripcions s’obriran el 5 de maig i les activitats començaran el 23 de juny 

Rafa Jiménez | Redacció
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L’infantil A de l’EF Montcada 
és cinquè al grup 7è de Primera 
Divisió amb 47 punts i encara té 
opcions d’arribar al segon lloc, 
que ocupa el Gimnàstic Manre
sa amb 50. Els montcadencs van 
perdre una gran oportunitat 
d’assaltar aquesta posició des

prés de caure a casa del Gimnàs
tic (20) el 29 de març. Aquesta 
ensopegada va posar fre a una 
ratxa d’11 jornades invictes, in
cloent quatre victòries seguides. 
Al seu últim partit, l’infantil A es 
va refer amb una victòria contra 
l’EF BarberàAndalucia (10) | RJ

Només té un desavantatge de tres punts amb el Gimnàstic

futbol. ef montcada

L’infantil a perd a Manresa, 
però encara pot ser segon

L’infantil A està a la part alta de la classificació i encara podria donar un salt més gran
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La unificació del futbol local 
que promou l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure sembla lluny 
de convertirse en una realitat 
davant la divergència entre les 
opinions del CD Montcada i 
l’EF Montcada. El club verd 
va emetre el 28 de març un co
municat en què valora positiva
ment la unificació i, com a “club 
degà del municipi”, s’ofereix 
a “liderar aquest projecte”. El 
club verd considera “factible i 
molt positiva” la creació d’una 
entitat que podria aplegar uns 
400 nens i nenes que, segons el 
seu parer, s’haurien d’afegir a la 
seva estructura “amb l’objectiu 
de potenciar l’esport de for-
mació amb un projecte sòlid i 
de qualitat com el que el CD 
Montcada està portant a terme 
actualment”.
En canvi, i pel que fa al futbol 
sènior, el club verd creu que els 
equips actuals haurien de mante
nir la seva identitat i proposa sig
nar uns convenis de filiació amb 
els de categoria inferior. 

Resposta. L’EF Montcada va 
emetre un altre comunicat on  
remet a la unificació que va pro
vocar el seu naixement al 2005 i 
en què dóna el seu suport a una 
nova fusió “sigui quina sigui la 
seva denominació o color” amb 
una sèrie de condicions: que tots 
els nens i nenes del municipi 
puguin jugar al futbol; que els 
diners aportats pels pares siguin 
destinats als més petits sense ne
cessitat d’haver de pagar cap car

net de soci i sense que serveixin 
per finançar els equips sèniors i 
que s’esculli una nova junta amb 
membres del clubs fusionats. 
Al mateix temps, l’EF Montca
da considera que, “en cap cas, 
aquesta nova entitat pot ser 
presidida per la persona que 
mai ha cregut en la unificació 
del futbol base i que només veu 
en ella la possibilitat d’aconse-
guir un finançament per al seu 
equip sènior”.

futbol

Cd Montcada i eF Montcada defensen 
visions divergents sobre la unificació

Rafa Jiménez | Redacció

Als últims dies, s’ha produït un creuament de comunicats entre ambdues entitats

Una unificació posaria fi als derbis, com els dels juvenils, que s’han viscut aquesta temporada
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> el club vermell obre el termini d’inscripcions

El dia 15 d’abril s’obre el termini per a la formació d’equips per a 
la temporada 201415. Les inscripcions que es facin abans del 30 
de juny tindran una bonificació econòmica i la data límit per poder 
apuntarse és el 5 de setembre. Per a més informació, es pot con
tactar amb el club a través de la pàgina web www.efmontcada.com, 
el correu electrònic escola@efmontcada.com, els telèfons 935 651 
966/935 650 237/658 982 476 o, de forma presencial, als estadis de 
Can Sant Joan i de la Ferreria | RJ

eXtraeScolarS

L’escola Font Freda només ofe
reix dues activitats extraescolars 
esportives: ball, amb 16 nenes i 
nens, i judo, amb 24. “L’obligació 
de contractar els monitors ha 
encarit les quotes i molts pares 
no han pogut afrontar aquesta 
despesa”, diu Vanessa Fernández, 
coordinadora d’unes extraescolars 
que inclouen un grup de teatre. 
El col·legi Font Freda farà la seva 
festa esportiva el 14 i 15 de juny. 
El calendari de festes l’obrirà La 
Salle, el 27 d’abril | RJ

