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Dues visitants de la Fira consulten títols de llibres en una de les parades que el 23 d’abril es van instal·lar al carrer Major

pràctica d’skate
inaugurades les pistes 
de mas duran pÀG. 11
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la tuneladora 
per fer el pou
arribarà 
aquest estiu
L’Adif ha inspeccionat 
prop de 70 habitatges 
propers a la zona  
PÀG. 5

>OBRES DE LA LAV

pràctica d’skate
inaugurades les pistes 
de mas duran 
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afectació metropolitana
Dels 36 municipis que formen l’AMB una vintena 
estan afectats per expedients d’expropiació 
forçosa en el marc de la Llei del sòl i valoracions

l’oposició, crítica amb 
la gestió feta pel govern
Un cop informada sobre l’estat 
dels expedients, l’oposició ha ex-
pressat la seva preocupació per 
l’impacte que les expropiacions 
tindran en les arques munici-
pals i ha criticat la gestió que el 
govern ha fet d’aquest afer. 
ICV-EUiA reclama que es de-
purin responsabilitats polítiques. 
“L’informe dels advocats, pa·
gat amb diners públics, sembla 
fet per exculpar personalment 

i políticament el govern”, ha 
assenyalat la coalició. ICV-EUiA 
lamenta les quantitats que s’hau-
ran d’abonar pels expedients 
“que no es podran destinar a 
necessitats socials”, ha dit. Així 
mateix, reclama informació so-
bre les actuacions urbanístiques 
realitzades en l’àmbit on hi ha els 
terrenys a expropiar i saber en 
quines d’aquestes els propietaris 
van demanar ser incorporats. 
C’s critica que les expropiacions 

estiguin costant més de 1.000 eu-
ros diaris en interessos –només 
en el cas Tort. “Ens hauran 
d’embargar l’Ajuntament per 
fer front al deute”, augura el par-
tit. Ciutadans també critica que 
el govern no hagi negociat abans 
acords amb els propietaris i que 
continuï dilatant el pagament del 

deute quan ja hi ha sentències ju-
dicials fermes: “Així va passant 
el temps i el deute l’haurà d’as·
sumir el proper govern”.
ERC, per la seva banda, lamen-
ta que s’hagi de pagar ara, quan 
el context és especialment difí-
cil, un deute previsible des de fa 
anys. La formació republicana 

espera que l’estudi que està fent 
la Diputació aclareixi el fons 
de la qüestió: “Si darrera dels 
expedients es demostra que hi 
hagut mala fe, aleshores par·
lem de corrupció i això hauria 
de tenir conseqüències, però 
també si el que hi ha hagut és 
negligència o incompetència”. 

expedients d’expropiació

l’ajuntament demana al tSJc poder 
pagar una part del cost amb patrimoni
Tres sentències fermes obliguen el consistori a pagar als propietaris dels solars compensacions per valor de 15 milions d’euros

El govern municipal ha dema-
nat al Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya (TSJC) po-
der pagar no només en metàl·lic 
sinó també amb patrimoni els 
expedients d’expropiació forço-
sa iniciats per tres empreses a les 
quals, segons resolució judicial, 
se’ls ha d’abonar en total al vol-
tant de 15 milions d’euros.
En el moment de tancar la 
present edició el govern (PSC-
CiU) donava compte en el Ple 
d’aquest afer sobre el qual va 
informar prèviament els grups 
municipals el passat 24 d’abril. 
En aquesta trobada, els repre-
sentants municipals van reite-
rar que el consistori ha decidit 
esgotar totes les possibilitats de 
defensa i s’ha oposat a les exe-
cucions de les sentències, inter-
posant tots els recursos legals 
possibles.

Demanda a la Generalitat. Entre les 
accions que els lletrats contractats 
per l’Ajuntament han dut a terme 
hi ha la reclamació a la Gene-
ralitat perquè assumeixi el cost 
de les expropiacions forçoses de 
terrenys afectats per la modifica-
ció del Pla General Metropolità 
(PGM) del 1976, entenent que  
era l’administració autonòmica 
la que hauria d’haver expropiat. 

Les firmes Tort, Foinvasa, i RS 
Patrimoni i Juan Carrasco van 
comprar fa més de 10 anys uns 
solars tipificats com a zona ver-
da que no estaven inclosos en 
cap sector de desenvolupament 
urbanístic i, d’acord amb la Llei 
del sòl i valoracions del 1998, 
van exigir a l’administració lo-
cal una expropiació forçosa. En 
no fer-se efectiva, van recórrer al 
Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC), que ha aca-
bat dictant sentència al seu favor. 
A Tort li ha reconegut la quanti-
tat de 9,8 milions d’euros, sobre 
la qual ja hi ha una ordre de pa-
gament de 2,8. Per a Foinvasa, 
la xifra a pagar és de 3,2 milions 
amb ordre de pagament de 2,9; 
mentre que a RS Patrimoni SL i 
Juan Carrasco la quantitat reco-
neguda és d’1,9 milions d’euros. 

Malgrat les elevades compen-
sacions fixades pel TSJC, Tort i 
Foinvasa han presentat sengles 
recursos de cassació davant del 
Tribunal Suprem exigint 15,3 
milions i 8,6 respectivament, 
els quals l’Ajuntament també 
ha recorregut.

Pilar Abián | La redacció

Pilar Abián | Montcada

 ‘Afrontem sentències que, si bé són legals, no són legítimes’

El president de l’Àrea Econòmica, 
Joan Maresma (CiU), ha explicat 
a ‘La Veu’ l’origen dels expedients 
d’expropiació i què farà el govern 
local per afrontar el deute.
-D’on arrenca aquesta situació?
No és només un problema de la 
nostra ciutat. Arran la modificació 
del Pla General Metropolità (PGM) 
del 1976, va haver-hi municipis als 
quals se’ls van adjudicar moltes zo-
nes verdes. El nostre va ser un dels 
que més en va assumir, juntament 
amb Sant Cugat, Cerdanyola, Sant 
Vicenç dels Horts i molts d’altres.
-I què va passar aleshores?
Que al 1998 l’Estat va aprovar la 
Llei del sòl i de valoracions, que ha 
estat molt criticada perquè va obrir 
la porta a l’especulació. Va haver-hi 
gent que va comprar zones verdes 
a baix preu per després reclamar-
ne l’expropiació forçosa. Les sen-
tències que hi ha en ferm contra 
l’Ajuntament obliguen, en alguns 
casos, a pagar al propietari fins a 
deu vegades més del que va inver-
tir en la compra del solar. Això, si 
bé és legal, al meu entendre no és 
legítim perquè preval més l’interès 
privat que el públic ja que finalment 

qui acaba pagant és el ciutadà.
-Quants ajuntaments hi ha afec-
tats?
Ara s’està fent un estudi al respecte 
i, de moment, n’hi ha 21 ajunta-
ments dels 36 que formen l’Àrea 
Metropolitana, als quals se’ls re-
clama expropiacions forçoses per 
valor de més de 200 milions. Els 
ajuntaments afectats hem dema-
nat empara al Síndic de Greuges 
perquè considerem que el que està 
passant és una injustícia.
-Com és que s’ha trigat tant a re-
soldre uns expedients que es van 
iniciar al 2002?
Per què mai hi hem estat d’acord. 
L’any 2005 vam arribar a un acord 
de compensació amb els propieta-
ris que va ser aprovat pel Ple però 
rebutjat pel Govern de la Generali-
tat d’aleshores. Hem intentat esgo-
tar totes les vies legals possibles per 
evitar haver de pagar les quantitats 
que ens reclamen. 
-I per què s’ha obert una comissió 
interna per avaluar l’actuació tèc-
nica i política sobre aquest afer?
Aquestes expropiacions tenen una 
gran trascendència per a les arques 
públiques i el govern vol garantir 

que s’ha actuat amb la màxima 
transparència i rigor en la gestió del 
procediment que s’ha seguit.
-Quan s’hauran de començar a 
fer els pagaments?
Som a l’espera de rebre el pronun-
ciament del TSJC a la nostra de-
manda de poder abonar una part 
en metàl·lic i l’altra, en patrimoni. 
Calculem que en un parell de me-
sos rebrem una resposta. I, a partir 
d’aleshores, farem un pla financer 
per abordar els pagaments.
-Com afectarà això el funciona-
ment del consistori?
El govern no permetrà que aquests 
expedients afectin el compliment 
del Pla d’Actuació Municipal. Es 
mantindran els serveis que es 
presten a la ciutadania, així com 
la capacitat inversora. Els diners 
que tenim previst destinar al paga-
ment són excedents positius que, 
segons la llei de sostenibilitat eco-
nòmica i financera, només poden 
servir per cobrir el deute municipal 
o pagar sentències judicials, com 
és el cas. D’altra banda, en el fu-
tur intentarem treure la màxima 
rendibilitat a aquests terrenys, que 
passaran a ser municipals  PA
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reaccions polítiques

El consistori ha decidit 
esgotar totes les vies 
abans de pagar
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recUperació inDUStrial 
Diferents administracions, 
entre elles l’Ajuntament, signen 
un pacte per la reindustrialització

pàg. 6

la VeU De la paH
La portaveu de la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca explica en una 
entrevista les accions del col·lectiu 

pàg. 7

04

peÇa cinquena del cas mercuri

l’alcaldessa presenta recurs contra 
l’acusació del tSJc per prevaricació
ICV-EUiA i Ciutadans demanen a Pérez que deixi el càrrec fi ns que acabi el procés judicial

L’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), ha presentat recurs con-
tra la resolució del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya 
(TSJC) que ha decidit mante-
nir l’acusació de prevaricació 
contra l’edil, un cop acabada la 
instrucció sobre la peça cinque-
na separada del cas Mercuri. 
Si el recurs no prospera, Pérez 
haurà d’anar a judici juntament 
amb el diputat socialista Daniel 
Fernández, l’exalcalde de Saba-
dell, Manel Bustos i el seu ger-
mà Francisco, tots tres acusats 
d’un presumpte delicte de trà-
fi c d’infl uències en el cas de la 
contractació de l’exdirectora de 
l’Àrea de Política Territorial de 
l’Ajuntament, Carmina Llumà.

 Defensa. “Sorprenentment se 
m’acusa d’haver comès una 
injustícia en una resolució ad·
ministrativa, en base a una 
interpretació errònia d’allò 
que va succeir i contrària, 
fi ns i tot, als testimonis”, ha 
assenyalat l’alcaldessa en un co-
municat després de conèixer la 
resolució del TSJC tot afegint 

que “dels altres delictes ja no 
se m’acusa” –cal recordar que 
Pérez estava també imputada 
per tràfi c d’infl uències. 
“Tinc plena confi ança en 
què, fi nalment, el dret i la 
veritat prevaldran, així com 
la meva innocència, fi ns i tot 
d’aquesta suposada actuació 
injusta”, reitera Pérez en el seu 
escrit, tot afegint que ha actuat 
de forma legal en cadascuna de 
les actuacions que ha fet al cap-
davant de l’Alcaldia.
El magistrat instructor del cas 
considera que els altres tres acu-
sats –Fernández i els germans 
Bustos– van aprofi tar la seva 
posició de prevalença per pres-
sionar l’alcaldessa la primavera 
del 2012 amb l’objectiu que 
contractés Llumà, la seva reco-
manada, com a directora tot i 
no haver estat considerada apta 
en la prova psicotècnica.

Demandes de dimissió. Dos dels 
grups de l’oposició, ICV-EUiA 
i C’s, han demanat novament a 
l’alcaldessa que deixi el càrrec 
fi ns que acabi el procés judicial.
La coalició ecosocialista, amb 
quatre representants al Ple, rebut-
ja i condemna que es mantinguin 
en actiu i a llistes electorals perso-
nes imputades. La crítica s’adreça 
especialment al PSC per retirar 
els càrrecs del partit però no de 
les institucions. Això, en opinió 

d’ICV-EUiA, demostra una falta 
de respecte envers les mateixes i 
els ciutadans que representen.
Quant al comunicat fet públic per 
l’alcaldessa, la coalició ecosocia-
lista ha carregat contra “el to i el 
poc rigor” de l’escrit pel fet que 
l’edil evita esmentar la paraula 
prevaricació: “No nomès obvia 
el terme sinó que, a més, li resta 
importància quan és un dels de·
lictes més greus que pot cometre 
un càrrec públic”. Així mateix, la 
coalició considera que no és digne 
del màxim representant d’una ciu-
tat voler presentar com un “èxit” 
el fet que “només” se li imputi un 
delicte i no dos, com al comença-
ment de la instrucció.
C’s també és del parer que qual-
sevol càrrec públic imputat per 

corrupció hauria de ser suspès 
de manera immediata fi ns que 
el jutge dicti sentència. La regi-
dora de la formació, Carmen 
Romero, lamenta que els partits 
no incloguin en els seus estatuts 
la norma d’apartar de les seves 
funcions els representants que es 
trobin en aquesta situació. 
“Haurien de fer un exercici de 
confi ança i transparència per 
restaurar la credibilitat de les 
institucions i les administra·
cions públiques”, afi rma. Ro-
mero també ha criticat “la falta 
d’ètica professional i de trans·
parència” del grup socialista 
montcadenc per no actuar amb 
contundència en un afer que, en 
la seva opinió, està “esquitxant” 
el nom del municipi.

Pilar Abián | La redacció

L’alcaldessa ocupa el càrrec des del 2010 i serà la candidata del PSC als propers comicis locals

l’edil reitera que ha 
actuat de forma legal 
en totes les actuacions 
que ha dut a terme
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nou episodi 
d’emissions 
a lafarge

Sílvia Alquézar | La redacció

La sobrepressió d’un conducte 
de la fàbrica Lafarge va provo-
car el 29 d’abril, cap a les 8h, 
una fuita de matèria primera 
de composició mineral que es 
va escampar en forma de nú-
vol de pols. Si bé la cimentera 
assegura que l’episodi només 
va durar 5 minuts, l’AV de Can 
Sant Joan, afi rma que l’emissió 
es va allargar prop d’una hora. 
Fonts de la direcció han explicat 
que el forn es va aturar tan bon 
punt es va detectar l’incident. 
El responsable de medi ambi-
ent de la planta local, Jaume 
Ramon, ha lamentat que l’epi-
sodi causés neguit a la població 
i ha afi rmat que Lafarge realit-
za un manteniment preventiu 
diari molt acurat per evitar 
qualsevol incident. 
L’AV del barri, per la seva ban-
da, ha denunciat a través de les 
xarxes socials aquest nou episo-
di de contaminació així com el 
soroll que emet la planta les 24 
hores del dia.
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Imatge captada per un veí del barri
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l’adif ha inspeccionat una setantena 
d’habitatges propers a les obres
Segons fonts de l’empresa, la tuneladora començarà a treballar a principi de l’estiu
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pou de ventilació

L’Adif ha dut a terme un total de 
68 reconeixements d’habitatges 
a 26 edifi cis situats prop de les 
obres del pou de ventilació de la 
LAV, concretament dels carrers 
Jaume I, Provença, Rosselló, 
Sant Lluís i Colon. L’objectiu és 
comprovar l’estat dels habitat-
ges abans que comencin els tre-
balls de perforació del pou, que 
es durà a terme mitjançant una 
tuneladora vertical. L’empresa 
també ha posat a disposició dels 
ciutadans l’adreça de correu 
electrònic piac.bcn@adif.es per a 
qualsevol consulta relacionada 
amb les inspeccions.
D’altra banda, l’Adif està ulti-
mant el pla d’auscultació dels 
edifi cis, amb la instal·lació de 
fi ns a 161 dispositius que per-
metran controlar el comporta-
ment del terreny en superfície 
i en profunditat quan comenci 
el procés de perforació. Segons 
l’empresa, aquestes actuacions 
són similars a les que es van fer 
a Montcada durant la construc-

ció del túnel de la LAV i el seu 
sentit és garantir la màxima se-
guretat de les obres.

Trobada. Tècnics de l’Adif van 
reunir-se el 24 d’abril amb repre-
sentants de l’Ajuntament i de la 

Plataforma Tracte Just Soterra-
ment Total per explicar, mitjan-
çant un vídeo –que es pot veure 
a laveu.cat–, com es desenvolu-
paran els treballs de perforació 
del pou de ventilació, que no 
començaran fi ns a l’estiu.

Laura Grau | La redacció

Els operaris estan treballant en la preparació de la base on s’haura d’instal·lar la tuneladora
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els preus del 
lloguer dels 
habitatges 
públics baixen 

L’Agència de l’Habitatge de Ca-
talunya i l’Incasòl han impulsat 
un pla per reajustar les rendes 
del parc públic d’habitatges. La 
mesura afectarà més de 1.500 
pisos de protecció oficial d’una 
quinzena de municipis. L’objec-
tiu és alleujar la càrrega econò-
mica que per a moltes famílies 
pot suposar el pagament del 
lloguer. En el cas de Montca-
da i Reixac, el reajustament del 
preu del lloguer dels habitatges 
públics afecta als immobles so-
cials ubicats als barris de Pla 
d’en Coll (carrers Barcelona, 
València i Mallorca), Mas Ram-
pinyo (carrer Ferrer i Guàrdia), 
de Mas Duran (avinguda Euro-
pa i carrers Salvador Dalí, Joan 
Miró i passatge Felip Pedrell).

Aplicació. El regidor d’Habitat-
ge, Jonathan Martín (PSC), con-
sidera que “això ajudarà a pal·
liar els efectes negatius que la 
crisi ha tingut sobre moltes fa·
mílies”. La revisió, que s’aplica-
rà al rebut d’aquest mes d’abril, 
representa una rebaixa del 24% 
de mitjana respecte al rebut ac-
tual. A Montcada i Reixac, els 
pisos de protecció oficial són 
gestionats per l’Oficina Local 
d’Habitatge i per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya.

els pisos usats 
són un 7,3%
més barats que 
l’any passat
Comprar un pis de segona 
mà costa a Montcada un 7,3% 
menys que fa un any. Al març, el 
preu del m2 es va situar en 1.642 
euros. Així es desprèn de l’últim 
informe de l’habitatge de segona 
mà del portal Ventadepisos.com. 
Malgrat aquest estancament 
en la caiguda dels preus en els 
últims mesos, la corba descen-
dent anual és més pronunciada 
a la localitat que la registrada al 
conjunt de la província, que va 
registrar, en global, una baixada 
del 6%  LR

La Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca (PAH) de Montcada es 
va crear al 2011 en resposta als 
primers casos de desnonament 
que es van donar al municipi fruit 
de la crisi. D’aleshores ençà el 
col·lectiu ha impulsat l’aprovació 
de dues mocions al Ple per impli-
car l’Ajuntament en la seva lluita 
i compta amb un espai d’atenció 
al Kursaal per atendre les perso-
nes que tenen greus problemes 
per mantenir el seu habitatge. 
La PAH no només la integren 
afectats per aquesta problemàtica 
sinó voluntaris com Daimí Pérez, 
portaveu del col·lectiu.