L’augment de quotes redueix a dues 
les activitats esportives al Font Freda 
Es mantenen el ball i el judo, amb 40 alumnes, i també s’ha tancat un grup de teatre

El judo es manté com a tradició al col·legi Font Freda sota la direcció d’Alicia Alonso

> el benjamí verd suma el seu sisè triomf
El benjamí del CD Montcada –foto–, que juga al grup 23è de Tercera 
Divisió, ha pujat un lloc a la classificació i ara és quart per la cua 
amb 19 punts després de guanyar a l’última jornada a domicili l’EF 
BarberàAndalucía G (23). Els verds sumen així la sisena victòria de 
la temporada i trenquen amb una ratxa negativa de quatre derrotes 
seguides –l’última, a casa, contra el segon, la Unificación Santa Per
pètua (24) | RJ
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Dos equips infantils i dos cadets 
de corfbol de l’AEE Montserrat 
Miró van participar el 5 d’abril 
a les fases finals de la Copa Ca
talana de categories de promo
ció que es va celebrar al pavelló 
Carles Nadal de Sant Feliu de 
Guíxols. En cadet, el Miró B va 
ser subcampió després de perdre 

la final contra el Ridaura (102), 
l’equip que domina aquesta cate
goria a les últimes temporades. 
Per la seva part, el Miró A cadet 
va acabar tercer. 
En infantil, el Miró B va finalit
zar tercer després de superar el 
B, que va ser quart, a la final de 
consolació | RJ

El club va participar amb un altre equip cadet i dos infantils

corfbol. aee montSerrat mirÓ

el cadet B, subcampió  
de la Copa Catalana

Tota la família de l’AEE Montserrat Miró de corfbol es va fer una foto després de competir
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Eric Teruel
Jove emprenedor. Eric Teruel, de 30 anys, ha posat en marxa una iniciativa empresarial in
novadora en què combina la seva passió per l’atletisme –pertany a la Joventut Atlètica Montcada 
des de ben petit– i les noves tecnologies. Es tracta d’una xarxa social per a esportistes i organit
zadors d’esdeveniments esportius que ha batejat amb el nom de ‘Finixer.com’. Teruel, llicenciat 
en enginyeria informàtica per la Universitat Autonòma de Barcelona i Màster en Emprenedoria 
i Innovació per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), va deixar la feina que tenia a l’Institut d’In
vestigació en Intel·ligència Artifi cial del CSIC per intentar complir el somni de combinar l’afi ció a 
l’esport i la seva professió. El projecte va guanyar la quarta edició del Premi UPF Emprèn 2011, 
dotat amb 20.000 euros, que atorga la universitat amb el patrocini de Banc Sabadell.

“tothom hauria d’intentar 
combinar passió i treball”

Què podem trobar a ‘Finixer.com’ i 
quin és l’objectiu de projecte?
Finixer està concebuda com una 
plataforma digital especialitzada 
per gestionar i difondre esdeveni
ments esportius, tant per a espor
tistes com per a organitzadors. Al
hora, assegura les dades de cada 
competició i permet fer la inscripció 
dels participants de forma simple, 
ràpida i econòmica. També inclou 
la dinamització i monitorització de 
les competicions a les xarxes so
cials a través de comentaris, vots i 
fotografi es. 
Quina acollida està tenint la inici-
ativa?
Tenim uns 15.000 usuaris i més de 
10.000 esdeveniments esportius 
que es disputen a l’Estat espanyol. 
Al 2013 vam crear els Premis Fini
xer, el primer rànquing social de cur
ses d’Espanya, que fi ns ara feien les 
federacions esportives. Els mateixos 
esportistes són els que opinen i trien 