Per quin motiu va decidir entrar 
a la PAH?
Jo també estic pagant una hipote-
ca i, encara que de moment la puc 
assumir, mai no saps què passarà 
demà. Tal com estan les coses, tots 
estem exposats a perdre la casa. 
Això és el que em motiva, lluitar 
contra la injustícia d’aquest siste-
ma. I no sóc l’única, hi ha més vo-
luntaris a la PAH que, de moment, 
no tenen aquest problema.
I quin és el suport que la PAH 
dóna als afectats?
Tenim un servei d’atenció tots els 
dimecres, de 18 a 20h, al Kursaal. I 
cada 15 dies, els divendres a l’Abi, 
també a la tarda, fem sessions amb 
advocats i experts que venen vo-
luntàriament a atendre consultes i 
a explicar les últimes novetats legis-
latives i de jurisprudència.

Com es fan aquestes trobades? 
La primera vegada que ve un afec-
tat el rebem, juntament amb la 
resta de casos nous, per explicar-li 
el funcionament bàsic de la PAH 
i valorar la urgència del seu cas. 
Després d’aquest contacte inicial, 
la persona s’incorpora a les assem-

blees setmanals que són molt enri-
quidores perquè cadascú informa 
sobre com està el seu cas i això aju-
da la resta d’assistents, sobretot als 
que estan en un estadi més inicial 
del seu procés.
Quines són les recomanacions 
bàsiques per als afectats?
La principal és que la gent vingui 
el més aviat 
possible. No cal 
esperar a tenir 
més d’un rebut 
impagat per 
començar-se a 
moure. Si algú 
veu que la seva 
situació econò-
mica es complica, que vingui i l’as-
sessorarem sobre les passes a fer.
Com ara? 
D’entrada, demanar un advocat 
d’ofici (si és el cas), començar a ne-
gociar solucions amb el banc i anar 
a Serveis Socials perquè li facin un 
informe sobre la seva situació i 
comprovin quines ajudes pot rebre. 
Tot ha de quedar per escrit perquè, 
independentment que rebi o no 
assistència, si al final la persona ha 
d’anar a judici contra el banc aques-
ta serà la manera de demostrar que 
ha intentat, des d’un inici, resoldre 
el problema de bona fe.
I què passa amb la hipoteca? 
A les famílies els costa molt deixar 
de pagar, però nosaltres els recoma-
nem que, si no els arriba per cobrir 

les necessitats bàsiques, no paguin 
res. Hi ha molts casos en què els 
afectats han abonat mensualment 
el que han pogut i, igualment, el 
banc els ha demandat.
La dació és la millor solució? 
Depèn del cas. Si es tracta d’algú 
que porta pagant el seu habitatge 
molts anys, no l’interessa. Aleshores, 

el millor és pactar 
una reestructura-
ció de la hipoteca 
per rebaixar la 
quota mensual. 
També hi ha una 
moratòria per a 
gent en risc d’ex-
clusió social que 

consisteix a pagar el mínim d’inte-
ressos, l’euríbor més el 0,25. 
Quin és el perfil més habitual 
d’afectat que rep la PAH? 
Normalment la gent que ens arri-
ba va comprar l’habitatge entre el 
2005 i el 2008, en plena bombolla 
immobiliària, amb hipoteques infla-
des i abusives. En aquests casos, la 
dació i el lloguer social són l’ideal. 
La decisió, però, la pren l’afectat. 
Nosaltres només l’assessorem.
La lluita, per tant, és personal. 
Si ben és cert que cadascú s’ha de 
moure inividualment per fer les se-
ves gestions personals, cada vegada 
que ens unim demostrem que fer 
pressió social és la clau. La implica-
ció en el colectiu no significa només 
la solució d’un cas individual, si no 

una manera de canviar el sistema.
Una de les fórmules que té la 
PAH per visibilitzar la proble·
màtica dels desnonaments són 
les accions de protesta a entitats 
bancàries. Serveixen de res? 
I tant! Nosaltres ocupem entitats 
de forma tranquil·la amb l’únic 
objectiu de reclamar que els bancs 
negociïn amb els afectats. Sabem 
quines entitats tenen pisos buits a 
Montcada i volem que els destinin 
a lloguer social.
Quanta gent ha passat per la 
PAH durant l’últim any? 
Des que vam obrir l’oficina al Kur-
saal, aproximadament un centenar.

Hi ha motius per a l’optimisme? 
Cada vegada més. La Plataforma 
avui dia té molt de pes i està acon-
seguint ajudar a la resolució de 
molts casos. La gent arriba deses-
perada i, quan comparteix el seu 
problema i veu que d’altres se n’es-
tan sortint, se’ls obre una porta a 
l’esperança. Celebrem cada victò-
ria personal de forma col·lectiva. 
De vegades plorem, però també 
riem plegats i això ens dóna més 
força per seguir lluitant.

‘en la lluita contra els desnonaments, 
està clar que la pressió social funciona’

Pilar Abián | La redacció

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca local ha atès en els últims dotze mesos una setantena de persones

daimí pérez, portaveu de la pah

Daimí Pérez, a la dreta en primer terme, acompanyada d’altres membres de la PAH, amb les samarretes reivindicatives del col·lectiu
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“La gent arriba 
desesperada i s’anima 
quan veu que altres    
se n’estan sortint”

‘No cal esperar 
a tenir més d’un 
rebut impagat per 
començar-se a moure’

“La dació i el lloguer 
social són una bona 
solució per als qui 
van comprar en plena 
bombolla immobiliària”

Pilar Abián | La redacció
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montcada s’afegeix a la Declaració 
cap a la segona reindustrialització
El document el promouen els ajuntaments de la comarca, sindicats, empresaris i universitats
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acord transversal

L’Ajuntament s’ha afegit a la De-
claració del Vallès Occidental 
cap a la segona reindustrialitza-
ció, un document que han signat 
representants de consistoris, sin-
dicats, empresaris i universitats 
i que recull un seguit d’accions 
per tal d’afavorir la industria-
lització del territori amb valor 
afegit, qualificació i formació, 
entenent que són factors clau 
per sortir de la crisi. L’acte pro-
tocolari de signatura es va fer el 
30 d’abril, a l’edifici del rectorat 
de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB). 

Finalitat. L’objectiu de la decla-
ració és impulsar una indústria 
forta, basada en el coneixement, 
amb mà d’obra qualificada i de 
sectors competitius i que generi 
ocupació de qualitat, tenint en 
compte que el Vallès Occidental 
és un territori molt castigat per 
la crisi econòmica. Amb una 
població de 862.369 habitants, 
la comarca té 24.215 empreses, 

genera un 11% del Producte In-
terior Brut (PIB) de Catalunya 
i el 3% de l’Estat Espanyol. Ar-
ran la crisi, el Vallès Occidental 
ha perdut 28.194 llocs de feina 
i s’han destruït 1.470 centres de 
treball des del 2009. 
Els signants reivindiquen que el 
Vallès Occidental esdevingui un 
referent en activitats industrials 
d’alt valor afegit amb ocupació 
qualificada i formada i reclamen 

un teixit industrial innovador i 
competitiu. 
“Aquesta declaració conjunta 
és molt important per reac·
tivar l’economia al territori; 
Montcada i Reixac és un mu·
nicipi amb un marcat caràc·
ter industrial que necessita un 
impuls, sobretot per generar 
llocs de feina”, ha manifestat 
l’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC).

Pilar Abián | La redacció

L’acte protocolari de signatura del document es va fer el passat 30 d’abril, a la UAB

> prevenció de conductes discriminatòries
Un agent de la comissaria local dels Mossos d’Esquadra farà el 8 de 
maig (18h) a la Casa de la Vila una xerrada informativa amb el títol Pre-
venció de conductes discriminatòries. La importància de saber conviure. 
S’explicaran conceptes de racisme i xenofòbia amb exemples de res-
sò mediàtic sota un punt de vista legal i policial. També es parlarà de 
l’homofòbia i altres tipus de discriminacions | LM

> Vaga a cotronic per un conveni digne

Els treballadors de l’empresa Cotronic, al polígon industrial de Pla d’en Coll, 
han acordat fer vaga els dies 29 i 30 de maig per continuar reclamant un 
conveni digne. La primera jornada de vaga va tenir lloc el 29 d’abril, coincidint 
amb la  que van convocar CCOO i UGT al sector del metall a la província de 
Barcelona per denunciar la pujada insignificant de salaris de només un 0,2%. 
Una setantena d’empleats de la planta local es van concentrar amb pancartes 
i botzines davant de la factoria (a la fotografia), ubicada al carrer Pla de Mata-
bous i dedicada a la instal·lació de línies de telefonia per a Telefonica. El comi-
tè d’empresa critica que en els últims dos anys la direcció està baixant salaris, 
mentre augmenta el volum de feina, elimina les dietes per desplaçament i no 
paga les guàrdies, fets denunciats judicialment i pendents de sentència | LG
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L’eurodiputat al Parlament eu-
ropeu i candidat de CiU a les 
eleccions del proper 25 de maig, 
Ramon Tremosa, considera que 
els propers comicis seran com 
una primera volta de la con-
sulta sobiranista anunciada per 
al proper 9 de novembre. “Els 
resultats de les europees seran 
llegits en clau de consulta”, va 
assegurar Tremosa durant la 
seva visita a Montcada el passat 
12 d’abril. 
El candidat nacionalista es va 
interessar pel projecte del soter-
rament de la línia de Portbou i 
va fer una conferència per a mi-
litants i simpatitzants a la Casa 
de les Aigües, on va parlar so-
bre la visió a Europa sobre del 
procés sobiranista que es té del 
continent. “No té res a veure 
amb l’òptica que ens volen 
fer creure des de Madrid”, va 
assegurar, tot afegint que “la 
percepció a l’UE és que és un 
procés amb un ampli suport 
ciutadà que s’està canalitzat 

parlamentàriament”. Segons 
Tremosa, els mitjans europeus 
segueixen l’afer amb molt d’in-
terès i lloen el caràcter cívic i 
festiu de les accions que s’estan 
duent a terme. 

Crítica al govern central. Pel que 
fa a la negativa del govern espa-
nyol a fer la consulta, Tremosa 
considera que respon a la seva 
inseguretat. “No ens deixen vo·

tar perquè temen el resultat”, 
va dir l’eurodiputat, tot criticant 
el discurs de la por que es fa 
des de l’executiu de l’Estat i per 
part de determinada premsa es-
panyola. Durant la seva inter-
venció al municipi, Tremosa 
va recordar les paraules de la 
comissària Viviane Reding que 
ha instat el govern central a ne-
gociar amb la Generalitat “sen·
se posar línies vermelles”.

tremosa: “el que passi a les europees 
serà llegit en clau de consulta” 

Lluís Maldonado | Montcada

El candidat de CiU assegura que Europa segueix amb interès el procés sobiranista

25 de maig

Un total de 270 persones –entre 
titulars i suplents– han estat es-
collides per sorteig per formar 
part de les meses electorals que 
es constituiran amb motiu dels 
comicis europeus que es faran 
el 25 de maig i als quals 24.770 
montcadencs estan cridats a les 
urnes. El sorteig es va fer en 
Ple extraordinari el 28 d’abril a 
través d’un programa informà-
tic que va fer la selecció entre 
els electors majors de 18 anys i 
menors de 65.
Les persones que hagin estat 
designades per formar part de 
les meses han d’assistir obli-
gatòriament a la cita. Només 
aquells que tinguin una causa 
justificada documentalment que 
els impedeixi assistir-hi, podran 
presentar al·legacions davant la 
Junta Electoral de Zona de Sa-
badell en el termini de 7 dies.

Coincidint amb la celebració 
del 83è aniversari de la pro-
clamació de la II República, el 
PCC va organitzar el 13 d’abril 
un dinar al qual van assistir 
responsables del partit, d’ICV i 
d’EUiA tant de la localitat com 
de la comarca. “La commemo·
ració de la República no és un 

acte nostàlgic, sinó de record i 
de reflexió sobre la necessitat 
de recuperar de l’oblit i del si·
lenci la nostra memòria històri·
ca”, va assenyalar el partit en un 
comunicat.
El PCC reivindica i defensa els 
valors que va instaurar la Re-
pública i que, pel seu caràcter 
universal, perviuen i reneixen 

com el laïcisme o el federalis-
me. En el mateix acte, el partit 
va homenatjar Mercedes Ló-
pez, Pilar Descárrega i Eloísa 
González, tres dones que van 

lluitar, primer en la clandesti-
nitat i després durant la demo-
cràcia, des del món associatiu o 
bé des de les institucions, per la 
millora del municipi.

el pcc, en defensa dels 
valors de la ii república 

Pilar Abián | La redacció

Homenatge a militants en el 83è aniversari de l’efemèride 

commemoració
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Tremosa, al centre de la imatge, acompanyat pels representants de CiU al municipi
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En primer terme, d’esquerra a dreta, les homenatjades pel partit, López, González i Descárrega
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c’s dóna 
300 euros al 
menjador social 
de l’alzina

Com ja va fer l’any passat, l’agru-
pació local de C’s va decidir do-
nar 300 euros a finalitats socials 
en comptes de comprar roses 
per repartir a la Fira de Sant Jor-
di. Els diners han estat destinats 
al menjador social municipal 
que gestiona Creu Roja al Cen-
tre Cívic l’Alzina. “En aquests 
temps tant difícils, qualsevol 
col·laboració és poca, per això 
ens sentim molt orgullosos 
d’aquesta iniciativa solidària 
que seguirem fent cada any”, 
ha explicat el coordinador local 
del partit, David Gerbolés. 

Pilar Abián | La redacció

Designats 
els membres 
de les meses 
electorals
Pilar Abián | La redacció

ICV-EUiA participa a la cam-
panya ‘Divendres Roig’, coor-
dinada a nivell nacional per 
reclamar el dret als subminis-
traments bàsics d’aigua, llum, 
gas i transport. L’11 d’abril 
membres de la coalició van re-
partir fulls informatius amb el 
lema ‘El teu dret és bàsic’. 
La coalició qualifica d’“injust 
i inhumà” el tall de subminis-
trament a persones amb dificul-
tats, critica que els preus que es 
paguen a Espanya per l’elec-
tricitat o Internet són dels més 
cars d’Europa i proposa una al-
ternativa de control públic que 
eviti els abusos.

icV-eUia 
participa al 
‘Divendres roig’

Laura Grau | Montcada

Representants de la coalició fent campanya
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La 39a edició de la Fira d’Ar-
tesania i la 9a Fira de Comer-
ciants de Can Sant Joan se ce-
lebrarà els dies 10 i 11 de maig 
al carrer Reixagó. Aquest any 
l’organització preveu un aug-
ment de la participació, ja que 
coincidirà amb el mercat regu-
lar d’artesants que també es fa 
al barri.
Una altra de les novetats seran 
els infl ables. Els establiments re-
partiran 12.000 tiquets perquè 
els infants puguin esbargir-se. 
“Confi em que faci bon temps 
i que la Fira doni un impuls 
al comerç en aquests temps 
de crisi”, ha indicat el president 
de l’associació de comerciants 
del barri, Rafael Domínguez.

Activitats. Durant els dos dies, 
el carrer Reixagó s’omplirà 
matí i tarda des de la plaça del 
Bosc fi ns a la plaça Nicaragua. 
El dissabte, l’escola de dan-
sa Jym’s farà una exhibició a 
l’escenari del carrer Reixagó 

(12h). Al vespre hi haurà ba-
tucada i l’ac tuació dels gegants 
de Montcada (19h) i, a conti-
nuació, una altra de les nove-
tats del programa: la I trobada 
de músics tropicals. Com ja és 
habitual al Kursaal hi haurà 
una exposició de trens promo-
guda pels Amics del Ferrocar-
ril, que enguany han elaborat 
una maqueta de les línies de 
Manresa i França del municipi. 
Diumenge, tornarà a haver-hi 
sessió d’animació musical amb 
batucada i els gegants. I al mig-
dia hi haurà l’actuació musical 
de Bic Reggea.

la fira d’artesania tindrà 
enguany més expositors

Lluís Maldonado | La redacció

Hi haurà infl ables i una trobada de músics tropicals

10 i 11 de maig

Vista de l’edició de l’any passat
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obrim vies 
organitza el 
cicle ‘mir 
SoStenible’

El col·lectiu Obrim Vies ha ini-
ciat les Jornades en Defensa del 
Medi ambient “MiR SOSteni-
ble” amb activitats i xerrades al 
Casal Popular El Brot. El pro-
grama es va obrir amb el Dia 
de la Lluita Contra la Incinera-
ció de Residus Tòxics i clourà 
coincidint amb el Dia Mundial 
del medi ambient. 
El 7 de maig (20h) es farà una 
xerrada sobre l’Agricultura 
Ecològica i cooperatives de 
consum. El 13, a les 19.30h, 
es debatrà sobre l’alternativa 
a l’actual gestió de residus. I el 
20 de maig, a la mateixa hora, 
es farà una xerrada sobre sobi-
rania alimentaria. 
La següent activitat inclosa al 
programa tindrà lloc el dia 27 
(19.30h) i estarà centrada en 
els efectes dels abocadors de 
residus urbans en la salut i el 
medi ambient. Les jornades 
d’Obrim Vies clouran el 5 de 
juny (19h), a la plaça de l’Es-
glésia, on es farà una exposició 
a l’aire lliure titulada Montcada 
Degradada.

Pilar Abián | La redacció
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Des de l’estiu del 2012, la 
Regidoria de Medi Ambient ha 
estat treballant en la millora 
i dignifi cació de l’últim tram 
del Rec Comtal de Montcada i 
Reixac, un espai que connecta 
amb el terme municipal de 
Barcelona, a través del barri de 
Vallbona. Després d’uns primers 
treballs impulsats pel consistori, 
durant el primer trimestre del 
2013 es van iniciar les converses 
del govern municipal amb els 
veïns del barri de Can Sant 
Joan per tal de donar resposta 
a les seves demandes. Fruit 
d’aquestes trobades en va sortir 
una relació d’actuacions que s’ha 
executat totalment, a excepció de 
la incorporació de l’enllumenat.
La regidora de Medi Ambient, 
Judith Mojeda, considera que 
“aquest tram del rec comtal 
necessitava un gir. S’ha recu-
perat un espai que fi ns ara 
estava abandonat i oblidat. hem 
actuat per preservar el seu valor 
natural”. 
L’objectiu dels responsables 
de Medi Ambient ha estat 
dignifi car un espai que s’havia 
anat deteriorant amb el pas dels 
anys. Els treballs han consistit en 
el sanejament de l’espai: podant 
la vegetació que entorpia el pas, 
retirant residus i abocaments 
incontrolats. A més, s’ha fet 
una aportació de terres netes, 
s’ha reperfi lat tot l’àmbit i s’ha 

instal·lat un desguàs per evitar 
els bassals d’aigua quan plou. 

S’han retirat residus 
abocats al Rec Comtal i 
s’ha instal·lat mobiliari 
urbà i nou arbrat

La primera fase de les obres es 
va enllestir amb la instal·lació de 
mobiliari urbà, papereres, bancs 
i senyals de normes cíviques. La 
segona fase, executada durant 
l’última tardor, va consistir en la 
plantació de diversos arbres.

La millora d’aquest tram del Rec 
Comtal ha suposat una inversió 
municipal de 10.000 euros, un 
pressupost reduït gràcies al fet 
que la Brigada Municipal ha 
executat la majoria de les obres. 
Un cop acabats aquests treballs, 
des de l’Àrea Territorial s’ha 
incorporat aquest tram del Rec 
Comtal a les rutes ordinàries 
de neteja viària i d’adequació 
d’espais públics. 
Les peticions dels veïns de 
Can Sant Joan també incloïen 
actuacions dins del terme mu-

nicipal de Barcelona. Malgrat 
que el consistori veí es va 
comprometre a fer millores en el 
seu tram, actualment no se n’ha 
fet cap actuació de millora.
Més enllà de la feina feta fi ns ara, 
l’Ajuntament de Montcada i Rei-
xac, amb l’acord de l’Ajuntament 
de Barcelona, ha demanat al 
Consorci del Besòs la redacció 
d’un projecte d’adeqüació del 
traçat del Rec Comtal. L’actuació 
abastarà des de la confl uència 
del carrer de Reixagó amb la 
plaça del Bosc, fi ns a la plaça 

Primer de Maig de Barcelona. 
Els grans objectius de l’actuació 
són garantir un pas confortable 
i segur per als vianants; dotar 
de valor paisatgístic el camí 
paral·lel al canal del Rec Comtal, 
i connectar un itinerari cívic 
entre Can Sant Joan i Vallbona. 
Per assolir aquests objectius 
es preveuen actuacions com 
la supressió de la rotonda del 
carrer de Reixagó, o convertir 
en plataforma única el tram del 
carrer de Reixagó entre el carrers 
de la Bateria i del Carril.

>monogràfi c

millora dels espais pÚBlics

es dignifi ca el tram local del rec comtal

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

penDentS De Barcelona
L’Ajuntament de Montcada i Reixac ha fet els 
treballs als quals s’havia compromès i ara falta 
que el de faci Barcelona la seva intervenció

proJecte De fUtUr
Els dos ajuntaments han encarregat 
al Consorci del Besòs la redacció 
d’un projecte d’adequació del Rec

MARÍA ELENA pÉREZ
ALCALDESSA

El compromís de l’Ajuntament 
de Montcada i Reixac amb el 
cicle de l’aigua i amb les infra-
estructures històriques lligades 
a l’aigua ha estat sempre molt 
important. Una prova d’això és 
el bon estat del Rec Comtal en 
tot el municipi –vam eliminar 
els abocaments d’aigues resi-
duals el 2008–, la Casa de la 
Mina i la Casa de les Aigües. 
Ara el compromís està amb 
la recuperació i conservació 
d’aquest tram del Rec i el seu 
entorn. Hem liderat la petició 
d’un projecte global al Consor-
ci del Besòs, una intervenció 
que dignifi carà aquest recor-
regut històric.

el rec comtal, la mina i el reixagó

Liderem 
la millora

El conjunt que formen el Rec 
Comtal, la Mina i el Reixagó van 
ser declarats béns d’interès cul-
tural local per l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac el juliol de 
l’any passat en considerar que 
tots tres són peces fonamentals 
del patrimoni cultural local i uns 
elements clau per entendre la 
història i el desenvolupament de 
la ciutat, lligats a l’aprovisiona-
ment històric d’aigua a la ciutat 
de Barcelona.
En el cas del Rec Comtal, es 
tracta d’una infraestructu-
ra cons-truïda al segle XI per 
moure els molins hidràulics del 
Comte Mir i que prenia l’aigua 
del Besòs. L’any 1777 es va 

construir una mina –des de la 
llera del Besòs fi ns al Parc de 
les Aigües– per augmentar el 
cabal disponible del rec. I des 
del 1786 el Reixagó es conver-

teix en el lloc de repartiment 
d’aigua entre l’Ajuntament i la 
comunitat de regants. L’abas-
timent públic d’aigua va deixar 
de fer-se defi nitivament el 1989.

Béns d’interès cultural local

JUDITH MOJEDA
REGIDORA DE MEDI AMBIENT

El camí que transcorre paral·lel 
al Rec Comtal és utilitzat diàri-
ament pels veïns de Can Sant 
Joan i els de Vallbona per anar de 
Montcada i Reixac a Barcelona i 
viceversa. La Regidoria de Medi 
Ambient ha estat la primera in-
teressada a recuperar el valor 
natural d’aquest espai històric 
i dotar-lo de la dignitat que es 
mereix. Després d’unes prime-
res actuacions, vam escoltar les 
demandes dels veïns i tot allò 
que es podia dur a terme ho 
vam fer. La instal·lació de l’enllu-
menat ha quedat pendent, però 
això es resoldrà quan executem 
el projecte que ara està redac-
tant el Consorci del Besòs.

Un espai
amb valor

Sortida del Rec Comtal a la Casa de la Mina.

Els operaris de Serveis Municipals netegen periòdicament l’espai del Rec Comtal.
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L’INS La Ferreria tindrà el curs 
vinent tres grups per donar 
resposta a la demanda

pàg. 13  pàg. 12 

noU centre oBert
La Font Pudenta acollirà el tercer  
servei a la ciutat per a infants i 
joves amb risc d’exclusió social

Els aficionats al patinatge van 
estrenar el 25 d’abril la pista de 
patinatge situada al parc de la 
Llacuna de Mas Duran. En total, 
l’equipament consta de més de 
600m2  adaptats per fer les delícies 
d’skaters, bikers i scooters. “Era 
una instal·lació molt esperada i 
agraeixo tota la implicació del 
col·lectiu de joves que heu tirat 
endavant aquesta iniciativa  er 
fer·la realitat i adaptada al que 
vosaltres volíeu ja que, en de·
finitiva, sereu els seus usuaris”, 
va dir l’alcaldessa, María Elena 
Pérez (PSC), durant la inaugu-
ració, que  no es va poder desen-
volupar segons el guió previst a 
causa de la pluja, que va impedir 
fer l’exhibició d’skate. 

A l’acte també van assistir la regi-
dora d’Infància i Joventut, Ana 
Rivas; el president de l’Àrea de 
Política Territorial, Juan Parra, 
tos dos del PSC, i Iván Martín, 
del col·lectiu Riders de Montcada 
Sobre Rodes, que ha impulsat la 
creació d’aquest equipament. “La 
pista que estrenem s’adapta a 

tots els estils dels patinadors lo·
cals”, va indicar Martín.

Elements prefabricats. Amb una 
inversió municipal de 35.000 eu-
ros, la instal·lació està formada 
per diferents elements prefabri-
cats i consta d’un bank kingsize, 
amb una rampa de 20º en un 
dels extrems; un straight boardbank 
al centre, un quarterpipe, una whee-
lie table i un rail. Els mòduls triats 
són de formigó, un material que 
fa minvar l’impacte acústic i que 
també redueix el cost de man-
teniment. 
L’estiu del 2012, un grup de 
joves va sol·licitar a l’Ajuntament 
la creació d’aquesta instal·lació i 
en aquell moment es va obrir un 
procés participatiu que ha culmi-
nat amb la creació de l’skatepark, 
en què hi estaven implicades les 
regidories d’Infància i Joventut i 
d’Urbanisme, a més del col·lectiu 
de joves promotor.

Sense molèsties. L’espai triat, al 
parc de la Llacuna, està allunyat 
dels nuclis habitats amb l’objectiu 
d’evitar molèsties al veïnat a cau-
sa del soroll. 
A més, en aquest emplaçament ja 
hi havia creada una pista esporti-
va de formigó, necessària per 
ubicar els elements que config-
uren l’skatepark i, per tant, no ha 
calgut construir-ne una de nova.

Lluís Maldonado | Mas Duran

La nova pista té 
més de 600m2 i està 
situada al parc de la 
Llacuna de Mas Duran

skate

La instal·lació és el resultat d’un procés obert i participatiu entre joves del municipi i la Regidoria d’Infància i Joventut

els amants del patinatge estrenen una pista 
per a diferents modalitats a mas Duran

Un grup d’scooters fa piruetes a una de les rampes de la pista de patinatge l’endemà de la seva inauguració, que va tenir lloc el 25 d’abril
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“La pista s’adapta força bé a tots els estils dels patinadors”

Marc Teruel i Marc Gómez –a la foto– 
han estat dos dels joves que han 
participat des dels inicis en el procés 
participatiu per aconseguir la pista de 
patinatge. Ells, juntament amb altres 
joves, van crear el col·lectiu Riders 
de Montcada Sobre Rodes. El dia de 
l’estrena se sentien particularment 
contents. “La pista s’adapta bé a les 
necessitats que plantejàvem per a 
tota classe de patinadors”, van ce-
lebrar | LMll
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El Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat ha decidit obrir 
un tercer grup de primer d’ESO 
a l’Institut La Ferreria el pròxim 
curs per absorbir la demanda, 
que ha arribat a 83 inscripcions. 
Pel que fa a la resta d’instituts, 
La Ribera es quedarà amb dos 
classes –enguany en té tres–, el 
Montserrat Miró i La Salle man-
tindran les tres actuals i la Gines-
ta seguirà amb una aula. 

Els arguments. “S’ha ampliat el 
nombre de grups a La Ferreria 
per donar resposta a la deman·
da de les famílies”, ha explicat 
la regidora d’Educació de l’Ajun-
tament, Ana Rivas (PSC), qui 
ha apuntat que el Departament 
d’Ensenyament també s’ha de-
cantat per La Ferreria perquè a 
La Ribera s’havien de fer algunes 
obres per acollir el nou grup el 
curs vinent. 
Des de l’Ajuntament s’ha destacat 
el fet que a primer d’ESO es po-
drà mantenir la ràtio d’un màxim 

de 30 alumnes per aula. D’altra 
banda, l’excedent de demanda 
que hi hagut a l’INS Montserrat 
Miró i al centre concertat La Gi-
nesta –a Can Cuiàs– es repartirà 
entre la resta d’escoles on encara 
hi ha places vacants.   
La publicació de les llistes amb 
els alumnes admesos a educació 

infantil, primària i secundària 
obligatòria es farà el 15 de maig. 
El període de matriculació tindrà 
lloc del 10 i al 13 de juny, amb-
dós inclosos. La Generalitat ja ha 
aprovat el calendari escolar del 
curs 2014-15, que començarà el 
15 de setembre i acabarà el 19 de 
juny.

la ferreria tindrà el curs vinent un 
tercer grup per absorbir la demanda
L’INS La Ribera tindrà dues classes, el M. Miró i La Salle tres i el Ginesta, una

Sílvia Alquézar | Montcada

L’INS La Ferreria augmentarà el curs vinent nombre d’alumnes de l’ESO
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Alumnes del Programa de Quali-
ficació Professional Inicial (PQPI) 
en la modalitat de Programes de 
Transició al Treball (PTT) de 
l’INS La Ferreria han participat en 
l’assessorament i la decoració dels 
aparadors de diferents botigues del 
municipi amb motiu de la nova 
temporada de primavera. Aques-
ta activitat forma part del curs de 
vendes, oficina i atenció al públic 
del PQPI, dintre del Projecte Inte-
grat del curs 2014 que realitzen els 
joves. L’objectiu de l’experiència és 
que els estudiants col·laborin en la 
millora de la imatge comercial dels 
establiments i contribuir a la dina-
mització del comerç local.

Visita. L’alcaldessa, María Elena 
Pérez, i la presidenta de l’Àrea 
Social, Ana Rivas, totes dues del 
PSC, van visitar l’11 d’abril alguns 
dels establiments on els joves estan 
treballant, acompanyats dels seus 
professors. L’Associació Montcada 
Comerç ha col·laborat seleccionant 
els establiments participants en el 

projecte que són: Casa Ragull, Dli-
xus Shop, Bisuteria i complements 
Ana, El racó de la temptació i la 
farmàcia Relat. Els nous aparadors 
estaran exposats fins al pròxim 5 
de maig. 
D’altra banda, alumnes del PQPI 
del curs d’auxiliar en muntatge i 
manteniment de sistemes micro-
informàtics han realitzat un altre 
projecte consistent en impartir un 
curs d’informàtica per a persones 
adultes, a l’Associació de Gent 
Gran del Casal de la Mina.

transició escola-treBall

alumnes del pQpi renoven 
els aparadors de botigues
La iniciativa s’inclou en el curs de vendes de l’INS La Ferreria

Sílvia Alquézar | La redacció

Un jove remodelant un dels aparadors locals

pr
Em

sa
 a

ju
n

ta
m

En
t

L’Ampa de l’escola La Salle organitza una conferència sobre l’assetjament 
escolar, el 12 de maig a la sala d’actes del centre (19h). La xerrada anirà 
a càrrec de Joan Martínez, delegat a Catalunya de l’Associació per a la 
prevenció de l’assetjament escolar | SA

> conferència sobre l’assetjament escolar 

El període de preinscripció a les cinc escoles bressol municipals de Mont-
cada tindrà lloc del 5 al 16 de maig, ambdós inclosos. Les llistes amb els 
barems es publicaran el dia 27 i les reclamacions es podran fer entre el 28 
i el 30 del mateix mes. En el cas que hi hagi més alumnes que places ofer-
tades, el sorteig està previst fer-lo el 30 de maig. Les llistes amb els alumnes 
admesos a cada centre es publicaran el 5 de juny i el termini de matriculació 
es farà entre els dies 10 i el 13 del mateix mes | SA

> comencen les inscripcions a les llars d’infants

El Sagrat Cor va rebre a finals del 
mes de març el distintiu d’Escola 
Verda, que atorga la Generalitat 
de Catalunya. Durant els pròxims 
quatre anys, el centre durà a ter-
me diferents projectes per educar 
els alumnes en un model de vida 
més sostenible i saludable. 
El Sagrat Cor ha rebut el títol 
amb molta il·lusió i ho viu, sobre-
tot, com un repte a mig i llarg ter-
mini. “És un treball que hem de 

fer diàriament amb els infants 
perquè prenguin consciència 
de la importància de preservar 
l’entorn i cuidar la salut”, expli-
ca la coordinadora del projecte al 
centre, Sílvia Mató, qui ha avan-
çat que una de les iniciatives que 
vol posar en marxa l’escola el curs 
vinent és la creació d’un hort amb 
l’ajuda del professorat i de les fa-
mílies. De fet, el Sagrat Cor ja està 
duent a terme diverses accions en 
aquesta línia. El centre forma part 

del programa Thao promogut per 
l’Ajuntament i la Fundació del ma-
teix nom per prevenir l’obesitat 
infantil. “Al nostre centre un dia 
a la setmana l’esmorzar a base 
de fruita i aconsellem no por·
tar l’àpat embolicat en paper 
d’alumini”, comenta Mató, qui 
ha recordat que l’escola també ha 
instal·lat uns dipositius a les aixe-
tes per estalviar aigua i que cada 
classe fa la recollida selectiva de 
les diferents deixalles. 

el Sagrat cor rep el distintiu d’escola 
Verda per als pròxims quatre anys
El centre farà diferents projectes que aposten per un model de vida més sostenible

Sílvia Alquézar | Montcada

Alumnes de diferents cursos de l’escola Sagrat Cor celebren la distinció d’Escola Verda que els ha atorgat la Generalitat per als pròxim 4 anys
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educació primària

> Somriure de l’any per a aldees infantils
L’ONG Aldees Infantils ha guanyat el premi ‘Somriure de l’any’, atorgat pel 
Gabinet odontològic doctora Minerva. El guardó, que reconeix la feina de 
les entitats que treballen en l’àmbit social, està dotat amb 1.000 euros. El 
premi es va lliurar el 23 d’abril amb la presència de les autoritats | SA
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L’Ajuntament ampliarà la xarxa 
de centres oberts per a infants en risc 
d’exclusió social amb la creació d’un 
tercer espai a la ciutat, que estarà 
ubicat al carrer Maria de Bearn 
del barri de la Font Pudenta. El 
futur equipament serà una realitat 
a principi del pròxim mes de juliol 
gràcies al conveni de col·laboració 
que el consistori va signar el 25 
d’abril amb l’ong Aldees Infantils, 
que s’encarregarà de la gestió. El 
consistori aportarà 42.000 euros 
anuals, aproximadament la mei-
tat del finançament del projecte, 
la titularitat del qual serà d’Aldees 
Infantils. 

El nou centre. Fins ara, Montcada 
disposava de dos centres oberts 
de titularitat municipal, un a Can 
Sant Joan i un altre a la Ribera, 
amb una vuitantena de nois i 
noies de 6 a 12 anys. El de Font 
Pudenta també ofertarà 40 places, 
tot i que s’amplia la franja d’edat 
dels 6 als 16 anys. Els usuaris de 
tots tres centres venen derivats 

des de la Regidoria de Serveis 
Socials. “Aquest centre tanca la 
xarxa d’aquest tipus de serveis 
que volem oferir, per donar su·
port les famílies amb fills amb 
situacions vitals difícils”, va ma-
nifestar l’alcaldessa, María Elena 
Pérez (PSC), durant la signatura 
del conveni amb el president d’Al-
dees Infantils a Catalunya, Xavier 
Martín. Als centres oberts es rea-

litzen diferents activitats de caire 
educatiu i lúdic, com tallers, ma-
nualitats, sortides per conèixer el 
municipi, esport, jocs i també hi 
ha un espai d’estudi. També es de-
senvolupen projectes per compar-
tir amb les famílies i amb grups 
reduïts per afavorir el vincle entre 
els infants i l’equip educador. L’es-
pai està obert de dilluns a diven-
dres en horari extraescolar.