les millors curses o competicions de 
l’any i, la veritat, estem molt con
tents perquè han participat més de 
3.000 persones. Salvant les distàn
cies, volem ser el TripAdvisor dels 
esdeveniments esportius.
Què vol dir això?
TripAdvisor és un dels líders mun
dials a internet en opinions i reco
manacions d’usuaris d’hotels, res
taurants i serveis de viatges. Fem 
el mateix però amb opinions sobre 
esdeveniments esportius. De fet, ara 
som els líders del mercat a Espanya.
Quines activitats es donen a conèi-
xer a través de Finixer?
Difonem el calendari de proves 
d’atletisme, ciclisme, muntanyis
me, natació i triatló amb les seves 
respectives modalitats. 
Quins avantatges obtenen els es-
portistes?
Els esportistes poden fer públic el 
seu perfi l, conèixer altres esportis
tes o clubs amb característiques 

similars i participar a nombroses 
activitats i propostes d’aquesta xarxa 
social. Tenim un sistema de recoma
nació basat en perfi ls d’esportistes a 
través de models d’intel·ligència ar
tifi cial que treballen amb criteris de 
confi ança i reputació. Això permèt 
que Finixer pugui recomanar a cada 

usuari de manera personalitzada 
en quines competicions i esdeveni
ments pot participar.
I per als organitzadors?
Hem intentat dissenyar una eina 
que ajudi a millorar el sector, ja que 
l’organitzador aprèn del que opina i 
necessita l’esportista. Finixer és un  

producte de valor per a l’esportista i 
l’organitzador.
Tenies una bona feina al CSIC i 
la vas deixar per posar en marxa 
aquest projecte. Per què vas donar 
aquest pas?
Estava bé, però no m’acabava 
d’omplir. Vull donar el 100% de les 
meves possibilitats i crec que això 
s’aconsegueix si intentes complir 
el teu somni. Penso que tohtom 
hauria d’intentar combinar passió 
i treball. Sóc jove i vull escriure el 
meu camí.
Has hagut de renunciar a moltes 
coses?
Els començaments són difícils i, so
bretot, en època de crisi. Em vaig 
vendre el cotxe i la moto per tirar 
endavant el projecte. El premi que 
vam rebre de la Universitat Pompeu 
Fabra també ens va servir de revul
siu a nivell econòmic i, sobretot, per 
la repercussió mediàtica que va te
nir en el sector.

La Joventut Atlètica Montcada 
i l’Ajuntament organitzen el 27 
d’abril la segona edició de la cursa 
de muntanya Montescatano. Qui-
nes opinions han deixat els espor-
tistes a Finixer? 
Molt bones! Totes les valoracions 
són molt positives, destacant la 
bona organització, l’atenció als es
portistes i el paisatge de la Serrala
da de Marina, entre d’altres aspec
tes. La cursa va obtenir l’any passat 
una valoració de 4’3 punts sobre 5. 
Quantes persones s’hi han inscrits 
fi ns ara?
Una mica més de 300. Les inscrip
cions es poden fer a través de Fini
xer i esperem arribarne a les 400. 
Normalment, tothom ho deixa per al 
fi nal per si es lesiona o no pot anar
hi per un imprevist. Aprofi to per ani
mar la gent a participarhi. Enguany, 
hi ha una prova més llarga de 15 
quilòmetres i una altra de 10 que 
dóna temps a ferla caminant.

“Salvant les distàncies, 
volem arribar a ser 
el TripAdvisor dels 
esdeveniments de 
tipus esportius”

enginyer informàtic

A títol personal
sÍLVia aLQuÉZar

sí
lv

ia
 a

lq
u

éz
ar