El servei serà una realitat al juliol gràcies a un conveni amb l’ong Aldees Infantils

el barri de la font pudenta acollirà 
el tercer centre obert de la ciutat  
Sílvia Alquézar | La redacció

Els centres oberts de La Ribera i Can Sant Joan tenen al voltant d’una vuitantena d’infants

inFància i Joventut
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El termini per sol·licitar beques 
de menjador i ajuts escolars per al 
curs 2014-2015 s’obrirà del 5 al 23 
de maig. En el moment de tancar 
aquesta edició, el Ple tenia previst 
aprovar una dotació de 70.000 
euros destinats a subvencionar 
l’adquisició de material escolar i a 
cobrir les sortides i activitats de les 
famílies amb més dificultats econò-
miques tant de les escoles públiques 
com concertades. 
Les sol·licituds es poden aconseguir 
al taulell del consistori, als centres 
educatius de primària i secundària i 
al web www.montcada.cat, i s’hauran 
de presentar a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana (OAC). Enguany, s’han 

de presentar dues instàncies dife-
rents per a les beques de menjador 
i els ajuts escolars. El resultat de les 
sol·licituds es donarà a conèixer al 
mes de setembre, a l’inici del prò-
xim curs escolar.

Novetats. Les beques de menjador, 
que gestiona el Consell Comarcal 
del Vallès Occidental, presenten 
enguany força novetats. Per prime-
ra vegada, l’ens adjudicarà beques 
per l’import total del servei i també 
hi haurà la possibilitat de compac-
tar els ajuts parcials en períodes 
setmanals. Aquesta opció s’haurà 
de sol·licitar al Consell Comarcal 
del Vallès Occidental, qui determi-
narà la seva aprovació. 

aJuts escolars i Beques de menJador

el termini de sol·licituds, 
obert del 5 al 23 de maig
L’Ajuntament destinarà 70.000 euros per a material i sortides

Sílvia Alquézar | La redacció

Cinc joves de 17 i 18 anys de la 
unitat de Claners de l’Agrupament 
Escolta (AE) El Turó han dut a ter-
me tasques de millora de l’habitat-
ge i d’ajuda a una família de Can 
Sant Joan en risc d’exclusió social. 
L’actuació es va fer entre el 14 i el 
18 d’abril en el marc del projecte 
La Murgueta, una iniciativa pione-
ra que compta amb el suport de la 
Regidoria de Serveis Socials i que 
té com a referència el programa 
anual d’Aprenentatge-Servei a la 
Comunitat dels Escoltes Catalans. 

El projecte. La Laura, la Mercè, la 
Gemma, el Jesús i el Martí –amb 
el suport dels dos caps de la unitat 
dels Claners, Laura Terol i Pau Ro-
mero– han pintat i netejat el pis de 
la família, han instal·lat làmpades i 
cortines, i han ajudat a canviar una 
part del mobiliari. 
Totes les actuacions s’han fet im-
plicant la parella i els tres fills en 
les decisions i els treballs. Però la 
seva feina ha anat molt més enllà 
de la rehabilitació de la llar, ja que 
també han fet tasques d’acompa-

nyament i suport amb l’objectiu 
que la família pugui millorar 
la seva vida quotidiana. “Hem 
contribuït a posar a punt una 
casa perquè aquestes persones 
puguin tenir una segona opor·
tunitat”, ha comentat Terol, qui 
ha fet una valoració molt positi-

va. “Ha estat una experiència 
molt enriquidora per a l’Agru·
pament, els joves i la família”, 
explica Terol, qui ha avançat que 
l’entitat organitzarà el 16 de maig 
una xerrada a l’Abi (19.30h) per-
què els Claners expliquin les se-
ves vivències. 

els claners ajuden una família en risc 
d’exclusió social a millorar l’habitatge
L’actuació es va fer entre el 14 i  el 18 d’abril en el marc del projecte La Murgueta

Sílvia Alquézar | Montcada

Els cinc joves Claners que han participat al projecte La Murgueta amb els dos caps de la unitat

agrupament escolta el turó
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Els dos equips locals Va per a tu 
van completar els 100 quilòmetres 
de recorregut de la quarta edició 
de la Trailwalker, que va tenir lloc 
el 26 i 27 d’abril entre Olot i Sant 
Feliu de Guíxols. La prova té una 
finalitat benèfica, ja que l’objectiu 
principal és la recollida de fons per 
lluitar contra la pobresa a través de 
diversos projectes impulsats des de 
l’ong Intermón Oxfam. Va per a 
tu que, per primera vegada partici-
pava amb dos conjunts, va assolir 

un any més la donació mínima de 
1.500 euros per grup participant, 
aconseguida a través d’aportacions 
individuals i de patrocinadors, amb 
una recaptació global de la Trail-
walker de 776.000 euros. 

Valoració. Els quatre components 
de l’equip més veterà van comple-
tar la prova, classificant-se a la posi-
ció 144 amb un temps de 23 hores 
i 45 minuts, el mateix registre que 
el conjunt novell a la competició, 
que no va poder travessar la meta 

al complet –van arribar tres dels 
quatre marxadors–, acabant al lloc 
280 de la general. 
Malgrat les lesions i els entrebancs 
que han viscut durant la preparació 
de la marxa, els integrants de Va 
per a tu s’han mostrat molt contents 
“per haver superat per quart any 
consecutiu el repte personal i col·
lectiu de recollir els diners i aca·
bar la prova”, ha comentat Carles 
de la Cruz, un dels components de 
l’equip, qui ha avançat que ja pen-
sen en la propera edició.  

Els dos equips locals Va per a tu 
completen el recorregut de 100 km
La marxa solidària d’Intermón Oxfam es va fer del 26 al 27 d’abril entre Olot i Sant Feliu

Sílvia Alquézar | La redacció

Els components dels dos equips locals Va per a tu al podi instal·lat a l’arribada de la quarta edició de la Trailwalker, disputada del 26 al 27 d’abril
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TRAILWALKER 2014

L’exconseller de Benestear Social i 
actual senador de CiU a Madrid, 
Josep Lluís Cleries, va visitar el 
25 d’abril la seu d’Adimir a Terra 
Nostra. Cleries, que segueix el pro-
jecte de l’entitat montcadenca des 
dels seus inicis, va conèixer com ha 
evolucionat Adimir des del 2009 
amb les noves idees de treball i les 
noves necessitats detectades per a 
les persones amb discapacitat. “El 
concepte d’usuari ha de canviar, 
ja no és el discapacitat exclusi·

vament sinó la unitat familiar i, 
per això, hem ampliat la feina al 
domicili”, va explicar el portaveu 
d’Adimir, Andrés Jiménez, qui va 
remarcar la importància de treba-
llar colze a colze amb el discapaci-
tat en qualsevol dels seus entorns. 
Per la seva banda, Cleries va lloar 
la tasca que està fent l’entitat: “Està 
donant uns serveis integrals de 
molta qualitat humana, amb 
una feina molt ben feta  i amb 
un treball intens que m’agrada 
anar seguint”. 

NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

Visita de l’exconseller de 
Benestar Social a Adimir
Josep Lluís Cleries és actualment senador de CiU a Madrid

Lluís Maldonado | Montcada

Josep Lluís Cleries es va interessar per l’evolució de les teràpies que reben els discapacitats

LL
U

ÍS
 M

AL
D

O
N

AD
O



151a quinzena | Maig 2014 Societat

cuina Vallès 
promociona 
el xai de 
collserola
El col·lectiu Cuina Vallès, for-
mat per tretze restaurants de la 
comarca, entre els quals es troba 
Can Piqué de Montcada, orga-
nitza fins al 4 de maig la primera 
jornada gastronòmica del xai de 
Collserola. L’objectiu de la ini-
ciativa és promoure el consum 
dels exemplars que pasturen a 
la serralada de Collserola. “La 
carn és més bona perquè estan 
en llibertat i s’alimenten de ve·
getació típicament mediterrà·
nia”, ha comentat el xef de Can 
Piqué, Albert Oltra, qui destaca 
que els ramats de xais també fan 
una funció molt important en la 
prevenció dels incendis forestals 
perquè la seva dieta contribueix 
a controlar el creixement del so-
tabosc | SA

L’Auditori Municipal acull del 29 
d’abril fins al 18 de maig l’expo-
sició ‘La Maternitat d’Elna, bres-
sol de l’exili. 1939-1944’, copro-
duïda pel Memorial Democràtic 
de la Generalitat i l’Ajuntament 
d’Elna (França). La historiadora 
i escriptora Assumpta Montellà 
inaugurarà la mostra amb una 
xerrada el dia 8 (19.30h) on re-
passarà la història de la institució 
fundada per la infermera suïssa 
Elisabeth Eidenbenz perquè les 
dones refugiades al sud de Fran-
ça poguessin donar a llum en bo-
nes condicions, ja que l’índex de 
mortalitat era superior al 95% als 
camps de concentració distribu-
ïts al llarg de la costa francesa. A 
la Maternitat d’Elna, Eidenbenz 
va ajudar a néixer 597 infants, la 
majoria de dones republicanes, 
tot i que també n‘hi havia de jue-
ves i d’altres procedències.

Inauguració. Montellà va escriu-
re el 2006 el llibre La Maternitat 
d’Elna. Bressol dels exiliats, fruit de 

la seva investigació durant la qual 
es va desplaçar fins a Viena per 
conèixer l’experiència a través 
dels records de la mateixa Eiden-
benz. L’exposició està formada 
per una vintena de plafons on es 
poden veure diverses fotografies 
que descriuren el dia a dia de la 
Maternitat, un oasi de vida enmig 
d’un temps de guerra i destrucció. 

El Memorial Democràtic ofereix 
a les escoles una guia de la mos-
tra. A més, els col·legis poden fer 
arribar els treballs que hagin fet 
amb els alumnes sobre la temàti-
ca a l’entitat al correu electrònic 
memorialdemocratic@gencat.cat. Les 
propostes es publiquen en el web 
de l’associació perquè puguin ser 
consultades.

La historiadora parlarà de la institució que va salvar 597 nadons entre el 1939 i el 1944

la mostra s’inaugura el dia 8 amb 
una xerrada d’assumpta montellà 

Sílvia Alquézar | Montcada

L’escriptora Assumpta Montellà ja va visitar Montcada al 2010 convidada pel Cercle Cultural

exposició soBre la maternitat d’elna
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La Plataforma Genefa, que es de-
dica a la investigació de l’atàxia 
de Friedriech, organitza el prò-
xim 11 de maig una paella soli-
dària al parc de Ca n’Oller, a Ter-
ra Nostra. Els diners recollits es 
destinaran a projectes per inves-
tigar aquesta malaltia minoritària 
neurodegenerativa que afecta 2 
de cada 50.000 persones i que 
provoca una pèrdua progressiva 
de l’equilibri i la descoordinació 
dels moviments, entre d’altres.

El programa. El preu del tiquet, 
que inclou un plat de paella i una 
beguda, és de 8 euros per perso-
na. Durant la jornada benèfica 

hi ha previstes diverses activi-
tats com un taller de maquillatge 
per a infants, una exhibició de 
parkour –l’art del desplaçament 
utilitzant les habilitats del propi 
cos– i venda d’articles artesanals. 
També hi haurà monòlegs i mú-
sica en directe.
La reserva de tiquets es pot fer a 
través del telèfon 644 256 188 o 
bé físicament al número 106 de 
l’avinguda de Terra Nostra. La 
Plataforma Genefa es va donar a 
conèixer al municipi l’any passat 
amb un concert benèfic al Casi-
no. Una família de Montcada, 
amb un fill afectat per aquesta 
malaltia, ha estat una de les im-
pulsores de l’associació.

atàxia de Friedreich

la plataforma Genefa 
farà una paella solidària
La recaptació es destinarà a la investigació de la malaltia

Sílvia Alquézar | La redacció

Una setantena de persones va parti-
cipar al Mercat d’Intercanvi d’articles 
fets a mà que la Xarxa d’Intercanvi 
de Coneixements de Can Cuiàs va 
organitzar el 12 d’abril davant del 
Centre Cívic del barri. L’AV, el Grup 
de Dones i l’Associació de Comer-
ciants de Can Cuiàs van col·laborar 
en la iniciativa amb un esmorzar per 
als participants i un sorteig d’un lot 
de regals que es van endur Tomasi 
García i Laura García. En total, es 
van fer 231 intercanvis | SA 

> la processó es viu amb passió a can Sant Joan
Nombroses persones van assistir a 
la processó de Divendres de Dolors 
en honor a la Mare de Déu dels 
Dolors, que la Confraria Verge dels 
Dolors va organitzar l’11 d’abril per 
diferents carrers de Can Sant Joan. 
La novetat d’enguany va ser la in-
corporació d’un tron amb un Crist 
de tamany més reduït que va por-
tar una desena d’infants d’entre 10 
i 12 anys –a la foto | LM

> Bona acollida del mercat d’intercanvi
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El Centro Aguileño de Montcada va celebrar el 27 d’abril el Dia d’Águilas per 
commemorar el 12è aniversari de l’agermanament entre les dues ciutats. 
L’entitat va organitzar un dinar a base de migues i productes típics murcians 
a l’escola El Viver en el qual van participar més de 200 persones. A l’acte va 
assistir una delegació municipal | LR

> el Dia d’Águilas aplega més de 200 persones
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Fins al 10 de maig es pot visitar a la Casa de la Vila l’exposició d’objectes 
artesanals creats per les sòcies de l’Esplai per a la Dona en els tallers 
que organitza al llarg de la temporada. La inauguració va tenir lloc el dia 
22 amb la presència de l’alcaldessa, María Elena Pérez, i la regidora de 
Dona i Igualtat, Judith Mojeda, totes dues del PSC. La mostra està for-
mada per una trentena de treballs, des de cobrellits fets amb la tècnica 
del patchwork fins a bosses pintades a mà i obres pictòriques | LG

> exposició de l’esplai per a la Dona
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És legal?
Aquests darrers dies estem veient molta 
activitat al voltant d’una sucursal ban-
cària del carrer Major. Pels matins, una 
empresa de neteja arrenca els pamflets 
de protesta pel tractament que dóna el 
banc als afectats per la crisi que no po-
den atendre els pagaments. A la tarda, 
membres de la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca els tornen a enganxar. 
Com a ciutadà, no entenc que el Go-
vern de l’Estat, que anuncia amb pa-
vonaria la fi de la crisi, encara no hagi 
estat capaç d’estalviar als seus súbdits 
aquest patiment? No sé si és incapaç o 
és que aquesta es la seva voluntat.
Cada dos per tres sento parlar de la 
Constitució, però només de “la Unidad 
de España”. Recordo bé la propagan-
da del referèndum constitucional fent 
referència al dret al treball i l’habitatge, 
i encara més, mai em van explicar el 
dret de la banca a mantenir els seus 
beneficis a costa dels ciutadans. 
Ara veig com el que era llei s’ha conver-
tit en paper mullat, mentre que els inte-
ressos dels privilegiats són llei. Seguint 
la llei, fa més d’un any es van presentar 
al Legislatiu democràtic espanyol més 
d’1.400.000 signatures per aturar els 
desnonaments. Catorze mesos més 
tard, seguim sortint al carrer per con-
tenir tant despropòsit. Quan el Govern 
democràtic espanyol va decidir salvar 
als bancs enlloc de les persones i les 
petites empreses va actuar amb la le-
galitat que li va donar els vots, però ¿és 
legítim decidir en nom dels ciutadans 
qüestions que no s’han presentat en 
cap programa? És legítima aquesta le-
galitat? Si les lleis no són legítimes, són 
democràtiques o autoritàries? 
Venen temps de decisió. Haurem de 
decidir si Europa ha de ser una con-
federació de pobles amb els drets fo-
namentals garantits o un conjunt de 
lobbys allunyats dels ciutadans sense 

drets. Si els Ajuntaments han de ges-
tionar els interessos dels veïns o dels 
amics dels polítics de torn. Si el nostre 
país ha de ser sobirà o ha de mante-
nir-se sotmès a oligarquies alienes que 
venen del passat. Moltes decisions que 
difícilment poden reeixir amb la actual 
legalitat postfranquista. Si la llei conti-
nua desatenent els drets bàsics, si les 
institucions no ens representen i si 
l’Estat no es reforma ja, hem de seguir 
esperant? Hem de mirar cap a un altre 
lloc? O donem suport al canvi opinant, 
al carrer, votant... o canviarem a pitjor.

Jordi Illa Subatella 
Montcada Centre

Parc de Larramendi
Ja em perdonareu que sigui tan in-
sistent amb aquest parc però és que 
jo estic enamorat del parc del carrer 
Larramendi, perquè és molt familiar i 
ens reunim tot el veïnat sota l’ombra 
dels arbres. Però insisteixo, només te-
nim un banc en condicions per seure 

les persones amb certa edat. A més, 
ara ens ha sorgit un altre problema i 
aquest és greu! El dia 13 d’abril ens 
vam asseure una estona a l’hora del 
sol la meva filla Marta i jo i, entre la 
renglera de pedres que hi ha al mig 
del quadre de paviment de ciment, 
van sortir dues rates petites. Quan em 
vaig acostar, vaig veure que hi havia 
un niu. Crec que amb una mica de 
ciment es podria tapar aquest forat i 
podríem estar tranquils aquest estiu. 
Moltes gràcies.

Marcel Bertran i Elena
Montcada

Diada de Sant Jordi
Sant Jordi podríem dir, millor, dic, és 
la Festa Major de Catalunya. Dia de 
Catalanitat. Dia de l’amor. De regals. 
De llibres. De  roses. De passejades.  
De gent amunt i avall (molta). De 
canalla. D’escoles. De joves enamo-
rats. De sortir al carrer. De comuni-
cació. De paradetes i un llarg etc... A 

Montcada i Reixac també va ser dia 
de recaptació municipal. D’engreix 
d’arques públiques.Tanta gent des-
plaçada, tant moviment de persones 
signifiquen molts vehicles amunt i 
avall. La manca d’aparcament, ja de  
per si ja habitual, augmenta en un dia 
tant especial. 
D’acord que hi havia cotxes mal apar-
cats, mal estacionats, però també és 
cert que no molestaven, no impedien 
el pas a ningú. Però l’afany recaptato-
ri i súper diligent de la nostra Policia 
Local no estava per festes. Enlloc de 
participar de la festa, esclar, es varen 
dedicar a felicitar tots aquells ciuta-
dans que ingènuament havien pensat 
que en un dia com aquest hi hauria 
una certa permissivitat.
Felicitats a tothom per saber gaudir 
de la festa. També a la nostra Policia 
Local, com no! Tant eficient, eficaç, 
diligent i poc comprensiva. Gràcies!

Xavier Jané Salas 
Mas Rampinyo

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu
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>Editorial
expropiacions
El pagament de les expropia-
cions forçoses de zones verdes 
iniciades per tres empreses 
del municipi és cada cop més 
a prop. Tot i que ja hi ha una 
resolució judicial que obliga 
a pagar una part del que els 
propietaris reclamen, el go-
vern municipal està intentant 
allargar el termini a l’espera de 
saber si el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC) 
accepta que una part del deute 
es pugui pagar en patrimoni.
Sigui com sigui, al final toca-
rà pagar i la xifra és realment 
astronòmica. D’entrada, 15 
milions d’euros, que podrien 
augmentar fins a 24 si el Tribu-
nal Suprem accepta el recurs 
de cassació que han interposat 
dues de les empreses en litigi. 
Per les quantitats a pagar es 
podria pensar que estem par-
lant de parcel·les espectaculars 
amb gran aprofitament urbanís-
tic però el cert és que són solars 
que, d’acord amb el PGM del 
1976, van ser tipificats com a 
zona verda metropolitana, és a 
dir, amb un valor residual. Però, 
vet aquí que la Llei del sòl i va-
loracions del 1998 aprovada pel 
govern central va obrir la porta 
a què els propietaris d’aquest 
tipus de solars poguessin dema-
nar una expropiació forçosa i, 
amb el temps, solars que ales-
hores costaven uns 500.000 
euros han vist multiplicat fins a 
10 vegades el seu valor. I això 
no només ha passat a Montcada 
sinó a 21 municipis metropoli-
tans. Llei injusta? Mala gestió? 
Mala fe? Són moltes preguntes 
que volen respostes perquè, al 
final, qui pagarà és el ciutadà.

La propera edició de 
‘La Veu’, el 16 de maig

conseqüències del ‘botellón’

el clic

Les nits de dissabte, a l’aparcament que hi ha sota l’autopista, entre 
l’INS Montserrat Miró i el parc Salvador Allende, hi ha un grup de 
joves que es reuneix a fer el ‘botellón’. La veritat és que no fan cap 
nosa, són força discrets, però l’endemà l’espai és ple d’ampolles. El 
problema principal, que ja he denunciat a la Policia Local, és que 
algunes ampolles apareixen trencades i són un perill per a les per-
sones que tenim el vehicle estacionat en aquest aparcament, per als 
avis que van cap al Casal de la Gent Gran i per als estudiants que 
dilluns van cap a l’Institut. Jo pateixo d’anar amb els meus néts petits 
a buscar el cotxe per por que caiguin i es clavin un vidre. El mateix 
pot passar amb qualsevol altre persona. I també hi ha el perill de 
punxar alguna roda. A més, no crec que sigui cap bon exemple per 
als alumnes de l’INS veure el terra ple d’ampolles d’alcohol. Haurem 
d’esperar que algú prengui mal abans que les autoritats actuïn?

Javier Junqueras   
montcada nova

Participa i envia la teva foto a som@laveu.cat
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Portaveus municipals
laveu.cat/latevaveu

Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

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

eva garcía, portaveu del PPC

Josep m. gonzález, portaveu d’ICV-EUiA

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

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

Contra la pobresa laboral i social
En el Ple d’abril de l’Ajuntament es va donar compte de la li-
quidació del pressupost municipal de l’any 2013. Crec, honra-
dament, que hem assolit els objectius que ens varen proposar 
per fer front a la crisi econòmica que colpeja la nostra ciutat. Els 
resultats del 2013 ens diuen que, respecte l’any 2012, no hem in-
crementat la pressió fi scal als ciutadans; hem disminuït l’endeuta-
ment de l’Ajuntament a llarg termini; hem reduït la quantitat del 
pagament per interessos del deute; hem aprimat la estructura 
organitzativa de l’Ajuntament; hem incrementat les partides de-
dicades a la promoció de la ocupació i promoció econòmica 
i, fi nalment, hem incrementat de les partides destinades a les 
persones més colpejades per la crisi econòmica per a l’atenció 
social.  
Com a tall d’exemple de l’acció política, a Serveis Socials vam aten-
dre 5.116 persones amb difi cultats i vam obrir 2.282 expedients 
familiars actius. 5.530 entrevistes programades, 3.945 entrevistes 
realitzades a les seus de Serveis Socials, 346 visites a domicili, 518 
reunions de coordinació, 245 reunions tècniques... 145 ajuts per 
manutenció (inclou alimentació i vestits); 238 ajuts en habitatges 
(lloguer/hipoteca/allotjament alternatiu); 184 ajuts en subministra-
ments (gas/ llum/aigua); 247 ajuts en farmàcia (bolquers, fàrmacs 
i alimentació de nadons). El total de la despesa per aquests con-
ceptes l’any passat va ser de 130.000 euros.
Altres prestacions econòmiques, ajuts en despesa sanitària, 
transport escolar i centres ocupacionals, escoles bressol, for-
mació, han suposat un import total de 110.000 euros. I una 
llarga llista d’actuacions i activitats en serveis socials fi ns a la 
xifra de 2.060.706, un 15 % més que al 201, el que represen-
ta un 30% del pressupost total de l’Ajuntament.

Feina silenciosa i poc agraïda
Des de fa 15 anys Montcada i Reixac té un govern PSC-CiU, 
que durant tots aquests anys ha fet algunes coses benefi cioses 
i d’altres perjudicials per al municipi i per a les persones. Hi ha 
coses que la ciutadania percep directament, però hi ha d’altres 
que l’oposició, en el seu treball de fi scalitzar l’acció de govern, 
denuncia públicament al Ple o a través de comunicats. A vega-
des només són criteris polítics, ètics, d’igualtat, etc, però altres 
vegades són quelcom més, la il·legalitat.
Durant aquests 15 anys, alguns jutges han determinat que 
hi ha hagut evidències sufi cients per considerar que algunes 
decisions preses pel govern municipal PSC-CiU han estat en 
benefi ci propi o en perjudici de la ciutadania, bé sigui per acció 
o per omissió, conscientment o inconscientment. Però no s’ha 
donat cap assumpció de responsabilitat política, no hi ha hagut 
cap dimissió i això reforça la creença de la ciutadania sobre la 
impunitat dels polítics i la seva desafecció política.
Que ara aquest govern PSC-CiU, i en el seu nom l’alcaldessa, 
estigui imputat per prevaricació, és a dir, per prendre una deci-
sió sabent que és injusta, és motiu sufi cient per demanar res-
ponsabilitats polítiques a aquest govern, per part de l’oposició 
i de la ciutadania. Després deixarem que actuïn la justícia i/o 
l’electorat, mitjançant la sentència o el vot.
Però, en aquest moment, per al nostre grup, la preocupació 
més gran és que el nostre municipi haurà que fer front al pa-
gament de 24 milions d’euros pels expedients d’expropiacions. 
Quantes necessitats socials es podrien afrontar amb aquests 
milions? També ens preocupen altres possibles perjudicis, en-
cara no destapats, fruit de la manca de transparència en la ges-
tió, que caracteritza al govern PSC-CiU.

Dimissió o elecció

Estos días hemos tenido conocimiento de la enésima noticia nega-
tiva para la imagen de nuestra ciudad: en este caso, la justicia con-
dena al Ayuntamiento de Montcada i Reixac a pagar unas cifras 
de varios millones de euros por unas expropiaciones urbanísticas. 
Las excusas esgrimidas por el gobierno son varias pero lo cierto es 
que los ciudadanos de Montcada nos vemos condenados a pagar 
un dineral porque este gobierno no ha sido capaz de gestionar 
mejor los recursos públicos. Escándalo tras escándalo. Sin olvidar 
la situación judicial de imputación que vive nuestra alcaldesa y que 
en pocas semanas pasará, con toda probabilidad, de estar impu-
tada a estar acusada de un presunto delito de prevaricación. Lo 
más grave es que su partido ha decidido retirarla de aquellos car-
gos que ostentaba dentro del partido socialista pero no ha querido 
apartarla de su cargo como alcaldesa, teniendo en cuenta que el 
delito del que se le acusa, presuntamente lo cometió en el ejercicio 
de sus funciones como alcaldesa. 
Y ante esta situación de escándalos continuos y que pueden su-
poner una completa ruina para las arcas municipales, lo único 
que saben vender es que inauguran una pista de patinaje. ¡Qué 
poca cabeza ! ¿Acaso creen que así tapan todos estos escándalos? 
¿Ustedes creen que alguien ha asumido su responsabilidad, creen 
que alquien ha pedido disculpas por lo que todo esto representa 
para nuestra ciudad? Pues no, nadie.Tengo la sensación de que 
se lo toman a cachondeo, que creen que esto es un juego, que 
piensan que aquí no pasa nada... Es la típica actitud del ignorante 
e irresponsable. Sinceramente creo que con otro gobierno munici-
pal, con otros gobernantes, la situación económica y la imagen de 
nuestra ciudad sería muy diferente. Qué lástima estar en manos 
de tanto incompetente.

Escándalos continuos en Montcada
El pasado miércoles 23 de abril se celebró una nueva Diada de 
Sant Jordi, un día donde todas las ciudades y pueblos de Cata-
luña se llenan de cultura, civismo y amor y, por supuesto, Mont-
cada i Reixac, nuestra ciudad, no es una excepción.
Era un placer ver la calle Mayor llena de gente con alegría duran-
te toda la diada, personas de todas las edades disfrutando de un 
día normal y, a la vez, especial. Me atrevería a decir que este día, 
el de Sant Jordi, se ha convertido en uno de esos días que mar-
cas en el calendario porque es el que mejor representa a nuestra 
tierra, ya que está muy arraigado en la sociedad catalana.
Desde C’s proponemos desde nuestro nacimiento que la Diada 
de Cataluña se traslade al 23 de abril, un día como decía antes 
en el que todos los catalanes nos sentimos partícipes, lejos de lo 
que se ha convertido el 11 de septiembre, una “fi esta” donde 
sólo los separatistas disfrutan.
Es muy triste ver en lo que se ha convertido la Diada de Cataluña 
en los últimos años, en un soberano aquelarre separatista, ex-
cluyendo de forma descarada y maquiavélica a los que no somos 
separatistas y convirtiéndonos directamente en ciudadanos de 
segunda.
Los catalanes (todos) nos merecemos una Diada de TOTS, una 
fi esta donde vernos representados, una fi esta donde se desta-
quen valores como la cultura, donde las calles de nuestra co-
munidad autónoma sean un hervidero de gente participando y 
gozando del día.
Todos estos componentes se dan el 23 de abril, día de Sant Jordi, 
todo lo contrario de lo que sucede el 11 de septiembre día ofi cial 
de una parte minoritaria de catalanes.
Per una Diada de tots, Diada de Sant Jordi.

Una diada de tots
Els impostos que cobra l’Ajuntament directament al veí i, per 
tant, la pressió fi scal, és la gallina dels ous d’or; així ho demostra 
la liquidació del 2013. Entre l’IBI i l’impost sobre l’increment de 
valors de terrenys l’Ajuntament ha cobrat un total de 19.427.256 
euros, quan només tenia previst cobrar-ne 16.342.847. Només 
per aquests conceptes en el 2013 l’Ajuntament va cobrar més de 
3 milions d’euros del que tenia pressupostat. I així paulatinament, 
ja no sols en impostos sinó en taxes i altres conceptes que paguem 
els montcadencs i que sempre pressuposten equivocant-se a la 
baixa. Com a l’impost de vehicles que ha aportat 79.000 euros més 
dels que havia pressupostat, o taxes d’escola bressol amb 20.000 
més del previst... Hi ha qui afi rma que val més comptar a la baixa 
que no pas a l’alça  perquè millor que sobrin diners que no pas 
que en faltin;  però la conseqüència és que molts d’aquests diners 
s’han gastat fora de control pressupostari. I d’això col·loquialment 
en diem “fer la patota”. Perquè després els titulars són que gràcies 
a la bona gestió de l’Ajuntament s’ha aconseguit un estalvi i un 
romanent de tresoreria de més de 4.000.000 d’euros. I això és fer 
trampa. Aquesta manera de fer no és nova, treuen els romanents 
de tresoreria a compte de mal comptar els ingressos, no per plans 
d’austeritat o racionalització de la despesa fruit de la bona gestió 
com hauria de ser. És trist que aquesta manera d’actuar ara s’uti-
litzi ja no només per dir que “bons que som i què bé ho fem” sinó 
que es faci servir com a bàlsam per amagar políticament els efec-
tes devastadors d’unes expropiacions que obliguen l’Ajuntament 
a pagar en ferm, de moment, 15 milions d’euros. El resultat, ho 
vengui com ho vengui el senyor Maresma, és que els montcadencs 
en uns moments molt difícils hem d’acabar pagant la mala gestió 
rebent menys en serveis dels que ens mereixem pel que paguem.

Liquidacions

Des del PSC de Montcada ens sumem al manifest unitari dels 
sindicats del 1r de Maig i denunciem els constants atacs al nos-
tre estat del benestar per part de la dreta catalana, espanyola i 
europea. Fa més de dos anys que PP i CiU van aprovar la seva 
Reforma Laboral. No ha millorat les condicions i les oportunitats 
de qui no té feina i no ha creat ocupació, ha facilitat l’acomia-
dament i ha precaritzat salaris i condicions laborals. Avui tenim 
més de 630.000 aturats i més d’1.440.000 persones són po-
bres a Catalunya. I CiU novament, en aquesta ocasió amb ERC, 
han tombat recentment totes les  propostes del PSC per pal·liar 
la pobresa.
Cal recuperar la demanda interna promovent la creació d’ocu-
pació de qualitat, estable i amb drets, i la recuperació del po-
der adquisitiu dels salaris, pensions i  prestacions; calen polí-
tiques industrials actives per afavorir un nou model productiu 
i una ocupació de qualitat; la creació de la Renda Garantida 
de Ciutadania per part del Parlament de Catalunya per als que 
no tenen ingressos mínims i la dació en pagament i el lloguer 
social per a qui ha perdut l’habitatge; la redistribució de la ri-
quesa amb una reforma fi scal equitativa i progressiva, gravant 
les rendes de les grans fortunes i perseguint el frau i l’evasió 
fi scal i la defensa dels serveis públics de qualitat, universals i 
gratuïts com a garantia de cohesió social, d’equitat i d’igualtat 
d’oportunitats.
Tot i la precarització dels salaris i les condicions laborals, les retalla-
des dels nostres drets socials, i que el Govern català ha abandonat 
els més necessitats, continuarem proposant les nostres mesures 
per recuperar drets socials, drets dels treballadors i les treballado-
res, i per combatre la pobresa com una prioritat política.
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Festa dels Tres Tombs
Homenatge a Antoni Trias 
com a Darrer Carreter 2013

4 De maig 
camí De La font freDa, 10h

4 l diumenge
Festa. Els Tres Tombs. Hora: 10h. Lloc: 

Camí de la Font Freda.

6 l dimarts
Presentació. ‘El plagi’, de Sílvia Romero. 

Hora: 19h. Lloc: Biblioteca Elisenda.

7 l dimecres
Solidaritat. Col·lecta contra el Càncer. 

Lloc: Plaça Lluís Companys i Casa de la 

Vila. Hora: 9h.

8 l dijous
Xerrada. ‘La Maternitat d’Elna’, a càrrec 

d’Assumpta Montellà. Hora: 18h. Lloc: 

Auditori Municipal.

Xerrada. ‘Prevenció de conductes discri-

minatòries. La importància de saber con-

viure’, a càrrec dels Mossos d’Esquadra. 

Hora: 18h. Lloc: Casa de la Vila.

Xerrada. ‘El lugar del espectador en la 

creación artística’, a càrrec d’Andrea 

Soto Calderón. Hora: 19.30h. Lloc: Bi-

blioteca Elisenda de Montcada.

9 l divendres
Montcadasons. Trio Icaria i Periferia. 
Hora: 22h. Lloc: Auditori Municipal. 

10 l dissabte
Medi ambient. ‘Fem dissabte’ a la llera 
del riu Ripoll. Hora: 10h. Lloc: Davant 
del col·legi La Salle Montcada.

Festival. Dia de la Dansa. Hora: 17h. 
Lloc: Plaça Joanot Martorell.

Música. Actea canta The Beatles. Hora: 
18h. Lloc: La Unió. 

11 l diumenge
Solidaritat. Paella benèfica per a la Pla-
taforma Genefa. Hora: 11h. Lloc: Parc 
de Ca n’Oller. 

Visita. Laberint d’Horta. Hora: 10.30h. 
Organitza: Fundació Cultural Montcada

Teatre familiar. ‘El vestit nou’, de Roca-
mora Teatre. Hora: 12h. Lloc: Auditori 
Municipal. Preu: 4 euros

12 l dilluns
Xerrada. ‘L’assetjament escolar’, a càrrec 
de Joan Martínez. Hora: 19h. Lloc: Sala 
polivalent de l’escola La Salle Montcada.

13 l dimarts
Tertúlia. ‘Sobre ‘Victus’ amb el seu autor, 
Albert Sánchez Piñol. Hora: 19h. Lloc: 
Biblioteca Elisenda de Montcada.

Xerrada. ‘Podemos decir que el humor 
es universal?’, a càrrec d’Alejandro 
Mesa. Hora: 19.30h. Lloc: Casa de la 
Vila.

Inauguració. De l’exposició ‘Art i guer-
ra:  destrucció, espoli i salvaguarda del 
patrimoni durant la Guerra Civil’. Hora: 
19.30h. Lloc: Casa de la Vila.

15 l dijous
Xerrada. ‘La deuda: dispositivo de con-
trol de la subjetividad’, a càrrec  d’Anto-
nio Gómez.  Hora: 19.30h. Lloc: Biblio-
teca Elisenda.

16 l divendres
Festa. De la primavera índia (Holi party). 
Hora: 18h. Lloc: Espai Jove Can Tauler. 

Montcadasons. Concerts de Hotchkiss 
i Billetes largos Band. Hora: 22h. Lloc: 
Kursaal.

Xerrada. Sobre el projecte La Murgueta.
Hora: 19.30h. Lloc: Abi (Colon, 5). Or-
ganitza: AE El Turó.

‘Fem dissabte’
Neteja col·lectiva de la llera del riu Ripoll

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 
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montcaDaSonS
billEtEs largos 
i HotcHKiss
16 de maig, 22h
sala joan dalmau

exposició
tallEr dE pintura dE tErEsa castillo
Fins al 23 de maig
sala sebastià Heredia

eXpoSició

art i guErra
13 de maig, 19.30h

Ajuntament 935 726 474
Ambulàncies 061
Atenció ciutadana 010
Sanitat Respon 902 111 444
Mossos d’Esquadra 088-112
Policia Local 092
Policia Nacional 935 642 450
Taxis 936 917 600Te
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rivas, c. conca,10
duran, av. terra nostra, 37
J.recasens, av.catalunya, 65
guix, c. major, 25
miró, c. camèlies, 32
J.relat, c. major, 89
pardo, c. masia, 2
vila nieto, països catalans, 51
J.vila, pg. jaume i, 26
a.pujol, pg sant jordi, 5

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

xerrada
la maternitat 
D’elna
Assumpta Montellà
8 de maig, 18h

12 13

10 De maig
Davant De La SaLLe montcaDa, 10h

montcadasons
trio icaria 
i periferia
9 de maig, 22h
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pàg. 24

ferran raÑÉ, a l’aUDitori
L’actor representarà l’espectacle 
‘Estúpids’ el 17 de maig

pàg. 23

SÁncHeZ piÑol, a montcaDa
L’autor parlarà de ‘Victus’ al Club de 
Lectura de la Biblioteca Elisenda

El cicle de promoció de la músi-
ca que es fa a Montcada i Rei-
xac, Montcadasons, engega la 
seva tercera edició aquest mes de 
maig, amb la participació de vuit 
bandes del municipi o formades 
majoritàriament per músics de la 
ciutat. En total hi haurà vuit con-
certs en quatre sessions dobles, 
que es faran al llarg de quatre 
divendres, a les 22h, al preu de 
3 euros l’entrada. “Estem con·
vençuts que Montcadasons és 
una bona fórmula per donar a 
conèixer la gran riquesa musi·
cal que existeix al nostre mu·
nicipi”, ha manifestat el regidor 
de Cultura i Patrimoni, Daniel 
Moly (CiU). Les primeres actua-
cions seran el 9 de maig a l’Au-
ditori Municipal i suposaran el 
debut del Trio Icaria i Perifèria. 

Clàssica i experimental. Trio Icaria 
està format per Violeta Cubar-
si (violí), Daniel Vidal (piano) 
i el montcadenc Joan Riera (vi-
oloncel). Els tres estudien quart 
d’ESO a l’Institut Escola Artístic 
Oriol Martorell de Barcelona. 
Periferia és un grup de música 

experimental que treballa des de 
la combinació i transformació 
de diversos elements musicals, 
acústics i conceptuals. Tres dels 
integrants, Bernat Pi (piano), 
Marina Riera (fl auta travessera) 
i Rafael Cañete (guitarres) són 
veïns de Montcada. El grup de 
rock Hotchkiss i el de blues-rock 
Billetes largos band oferiran con-
certs el 16 de maig, al Kursaal. 
Els sons de jazz-rock mediterrani 
de David Txes i Albert Faz i el 
pop-rock de París 29 arribaran 
al Kursaal el 23 de maig. El dar-
rer concert serà el dia 30, també 
al Kursaal, amb La máquina de 
escribir, conjunt de pop rock 
que torna a mostrar les seves 
creacions  a Montcadasons, i Bic 
Reggae, un grup multicultural de 
sons caribenys.

Laura Grau | Redacció

el programa oferirà vuit concerts en quatre 
sessions dobles al llarg del mes de maig
Trio Icaria i Periferia debuten el dia 9 a l’Auditori, mentre que Hotchkiss i Billetes Largos actuaran al Kursaal el dia 16

iii montcadasons

El darrer concert serà 
el dia 30 amb
La máquina de escribir 
i Bic Reggae

Fo
to

s:
 m

o
n

tc
ad

as
o

n
s

El grup Hotchkiss està format per Àngel Capdevila, Kilian Ramos, Pere Bofi ll i Ismael HernándezBilletes Largos Band fa versions i composicions pròpies de rhytm and blues i rock

El programa del Montcadasons 
es complementa amb una nove-
tat destacada: un taller adreçat 
a músics que vulguin aprendre 
a pujar música al canal audio-
visual Youtube i, a partir d’aquí, 
aconseguir promoció i diners 
per sufragar els seus projectes.  
La formació tindrà lloc el 17 de 
maig al Kursaal –amb horari de 
10 a 14h– i la impartirà Abel 
Jazz (a la fotografi a), qui expli-
carà la seva experièn cia com a 
youtuber i donarà eines als par-
ticipants sobre com treure profi t 
d’aquest canal. Músic, cantant i 
productor, té un canal de You-
tube amb milers de seguidors 
de tot el món, on cada setmana 
ofereix un nou vídeo. Actual-

ment és professor de piano mo-
dern i cantoteràpia dels cursos 
de l’aula de Música de l’Ajun-
tament. Les inscripcions  són 

gratuïtes i s’han de formalitzar 
mitjançant el correu electrònic 
cultura@montcada.org abans 
del 13 de maig | LG

> abel Jazz farà un taller sobre Youtube per a músics
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En només 13 dies, des que es 
va presentar el 10 d’abril fins al 
dia de Sant Jordi, el llibre ‘940 
dies. La Guerra Civil a Mont-
cada i Reixac’, ha venut els 400 
exemplars editats per la Funda-
ció Cultural Montcada, que està 
valorant la possibilitat de fer-ne 
una segona edició donat l’èxit 
de vendes sense precedents. Els 
seus autors, Josep Bacardit i Ri-
card Ramos, estan molt satisfet 
de la resposta del públic, “que 
mostra així un gran interès 
per conèixer una de les parts 
més sinistres de la nostra his·
tòria com a poble”, remarca 
Bacardit.

Fets. El volum fa un recorregut 
pels esdeveniments més desta-
cats que es van viure a la ciutat 
des de la proclamació de la II 
República fins als primers anys 
de la dictadura franquista a tra-

vés de documents, testimonis i 
fotografies. “És un material 
imprescindible per conèixer 
la nostra història”, va dir la 
presidenta de la Fundació, Nú-
ria Cervera, durant la presen-
tació feta en un Auditori ple a 
vessar. “En el llibre entrem a 
fons amb temes que fins ara 
es desconeixien, amb el mà·
xim de respecte cap a totes les 
víctimes”, va dir Bacardit du-
rant la seva intervenció. La for-
ça de la  CNT a l’antiga Asland, 
els represaliats pel franquisme, 
l’exili, la gana i l’estraperlo són 
alguns els temes centrals. Ra-
mos va explicar que van decidir 
iniciar la investigació “perquè 
hi havia molt poca informa·
ció sobre la Guerra Civil al 
municipi”. Montcada Comu-
nicació està fent un documental 
sobre aquest període de la histò-
ria aprofitant el treball de recer-
ca fet per aquests dos cronistes.

el llibre sobre la Guerra 
civil a montcada esgota 
la seva primera edició
La Fundació Cultural es planteja reeditar-lo pròximament

Sílvia Alquézar | Montcada

memòria històrica

Ricard Ramos i Josep Bacardit, durant la presentació del llibre sobre la Guerra Civil a Montcada i Reixac que va tenir lloc a l’Auditori el 10 d’abril
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La Fundació Cultural Montcada també va pre-
sentar el 10 d’abril el número 28 de la revista de 
divulgació històrica Quaderns, de periodicitat 
semestral. La publicació inclou un monogràfic 
sobre els antecedents i les conseqüències dels 
fets de 1714, coincidint amb el tricentenari de 
la desfeta de l’11 de setembre, tema de l’edi-
torial que signa la presidenta de l’entitat, Núria 
Cervera. La publicació també inclou altres arti-
cles sobre la torre de telegrafia militar òptica del 
Turó de Montcada, la construcció de l’autopista 
C-33 al seu pas per la ciutat i les revistes locals 
a Montcada des de l’any 1923 fins al 1987 | SA

> nou número de ‘Quaderns’
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Els guanyadors del concurs ‘Els Contes d’en Sergi’, amb les autoritats municipals, al final de l’acte que es va fer a l’Auditori Municipal el 22 d’abril

La Biblioteca Elisenda acull l’ex-
posició dels 2.235 punts de lli-
bre que s’han presentat a la 23a 
edició del concurs ‘Guanya’t 
un punt’, fallat el 22 d’abril a 
l’Auditori Municipal. En la cate-
goria A, els premis van ser per 
a Houssam Hatim i Kevin Pa-
gliari, i els accèsits per a Paula 
Igual, Biel Sánchez, Lisseth Ca-
net, Irene Palmero i Lucía Font-
devila. En la categoria B, Eder 
Tomas i Martí Vilaltella van 
ser els guanyadors, mentre que 
Ainara Fernández, Joan García, 
Maria Moreno, Hermenegildo i 
Sara Maldonado es van endur 
els accèssits. En la categoria C, 
els premiats van ser Iker Baena 
i Irune Menchón i els accèsits 
se’ls van endur Claudia Arcos, 
Álex Berzosa, Nerea Gómez, 
Estefania Mena i Hugo Muñoz. 
En la categoria D, Miriam Mi-
lla i Carla Martín van ser les 
guanyadores. Els accèssits van 
recaure en Daniel Yobanovich, 

Nerea Rivas, Andrea García, 
Iiyas Dassou i Paula Cano. I en 
la categoria E, els premiats van 
ser Gyan Polo i Danna Giselle. 
Eric Carrasco, Glenda Jiménez i 
Anna Sánchez es van endur els 
accèssits.

Centre Juvenil La Ballesta. El con-
curs ‘Els Contes d’en Sergi’ va 
premiar una desena de relats 
escrits per infants, que formen 
part del quinzè volum de la col-
lecció. Els participants, un total 
de 1139, provenen de set esco-
les de Montcada. En la catego-
ria de 6 a 9 anys, van obtenir 
reconeixements Martí Vilalte-
lla, Kilian Arturo, Joel García, 
Daniel Mejías i Núria Grau. 
En la categoria de 10 a 12, els 
premiats  van ser Gerard Sol-
devilla, Sofía Ramírez, Pedro 
Zamora, Marc Gómez i Carlos 
García. El Centre Juvenil La 
Ballesta va crear el concurs fa 
15 anys en memòria de Sergi 
Gómez, que va morir al 1998.

el ‘Guanya’t un punt’ 
i ‘els contes d’en Sergi’ 
reben més de 3.300 obres
Els punts de llibre s’exposen a la Biblioteca Elisenda

Laura Grau | Redacció

concursos

Els premiats del concurs ‘Guanya’t un punt’, posen al final de l’acte, amb les autoritats i els lots de llibres i material de dibuix que van obtenir 
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Un any mes la festa del llibre i 
la rosa va congregar el 23 d’abril 
al carrer Major una gran afl uèn-
cia de públic atret per les més 
de cinquanta parades de la Fira 
de Sant Jordi, coordinada per la 
Regidoria de Cultura i Patrimoni 
de l’Ajuntament. A més de llibre-
ries, fl oristeries i forns de pa, que 
van vendre els productes típics 
d’aquesta diada, una trentena 
d’entitats va aprofi tar l’esdeve-
niment per donar-se a conèixer 
o recaptar fons. Col·lectius com 
Pau Pakistaní, els Castellers de 
Montcada, els treballadors de 
Panrico i la Plataforma d’Aturats 
de Montcada van participar per 
primer cop a la Fira. 
Diferents formacions polítiques 
–PSC, CDC, ICV-EUiA,  PP, 
C’s i ERC– també hi van tenir 
presència, repartint roses, globus 
i altres obsequis entre els visi-
tants.

Assistència. Al matí, la Fira va 
comptar amb força animació 
donada la coincidència amb el 

dia de mercat setmanal al centre i 
gràcies a la visita dels alumnes de 
diferents centres escolars. L’afl uèn-
cia de públic va créixer durant la 
tarda, amenitzada per un divertit 
personatge, la Rosa de Sant Jor-
di, que va actuar a la plaça de 
l’Església, al Racó de contes de 
les biblioteques. En aquest espai 
la regidoria d’Infància i Joventut 
va organitzar diferents tallers de 
manualitats relacionades amb 
Sant Jordi i de còmic i manga.

Èxit de vendes. Els autors de 940 
dies. La Guerra Civil a Montcada i 
Reixac , el llibre de temàtica local 
més venut, van signar exemplars 
a la parada de la Fundació Cultu-
ral. La carpa de la llibreria Cabra-
boc va comptar amb la presència 
de l’historiador Jacinto Merino, 
professor de l’escola La Salle, que 
va fi rmar exemplars del seu llibre 
Los militares de sublevan en Barcelona. 
La pastisseria  Sweetness Art de 
Montcada Nova va portar l’ex-
perta en reposteria crativa Rosa 
Maria Escribano, que va fer una 
demostració, i els organitzadors 
del Festival Jiwapop van difon-
dre l’esdeveniment. Sant Jordi 
també es va viure intensament al 
Casal de la Gent Gran Casa de 
la Mina, que va acollir un recital 
poètic, de cançó i de cant coral, a 
més d’una ballada de sardanes.  

Laura Grau | Montcada

la 24a fira del llibre al carrer esdevé un 
punt de trobada de tradició i reivindicació
A més de les parades de fl ors i llibres, diversos col·lectius van aprofi tar l’acte per donar a conèixer la seva tasca social

sant Jordi

Una trentena d’entitats 
van aprofi tar la Fira per 
donar-se a conèixer i 
recaptar fons
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La 24a Fira del Llibre al carrer, amb més de cinquanta parades, va tenir força afl uència del públic durant tot el dia, especialment a la tarda

Centenars d’escolars van passar pel Racó de Contes de les biblioteques La Rosa de Sant Jordi, interpretada per una actriu, va amenitzar la Fira
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pau pakistaní

Èxit del primer concurs de poesia 
Hassan El Budduh es va endur el primer premi amb un poema en castellà i àrab

n
at

Àl
ia

 E
sV

Er
ti

t

El primer concurs de poesia 
que va convocar l’associació 
Pau Pakistaní amb motiu de 
Sant Jordi va rebre un total de 
35 treballs. L’acte de lliurament 
de premis es va fer el 23 d’abril 
davant del Centre Cívic de la 
Ribera. El primer premi se’l va 
endur Hassan El Budduh de la 
Comunitat Islàmica de Montca-

da amb el poema ‘La primave-
ra’, presentat en castellà i àrab. 
El segon premi va recaure en el 
poema col·lectiu ‘El camino del 
corazón’, del grup de dones que 
estudien castellà en el marc del 
Pla Comunitari de La Ribera. 
L’alumna de segon de batxille-
rat de l’institut La Ribera, San-
dra Laborda, va quedar tercera 
amb el poema ‘La meva àvia’. 

El quart i el cinquè premis van 
recaure en Manuela Muñoz i 
Juana Imbernón, respectiva-
ment. 
El president de l’entitat, 
Muhammad Ashraf, està molt 
satisfet amb la resposta que ha 
tingut el certamen, “perquè no 
només ha participat gent de 
La Ribera, sinó també d’al·
tres barris de Montcada”.

Laura Grau | Redacció

El president de Pau Pakistaní, Muhammad Ashraf, i el guanyador del primer premi Hassan El Budduh
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Montse Suñé, Conxita Do-
menjó, Maria Teresa Dulcet i 
Angelina Ventura, del Grup de 
la Dona de La Unió, porten 15 
anys promovent la mostra de 
degustació i cuina de la festa 
major.  “La junta de la Unió 
ens ho va proposar i al prin·
cipi érem força reàcies per·
què no ho veiem clar, però la 
cosa finalment va resultar”, 
reconeix Suñé. Amb el temps 
la mostra s’ha consolidat com 
un dels actes més multitudina-
ris del programa, “fet que en 
fa sentir molt orgulloses”, 
confessa Dulcet. 
En els inicis, la mostra va néi-
xer com un tastet de plats, però 

va evolucionar cap a un gran 
dinar de germanor, on partici-
pen famílies senceres que poden 
triar entre desenes de plats de 
diferents procedències  geogrà-
fiques. El jurat, del qual forma 
part la cuinera Àngels Puntas, 
atorga tres premis als millors 
primers, segons i postres. Una 
festa culinària i participativa 
que les organitzadores qualifi-
quen d’“arriscada”, ja que fins 
al mateix dia no se sap ni quants 
plats es presenten ni quantes 
persones compraran els tiquets. 
En aquesta edició, celebrada el 
26 d’abril a la pista coberta de 
l’escola Elvira Cuyàs, van par-
ticipar 80 propostes culinàries i 
més de 200 comensals. 

15 anys de mostra culinària

Mas Rampinyo va viure un cap 
de setmana intens, els dies 25, 
26 i 27, amb motiu de la seva 
Festa Major, que encara té pen-
dent dues jornades, els dies 30 
d’abril i 1 de juny, en el mo-
ment de tancar l’edició. El pre-
sident de la junta de La Unió, 
Jordi Escrigas, ha destacat “el 
bon nivell de participació a 
la majoria dels actes, amb 
l’excepció del ball de tar·
da de dissabte amb el grup 
Cafe Trio, que va tenir poca 
afluèn cia de públic”. 
La Nit de Concerts, amb l’actu-
ació de grups locals com Paris 
29 i Gala Cortés, va ser una 
de les novetats del programa 
que va tenir més bona acollida, 
amb un centenar de persones, 
la majoria públic jove. També 
van tenir bona resposta la sor-
tida guiada que Acer va fer el 
27 d’abril al parc de la Llacuna 

per donar a conèixer la fauna i 
la flora, amb una cinquantena 
d’inscrits, i l’espectacle de Pep 
Callau i els Pepsicolen, també 
al sector de Mas Duran, se-
guint la política de la junta de 
descentralitzar alguns actes.

Exposicions. La festa va comen-
çar el 25 d’abril amb el pregó, 
a càrrec de Joan Escrigas –amb 
una llarga vinculació a la vida 
associativa del barri–, i la inau-
guració de diverses exposicions 
a La Unió. El Grup de Dones 
va exposar les seves darreres 
creacions artesanals i el Club 
Gimnàstic, un resum amb foto-
grafies i trofeus de la seva tra-
jectòria amb motiu del 25è ani-
versari. El dia 27 la Banda de 
Música del Prat de Llobregat 
va interpretar una selecció dels 
majors èxits dels teatres de Bro-
adway, una activitat inclosa en 
la programació de l’Espai A. 

Bona resposta de públic 
a les principals novetats 
del programa d’actes
L’espectacle de Pep Callau atrau les famílies de Mas Duran

Laura Grau | Redacció

Festa maJor de mas rampinyo

L’espectacle ‘Marremangu’, de Pep Callau i els Pepsicolen, va engrescar públic gran i petit al passatge Felip Pedrell de Mas Duran, a Mas Rampinyo
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El grup Café Trio va amenitzar el ball de tarda de dissabte Una monitora d’Acer amb els nens que van participar a la visita al parc de la Llacuna

Les promotores de la mostra posen amb el pastís que van fer amb motiu del 15è aniversari

Lluís Maldonado | Mas Rampinyo

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

Se alquila. Plaza de pàrquing para coche 
grande en la calle Provenza. Móviles: 687 
743 984 / 666 407 607
en venda. Plaça de pàrquing doble a 
l’edifici de l’Illa de Montcada (c. Lleida x 
Carrerada). Preu: 18.000 euros. Interes-
sats: rtms@tinet.org o tel. 607855820.
Grup single. Sopar el dia 10 de maig.11 

euros. Discoteca. Tel. 677 39 42 39.
Busco. Piso para alquilar en Montcada en 
buen estado. Tel. 653 433 599.
Se alquila. Habitacion espaciosa, muy 
económica a sra/srta. Interessadas: mor-
jo@hotmail.com o 666 601 233 (Jordi).
instalaciones de aluminio. De puertas, 
persianas, mamparas... También arregla-

mos cintas i persianas. Tel.600 062 191.
compro. TBO, còmics, àlbum de cromos, 
calendaris de butxaca i joguines. Tlf. 630 
930 616.
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.
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‘La dona que fugia de la boi-
ra’, fi nalista del premi Sant Jor-
di 2009, és la Teresa, nascuda 
en un petit poble de Lleida a 
començaments del segle XX. 
Seguint la seva vida, marca per 
l’hostilitat paterna, Albert Lli-
mós recorre els principals es-
deveniments històrics d’aquest 
segle: la dictadura de Primo de 
Rivera, la República, la Guerra 
Civil i la dura postguerra fi ns a 
la mort de Franco. L’autor va 
explicar el procés de creació de 
la novel·la el 28 d’abril a la Bi-
blioteca Elisenda en una troba-
da amb els membres del Club 
de Lectura del Servei Local de 
Català. 

Temes. Llimós va destacar que 
els eixos principals del llibre són 
el perdó, la venjança i l’oblit, 
“presents a les experiències 
personals de la protagonista, 
però també en el decurs de la 
història col·lectiva del país”, 
va explicar.

albert llimós: ‘el perdó, la venjança 
i l’oblit són els eixos de la novel·la’
L’autor de ‘La dona que fugia de la boira’ conversa amb el Club de Lectura del SLC

Laura Grau | Redacció

BiBlioteca elisenda

Amb el títol ‘Noves investiga-
cions’, la Regidoria de Cultura 
i Patrimoni engega un cicle de 
conferències a càrrec de perso-
nes vinculades a l’àmbit univer-
sitari. El programa s’obre el 8 
de maig a la Biblioteca Elisenda 
amb una xerrada sobre el lloc 
que ocupa l’espectador en la 
creació artística a càrrec d’An-
drea Soto, del Departament de 
Filosofía de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona (UAB). 
El dia 13 a la Casa de la Vila, 
Alejandro Mesa, del mateix de-
partament de l’UAB intentarà 
respondre la pregunta sobre si 
el sentit de l’humor es univer-
sal o no. Antonio Gómez, del 
departament d’Humanitats de 
la Universitat Pompeu Fabra 
(UPF) impartirà una conferèn-
cia amb el títol ‘La deuda: dis-
positivo de control de la subjeti-
vidad’  a la Biblioteca Elisenda. 
El cicle clourà el 20 de maig a la 
Casa de la Vila amb una anàli-
si del pensament de Heidegger 
a càrrec de Cristian Zapatero. 
Totes les xerrades començaran 
a les 19.30h | LG

nou cicle de 
conferències 
de l’àmbit 
universitari

El Club de Lectura de la Biblio-
teca Elisenda conversarà amb 
l’escriptor Albert Sánchez Piñol 
sobre la seva darrera novel·la 
Victus (Editorial La Campana) el 
13 de maig a la sala polivalent 
(19h).  L’obra, que ha esdevin-
gut un fenomen de vendes amb 
més de 200.000 exemplars, 
narra la guerra de Sucessió es-
panyola, que acaba l’11 de se-
tembre de 1714 amb l’assalt a 
Barcelona. El protagonista i nar-
rador és Martí Zuviría, un jove 
barceloní que es converteix en 
un geni de l’enginyeria militar. 
L’autor ja treballa en una sego-
na part de la novel·la | LG

tertúlia amb 
albert Sánchez 
piñol sobre 
‘Victus’
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Albert Llimós, durant la seva participació al Club de Lectura del Servei Local de Català

Sílvia Romero (Barcelona, 
1962) presentarà la novel·la ‘El 
plagi’ el 6 de maig a la Biblio-
teca Elisenda (19h). L’obra va 
obtenir el XVè Premi El lector 
de l’Odissea del 2014, un certa-
men convocat per Edicions  Proa 
i l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès, en què són un cente-
nar de lectors fan de jurat. Les 
protagonistes són dues dones, 
una escriptora i una periodista, 

que tenen una ferma voluntat 
d’arribar a dalt de tot i faran l’im-
possible per aconseguir-ho | LG

> Sílvia romero presentarà ‘el plagi’
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> alumnes de tere castillo exposen al Kursaal

Una vintena d’alumnes, grans i petits, de l’artista Teresa Castillo –pro-
pietària de la botiga Tot i Més– exposen una mostra dels seus treballs 
pictòrics al Kursaal fins al 23 de maig. Les obres, la majoria a l’oli, fan 
referència al tema dels sentits i la percepció de la realitat. La inauguració 
va tenir lloc el 29 d’abril a la sala Sebastià Heredia de l’equipament de 
Can Sant Joan i va comptar amb la presència de l’alcaldessa María Elena 
Pérez (PSC) i el regidor de Cultura i Patrimoni, Daniel Moly (CiU) | LG

> el 10 de maig, cita amb el festival de dansa
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> can tauler celebra la primavera ‘índia’
L’Espai Jove Can Tauler acollirà el 16 de maig una festa que se celebra 
tradicionalment a l’Índia per donar la benvinguda a la primavera. Du-
rant la festa ‘Holi’, una de les més importants de l’any, els participants 
llencen pols de colors anomenades ‘gulal’. Els que vulguin participar 
poden fer la seva ‘gulal’ els dies 6, 8, 13 i 15 de maig. El dia de la festa 
s’ha d’anar vestit de blanc i amb ulleres de sol | LR

La plaça Joanot Martorell acollirà el 10 de maig el festival del Dia de 
la Dansa, que comptarà amb la participació de 13 grups: l’associació 
Balls de Festa Major de Montcada i Reixac, l’associació Cultural May-
na, el Grup de Dansa Oriental de Terra Nostra, l’associació Pocapoc.
com, el Casal de Gent Gran Casa de la Mina i el de Montcada i Reixac, 
el Club de Ball Esportiu ENDansa, els cursos de l’IME i la Regidoria 
de Cultura i Patrimoni, les escoles de dansa CirQs Dance Studio, Eva 
Nietom Jym’s i New Dance Style i alumnes de Montcada Aqua | LR

> el cor femení actea homenatja els Beatles
El cor femení Actea proposa un viatge a través de l’univers dels Beatles 
amb versions vocals dels temes més coneguts del mític quartat del pop 
britànic. L’actuació tindrà lloc el 10 de maig a la sala gran de La Unió de 
Mas Rampinyo i s’inclou en la programa de l’Espai A| LR

Ferran Rañé actuarà a l’Audito-
ri Municipal el 17 de maig amb 
l’espectacle ‘Estúpids’ (22h). 
L’obra està basada en el llibre 
Les lleis fonamentals de l’estupidesa 
humana, del professor d’història 
econòmica Carlo Maria Cipo-
lla. Rañé va quedar fascinat per 
aquest intel·ligent i divertit as-
saig que qualifica els “estúpids” 
com un grup més poderós que 
la Màfia o el Complex Militar 
Industrial (MIC), un grup sense 
reglaments ni líders amb efectes 
devastadors per a la societat.  
“El text està escrit amb el ri·
gor científic d’un professor 
universitari, però des d’una 
perspectiva irónica sana i fo·
namentada”, ha explicat Rañé. 

Argument. A ‘Estúpids’, els es-
pectadors estan a punt d’assistir 
a una conferència sobre l’estu-
pidesa a càrrec d’un prestigiós 
professor universitari. Però el 
professor arriba tard i el seu aju-

dant, que se sap el text de me-
mòria, el substitueix, construint 
una particular gresca teatral. 
Ferran Rañé és un dels grans ac-
tors del teatre català. Als escena-
ris ha protagonitzat ‘Uhhhh!’ o 
‘Makinavaja. el último choriso’ 
i ha participat en diversos es-
pectacles de Dagoll-Dagom i Els 

Joglars. A la televisió l’hem vist 
a sèries com ‘El Cor de la ciu-
tat’, i‘Quico el progre’ i ‘Minoria 
absoluta’, entre d’altres. Actual-
ment forma part de l’equip d’ac-
tors de ‘La Riera’. Les entrades 
es poden comprar anticipada-
ment a l’Auditori per 8 euros. A 
taquilla costen 10.

l’actor ferran rañé reflexiona sobre 
l’estupidesa humana en to d’humor
L’espectacle estrella de la temporada, ‘Estúpids’, es podrà veure el 17 de maig

Laura Grau | Redacció

auditori municipal

Ferran Rañé interpreta l’ajudant d’un professor universitari, que decideix emular el seu mestre

El nou disc de l’Espingari, ‘Sons 
de mar’, s’ha fet esperar. Després 
de cinc anys de silenci discogrà-
fic, el grup ha publicat un treball 
carregat de bones vibracions, 
que va captivar el públic que va 
omplir l’Auditori Municipal l’11 
d’abril, en el concert de presen-
tació. El cedè està dedicat a les 
tres veus femenines que han pas-
sat pel grup durant els seus 32 

anys d’existència, Dolors Puig, 
Maribel Páez i Xus Asenjo, que 
van pujar a l’escenari en un dels 
moments més emotius del con-
cert per recollir un obsequi per 
part del grup, que també va de-
dicar agraïments a les autoritats 
municipals, representades per 
l’alcaldessa María Elena Pérez 
(PSC) i el regidor de Cultura i 
Patrimoni, Daniel Moly (CiU), 
i a tres dels seus col·laboradors 

habituals:  Ramona Villaronga, 
autora del disseny de la portada; 
Toni Foixench, autor del vídeo 
que es va projectar a l’inici de 
l’acte i el tècnic de so Josep Riba. 
“Estem molt contents de com 
ha quedat el nou disc i tenim 
moltes ganes de voltar per do·
nar·lo a conèixer”, ha dit Joan 
Perarnau, del grup, que ja té 
confirmades cinc actuacions en-
tre els mesos de maig i juny.

‘Sons de mar’ fa vibrar l’auditori
El grup L’Espingari comença a Montcada la gira amb el seu nou treball discogràfic

Lluís Maldonado | Montcada

havaneres

Pere Ferrer, amb l’acordió, al seu costat, Joan Perarnau, i al fons amb el micròfon, Ricard Perarnau, acompanyats de les autoritats i els homenatjats
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el retro-visor fUnDació cUltUral
antoni orihuela

Tot i l’aparatositat del sinistre, registrat al 1948, no es van produir víctimes mortals

crònica d’un accident ferroviari
El 16 d’abril de 1948 Montcada 
va viure un aparatós accident fer-
roviari, concretament al punt qui-
lomètric 353,6 de la línia de tren 
Barcelona-Manresa, al barri de 
Terra Nostra. Malgrat l’espectacu-
lar resultat, miraculosament, no 
es van haver de lamentar desgrà-
cies personals. Disposem d’unes 
fotografies, testimoni d’excepció, 
fetes per un aficionat espontani i 
la breu ressenya que va fer el diari 
La Vanguardia a la secció ‘Notas 
de la Región’.

Els detalls. La nota periodística 
ens relata breument el sinistre. 
Uns vagons de mercaderies van 
lliscar via avall sense control fins a 
topar amb un tren de passatgers. 
De la crònica es desprèn que hi 
va haver el temps suficient per 

evacuar els viatgers del tren, que 
es va aturar, alertat per la situació. 
Minuts  després  es va produir la 
col·lisió. Els vagons de mercade-
ries  portaven  enganxat el furgó 
de cua amb un servidor de fre, el 
qual sortosament va restar il·lès,  
ja que els propis vagons van es-
morteir l’impacte. Mentre no es 
van retirar les restes dels combois 
accidentats i les mercaderies es-

campades, el lloc va atraure molts 
curiosos, alguns dels quals co-
mentaven que havien presenciat 
el pas desenfrenat dels vagons, 
que circulaven a més de 150 
km/h. Ben mirat el succés no dei-
xa de ser una més de les servituds 
que Montcada i Reixac ha hagut 
de patir històricament a causa de 
la presència del ferrocarril en el 
nostre terme municipal.  

Una de les fotografies del lloc del sinistre, a Terra Nostra, obra d’un aficionat espontani
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El Museu Municipal celebra el 
Dia Internacional dels Museus, 
amb la inauguració d’una ex-
posició titulada ‘Art i Guerra: 
destrucció, espoli i salvaguarda 
del Patrimoni durant la Guerra 
Civil’ a Casa de la Vila el 13 de 
maig (19.30h). La mostra ofe-
reix l’oportunitat de conéixer 
les accions organitzades des de 
la Generalitat per traslladar el 
patrimoni artític català a Olot i 
després a França i evitar-ne així 
la seva destrucció. El Museu 
enriquirà la mostra exposant 
part del paper moneda i els se-
gells que va editar l’Ajuntament 
durant el conflicte. L’exposició 
comptarà amb un servei de vi-
sites didàctiques per a escolars, 
grups i entitats, que ho podran 
demanar cita fins el 9 de juny, 
data en què finalitza.

Més activitats. El 18 de maig es 
farà una visita teatralitzada a la 
Casa de les Aigües (12h). Les 
inscripcions a ‘La fàbrica de 

l’aigua’ poden fer-se al correu 
museumunicipal@montcada.org. A 
més, els dies 10 i 11 de maig el 
Museu estarà present a la Fira 
Modernista de Terrassa, a les 
parades de Promoció Turística 
de la Diputació i del Consorci de 
Turisme de Vallès Occidental, 
fent difusió de les visites teatra-
litzades a la Casa de les Aigües 
i de tota l’oferta cultural relacio-
nada amb el Modernisme.

la casa de la Vila acollirà 
la mostra ‘art i Guerra’
El Museu exposarà paper moneda editat per l’Ajuntament

Laura Grau | Redacció

dia internacional dels museus

Un dels segells locals editat durant la GC 
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El succés no deixa de 
ser una més de les 
servituds derivada de 
la presència del tren
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Esports
laveu.cat/esports

HanDBol
Albert Maresma, del CH La Salle, 
fi nalitza la lliga com a màxim golejador 
del grup català de Primera Estatal
pàg. 28pàg. 28

fUtBol Sala
L’AE Can Cuias d’Óscar Ruiz 
aconsegueix, de forma matemàtica, 
l’ascens a Primera Catalana

atletisme

el montcadenc carles cera guanya una 
multidudinària i consolidada ii montescatano
La cursa de muntanya, organitzada per la JAM i l’IME, va ser tot un èxit d’organització amb la participació de 508 atletes

El montcadenc Carles Cera, 
de la Joventut Atlètica Sabadell 
(JAS), va ser el guanyador de la 
prova llarga de 15 quilòmetres 
de la segona edició de la Mon-
tescatano, la cursa de muntanya 
que es va disputar el 27 d’abril a 
la Serralada de Marina sota l’or-
ganització de la Joventut Atlètica 
Montcada (JAM) i l’Institut Mu-
nicipal d’Esports i Lleure (IME) 
de l’Ajuntament de Montcada i 
Reixac. Amb un temps d’1 hora 
2 minuts i 14 segons, Cera, de 
30 anys, va superar dos com-
panys de la JAS: Pere Ordónez, 
guanyador de la primera edició 
de la Montescatano, i Alberto 
Ramírez. “Sempre és molt es·
pecial poder córrer i guanyar a 
casa. El circuit és molt exigent 
i la gent es sorprèn de veure 
un recorregut de muntanya 
tan a prop de la nostra ciutat. 
No ha estat gens fàcil guanyar 
i he patit molt”, comentava des-
prés de la cursa Cera que, tot i 
ser atleta de la JAS, s’entrena a 
Montcada i Reixac a les instal-
lacions de la JAM sota la direcció 
de Francisco Gómez ‘Frasqui’. A 
la categoria femenina, la primera 
va ser Júlia Casas (Triatló Ter-
rassa Esports-CIC) amb una 1 
hora 27 minuts i 42 segons. La 
van acompanyar al podi Maribel 
Martos (Grup Trial Mollet) i Li-
dia Flores (Running Vígia).

La prova curta, de 9 quilòme-
tres, va ser guanyada per Mario 
Pina (JAS), amb un temps de 38 
minuts i 4 segons, i per davant 
d’Alberto Viera  (Rios Running 
Les Franqueses) i David Fasi-
enda (Ripollet Unió Atlètica). 
La primera dona va ser Alicia 
Rodrigo, qui va fer un temps de 
49 minuts i 52 segons. Van es-
tar al seu costat del podi: Noemí 
Arauz i Lurdes Morral. Com a 
curiositat, Eva Pupim i Mario 
Bodas es van emportar els dos 
pernils que l’organització havia 
deixat en punts del recorregut. 
Per guanyar-lo, els dos atletes 
van haver d’arribar a la meta 
carregant aquest premi tan su-
culent.   

Sense incidents. A la II Montes-
catano van participar 508 atle-
tes –s’havien inscrit 525. El bon 
temps va acompanyar i no hi va 
haver cap incident –només un 
atleta va ser traslladat a l’am-
bulatori per un tall. “La gent 
està encantada amb el circuit 
i l’organització. Ha estat un 
èxit total i estem molt contents 
d’omplir totes les inscripcions 
amb la quantitat de curses de 
muntanya que es fan”, explica 
Ilde Teruel, president de la JAM 
que, de cara a la propera edició, 
estudia ampliar la cursa llarga 
als 21 quilòmetres per conver-
tir-la en una Ultratrail.

Rafa Jiménez | Redacció
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Els tres primers classifi cats amb el president de la JAM, Ilde Teruel, i els representats de l’Ajuntament: Marc Rodríguez, Judith Mojeda i María Elena Pérez

Mario Pina (JAS), guanyador de la cursa curta, en el moment de la sortida amb els altres 500 atletes Baixada des del camí de la Font del Tort
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Amb els seus tres gols, Daniel Ba-
ena, davanter del CD Montcada 
B, va ser el gran protagonista del 
derbi de Quarta Catalana que el 
seu equip va disputar el 12 d’abril 
a l’estadi de la Ferreria contra 
l’UD Santa María (1-4). El partit 
va finalitzar amb una contundent 
victòria del segon equip verd que 
va ser superior, tot i que el matx 
no es va resoldre fins als últims 
minuts. El marcador, que va obrir 
Baena al 33’, es va mantenir amb 
el 0 a 1 fins al minut 78. Alejan-
dro Calzada, al 88’, va fer el gol de 
l’honor local quan el partit anava 
0 a 3. Carlos García va ser l’autor 
del quart gol verd.
Tot i aquest triomf, els verds, se-
tens al grup 15è, ja no tenen op-
cions d’arribar a la segona posició 
que permet jugar la promoció d’as-
cens. Després de perdre dos dels 

últims tres partits contra la Roure-
da (5-1) i el líder, l’UDAF Inter SM 
(2-3), l’equip de Juan Meca té un 
desavantatge de 17 punts amb el 
segon classificat, el Mirasol-Baco 
Unión, que té pendent jugar enca-
ra dos partits. 

L’UD Santa María, dotzena amb 
14 punts, va tornar a perdre un 
nou partit al camp de la Roureda 
(3-2) i segueix sense guanyar des 
del 14 de desembre –ha sumat un 
punt dels últims 39 que han estat 
en joc. 

FutBol. quarta catalana

Daniel Baena, autor de tres gols, 
gran protagonista del derbi local
El CD Montcada B va guanyar clarament l’enfrontament contra l’UD Santa María (1-4)

Com ja va passar a la primera volta, el CD Montcada va guanyar el derbi contra l’UD Santa María
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Encara no es pot confiar, però la 
Unió Esportiva Sant Joan-Atlètic 
ha donat un pas important per 
mantenir la categoria. Als últims 
dos partits, els montcadencs han 
sumat quatre punts contra dos 
rivals directes. A la 28a jornada, 
van guanyar a casa l’UD Cata-
lana (1-0) amb un gol de Jonatan 
Ortells. Una setmana més tard, 
els montcadencs van empatar al 
camp de l’UD Cirera (2-2) en un 
partit marcat per l’expulsió, amb 
doble targeta groga, d’Alex Casals 
al minut 68, quan l’equip de José 
Manuel Martín ‘Pinti’ guanyava 1 
a 2 amb dos gols d’Albert Jiménez.  
“La victòria semblava a les nos·
tres mans, però podem donar 
per bo el resultat en el moment 
que ens hem quedat amb un ju·
gador menys”, explica ‘Pinti’, qui 
fa una crida a l’afició per al proper 

partit a casa contra el CF Ripollet 
on es podrien sumar tres punts 
clau per a la permanència. A les 
últimes setmanes, el club ha fet tres  
fitxatges: Scott Sese, Víctor Ruiz i 
Marc Rovellada.

Va guanyar la Catalana (1-0) i va empatar amb la Cirera (2-2)

l’Ue Sant Joan puntua 
contra dos rivals directes

FutBol. segona catalana

Rafa Jiménez | Redacció

El sènior femení de l’EF Mont-
cada es va deixar a Sabadell, al 
camp de La Planada i a la 26a 
jornada, un empat (3-3) en un 
partit tens i amb incidents. Fina-
litzats els 90 minuts, l’àrbitre va 
expulsar Jennifer Morgan, juga-
dora nord-americana de l’EFM, 
per donar una patada a una ri-
val, acció que ha estat castigada 
per la federació amb una sanció 
de quatre partits, tot i el recurs 
presentat pel club vermell. “Em 
sembla totalment exagerat 
perquè Morgan em va ense·
nyar una mossegada al seu 
braç que no va ser castigada”, 
es lamenta Bujalance.
Tot i no disposar d’una peça 
clau en el centre del camp que, 
a manca de tres jornades per al 
final de la lliga ja no jugarà més 
aquesta temporada, les montca-

denques van guanyar una set-
mana després la Gramanet (6-1) 
amb comoditat gràcies als gols 
d’Adriana Domínguez ‘Ronnie’ 
(2), Regina Lorenzo (2), Car-
men Yera i Nerea Talavera. 

Expulsada a Sabadell, ha rebut una sanció de quatre partits

l’ef montcada es queda 
sense Jennifer morgan 

FutBol Femení. primera catalana
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El CD Montcada respira una 
mica més tranquil després dels 
seus últims resultats però, a 
manca de cinc jornades per al fi-
nal de la lliga, encara no ha tan-
cat la seva permanència. Abans 
de les vacances de Setmana San-
ta, els verds van reaccionar a la 
perfecció amb una victòria al 
camp d’un rival directe com és 
l’Avià (2-3). Va ser un partit amb 
un final boig i l’equip de Jordi 
Salvanyà va aconseguir els tres 
punts gràcies a un gol de ‘Chipi’ 
a l’últim minut. 
A la 29a jornada, contra la Uni-
ficación Llefià (1-1), els montca-
dencs van viure l’altra cara del 
futbol a l’estadi de la Ferreria. 
Amb 1 a 0 en el marcador gràci-
es a un gol aconseguit per Isaac 
Pujante al minut 77, una errada 
del porter local, Adrián Buetas, 

al 89’ li va fer perdre dos punts 
que poden ser vitals. “Estic de·
cepcionat amb aquest resul·
tat. Una errada puntual ens 
ha deixat sense la victòria. 
Hem passat de poder tenir ja 

els deures fets, a començar de 
zero”, diu Salvanyà. En aquest 
partit es va guardar un minut 
de silenci en memòria de Clotil-
de Martínez, mare del president 
verd, Modesto ‘Tato’ Sanchís. 

FutBol. primera catalana

el cD montcada agafa una mica d’aire, 
tot i deixar escapar dos punts vitals
Després de guanyar a Avià, va empatar contra el Llefià per culpa d’una errada pròpia

Rafa Jiménez | Redacció

r
aF

a 
ji

m
Én

EZ

Després de la derrota a casa contra el Banyoles, el CD Montcada ha sumat quatre punts

Rafa Jiménez | Redacció

Jennifer Morgan ha dit adéu a la temporada
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L’UE Sant Joan, optimista amb la salvació

Rafa Jiménez | Redacció
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Després de perdre un nou par-
tit, a manca de 38 segons per al 
final, a la pista del CN Sabadell 
(2-1), el Broncesval no es va po-
der acomiadar de la seva afició 
amb una victòria en l’últim par-
tit de la temporada al pavelló 
Miquel Poblet. L’enfrontament 
contra el Sant Andreu de la Bar-
ca va finalitzar amb un empat 
(2-2) i tots els gols es van veure a 
la primera meitat –Xerxi i Mario 
Litrán van ser els golejadors lo-
cals. El Broncesval, que ja pensa 
en un nou projecte, finalitzarà la 
lliga el 10 de maig a la pista del 
Premià de Mar.

el Broncesval no es pot acomiadar 
de la seva afició amb una victòria
A la penúltima jornada de lliga, va empatar contra el Sant Andreu de la Barca (2-2)

Rafa Jiménez | Redacció
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FutBol sala. segona B

L’AE Can Cuiàs, que no va po-
der jugar a l’última jornada per 
la retirada del CFS Palamós, s’ha 
assegurat el seu ascens a Primera 
Catalana gràcies a la derrota del 
tercer, el Barri Can Calet. “Estem 
molt contents perquè l’objec·
tiu era pujar, però ara volem 
guanyar la lliga”, diu el tècnic, 
Óscar Ruiz. El segon classificat, 
l’EF Montcada, va perdre a la 22a 
jornada a la pista de l’Arenys de 
Munt CFS (7-3) i l’AE Can Cuiàs, 
que té un avantatge de set punts al 
capdavant del grup 4rt, només ne-
cessita quatre dels últims 12 punts 
en joc per ser campiona.

AFS Bosc d’en Vilaró. Li resten 
dos partits per defensar la seva 
vuitena posició a la Primera Ter-
ritorial de la Federació Catalana 
de Futbol Sala.

A manca de quatre jornades, serà campiona amb quatre punts més

Rafa Jiménez | Redacció

l’ae can cuiàs puja a 
primera sense jugar

FutBol sala. segona catalana
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El jove Xerxi va ser un dels autors dels dos gols del Broncesval contra el Sant Andreu de la Barca

L’AE Can Cuiàs ha certificat el seu ascens
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El sabadellenc Ismael Martínez, 
del Club Petanca Montcada, es 
va proclamar el 6 d’abril sub-
campió de Catalunya. Martínez, 
que va superar vuit eliminatòries 
fins arribar a la final, va perdre 
la partida decisiva contra Jordi 
Martínez (CP Prat) per 12 a 7. Is-
mael s’ha classificat per al Cam-
pionat d’Espanya que es farà a 
Alacant el 10 i l’11 de maig. 
El sabadellenc ha arribat aques-
ta temporada al CP Montcada, 
club on juga la seva dona, María 
Luz Lopera. “Em trobo molt 
a gust aquí. Ja coneixia molta 
gent i m’han rebut amb molta 
il·lusió ja que sempre han des·
tacat més en categories feme·

nines que masculines”, explica 
el subcampió de Catalunya, 
guanyador de medalles al Jocs 
del Mediterrani de 2005.

El sabadellenc disputarà al maig el campionat d’Espanya

ismael martínez, 
subcampió de catalunya

petanca. cp montcada

Rafa Jiménez | Redacció

Ismael Martínez, durant una competició

El sènior masculí del CH La 
Salle va finalitzar la lliga el 12 
d’abril amb una derrota a casa 
contra el BM Granollers (23-33), 
tercer classificat del grup D de la 
Primera Estatal. Els lassal·lians 
han acabat la lliga en una histò-
rica sisena posició amb 27 punts 
i un balanç de 13 victòries, 1 em-
pat i 12 derrotes. A més, Albert 
Maresma ha estat el màxim go-
lejador del grup català, i el novè 
de tota Espanya, amb 184 gols 
i una mitjana de 7,08 per par-
tit. “Té molt mèrit el que ha 
aconseguit l’Albert Maresma, 
però jo prefereixo destacar el 
treball de tot l’equip a qui li 
poso un notable per la seva 

temporada. El gol és l’aspecte 
més vistós de l’handbol, però 
el treball defensiu també és 
molt important”, comenta el 
tècnic, Jaume Puig. 

Els lassal·lians disputaran ara 
la Copa Catalana. A la primera 
fase, jugaran contra BM Gra-
nollers, CEH Vendrell, H. Sant 
Quirze i CH SE Palautordera. 

el cH la Salle finalitza la lliga  
en una històrica sisena posició 
El lassal·lià Albert Maresma, amb 184 gols, ha estat el màxim golejador del grup català
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handBol. primera estatal

El CH La Salle ja ha finalitzat la lliga i ara espera fer un bon paper a la Copa Catalana

Rafa Jiménez | Redacció
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El montcadenc Pablo Barbosa 
va poder finalitzar la Marat-
hon des Sables, una exigent 
cursa de resistència per etapes 
que es va fer en el desert saha-
rià del Marroc entre el 4 i el 14 
d’abril. Barbosa va finalitzar a 
la posició 794 després de fer 
un total de 254 quilòmetres en 
60 hores durant sis dies i sense 
descans. “He passat moments 
molt complicats, però el dolor 
marxa i la glòria es queda 
per sempre”, explica Barbosa, 
qui reconeix haver plorat molt 
durant aquest dies amb els mo-
ments bons i dolents: “És la 

cursa més dura del món, però 
es tracta d’una experiència 
humana 100% recomanable”. 
La Marathon des Sables, que 
ha viscut la seva XXIX edició, 
ha estat la més dura de tota la 
història amb un total de 104 
abandonaments (un 10% dels 
1.050 participants). “He supe·
rat aquest repte que no era 
un altre que lluitar contra mí 
mateix i posar a prova el meu 
cos”, diu Barbosa, qui va per-
dre sis kilos durant la seva pre-
sència al Marroc i no descarta 
tornar a participar en aquesta 
cursa si rep l’ajuda d’algun pa-
trocinador. 

En sis dies i sense descans, va córrer 254 quilòmetres

pablo Barbosa finalitza 
la marathon des Sables

atletisme

Rafa Jiménez | Redacció

L’equip sots-25 B del CB MIR 
està acabant la lliga amb un bon 
nivell de joc i resultats. A man-
ca d’una jornada per al final de 
la competició, els montcadencs 
acumulen tres victòries seguides. 
El resultat més destacat va ser el 
triomf a la 24a jornada al pave-
lló Miquel Poblet contra el líder, 
el CB Ciutat Vella C (54-28). Al 
seu últim partit, el sots-25 B va 
sumar un nou triomf a la pista 
del cuer, el Sirius (55-57). Els 
blaus finalitzaran la lliga l’11 de 
maig a casa contra el Font Caste-
llana amb l’objectiu de mantenir 
la cinquena posició. 

el sots-25 B del cB mir derrota el 
líder i podria acabar cinquè a la lliga 
Va guanyar clarament el primer classificat i acumula tres victòries consecutives

Rafa Jiménez | Redacció
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Bàsquet

Només falta una jornada per al final de la lliga i el sots-25 B té opcions d’acabar cinquè

Santiago López, de Castelldefels, 
va guanyar el II Open de la Fes-
ta Major de Mas Rampinyo que 
que el CTT La Unió va fer el 26 
d’abril. El torneig va ser un èxit 
de convocatòria amb 36 inscrits. 
El club prepara un Open d’estiu 
al pavelló Miquel Poblet.
L’equip de Segona B no jugarà 
la final pel títol de lliga. El CTT 
Vilassar de Dalt el va eliminar 
(0-6 i 4-2) i els montcadencs s’en-
frontaran l’11 de maig a l’Olesa 
pel tercer i quart lloc | RJ

Santiago lópez, de castelldefels, 
guanya l’open de festa major
L’equip de Segona B va perdre contra el Vilassar de Dalt i no lluitarà pel títol de lliga
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tennis de taula

Foto de família dels participants a l’Open de tennis de taula de la Festa Major de Mas Rampinyo

El bon temps va animar a participar a la bicicletada a una gran quantitat de gent 

Bicicletada popular

Uns 1.300 ciclistes van partici-
par el 27 d’abril a la XII edició 
de la Bicicletada Popular per la 
llera del riu Besòs que organit-
zava el Consorci per a la De-
fensa de la Conca del Besòs. La 
prova va sortir de Granollers a 

les 9.30h i el recorregut, de 24 
quilòmetres, finalitzava a Sant 
Adrià del Besòs. A l’alçada de 
Montcada i Reixac, es van in-
corporar uns 350 ciclistes de 
totes les edats que no van voler 
desaprofitar una esplèndida ma-
tinal de primavera.

Unes 1.300 persones van participar a la prova del 27 d’abril

les bicicletes envaeixen  
la llera del riu Besòs 

Rafa Jiménez | Montcada
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L’equip sènior masculí del Shi-
Kan, format pels júniors Rubén 
Serrano, Kevin André i David 
Abejón, va guanyar la medalla 
de plata en kata al Campionat 
d’Espanya que es va disputar el 
26 i 27 d’abril a Sabadell. Serrano 
també es va penjar dos ors en 
kumite: en individual júnior i 
fent equip amb André i Abejón. 
La sènior femenina Marta Gar-
cía es va emportar el bronze. 
El club montcadenc també va 
competir en categories inferiors, 
aconseguint 13 medalles més 
des de benjamí a júnior | RJ

el Shi-Kan suma un total de 17 
medalles al campionat d’espanya 
Va aconseguir aquest botí entre les categories benjamí i sènior en kata i kumite
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El Shi-Kan va tornar de Sabadell amb una gran quantitat de medalles en diferents edats

El centre excursionista El Cim ho 
té tot enllestit per a la XXX Mar-
xa a Peu a Montserrat que sorti-
rà el 3 de maig, a les 19h, des del 
col·legi La Salle amb una durada 
aproximada de 13 hores. El termi-

ni d’inscripcions va finalitzar el 30 
d’abril i, al tancament d’aquesta 
edició, els organitzados preveien 
uns 300 participants. Un centenar 
es van entrenar el 27 d’abril a la 
Caminada de Mas Rampinyo | RJ

La sortida es farà el 3 de maig, a les 19h, des de l’escola La Salle

tot a punt per a la XXX 
marxa a peu a montserrat

el cim
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Èxit de participació i públic al primer 
toneig ciutat de montcada i reixac
A les instal·lacions del carrer Bonavista es van reunir uns 160 jugadors en 18 equips

160 nens i nenes, d’edats pre-
benjamins i benjamins, van par-
ticipar el 12 d’abril al I Torneig 
Ciutat de Montcada i Reixac que 
va organitzar el CFS Montcada 
durant el matí a les instal·lacions 
esportives municipals del car-
rer Bonavista. En total, es van 
formar 18 equips, dos d’ells del 
CFS Montcada. El club fa una 
valoració molt positiva d’aques-
ta primera edició i espera poder 
repetir l’any veient “l’èxit de 
participació i d’assistència de 
pares i familiars, prenent nota 
de tot allò que es pot millorar”, 
segons va expressar en un comu-
nicat. Durant la jornada festiva 
de futbol sala, també es va poder 
gaudir d’un partit d’exhibició 
amb el benjamí del Marfil Santa 
Coloma com a convidat. 

Inscripcions. S’obren el 5 de maig 
i el club recorda que no fa proves 
de nivell per incorporar nous ju-
gadors, que són agrupats segons 
el seu nivell futbolístic. Qui vul-
gui més informació es pot acostar 
a les oficines de l’CFS Montcada, 
al carrer Tarragona, 3, de dilluns a 
dimecres, de 17.30 a 19h.

Rafa Jiménez | Redacció

Dels 18 equips que van participar al torneig de futbol sala, dos pertanyien al CFS Montcada

FutBol sala

Un total de 21 gimnastes del 
Club Gimnàstica La Unió va 
competir el 26 d’abril a la final 
comarcal que es va celebrar 
al pavelló Miquel Poblet amb 
la presència d’un total de cinc 
clubs i sota l’organització del 
Consell Esportiu del Vallès 
Occidental Sud i l’IME. La 
prebenjamina Sheila Rogel, 
a la categoria d’iniciació (I), 
va guanya la seva prova. Van 
acabar al segon lloc del podi 
les alevines Andrea Granero 
(Promoció A), Maria Bello 
(Promoció B) i Mireia Granero 
(I); la benjamina Paula Blasco 
(P-B) i la infantil Paula Serrano 
(P-B). Van finalitzar a la tercera 
posició les alevines Marina Ri-
bota (P-A) i Marta Salamero 
(I); les infantils Tania Palomino 

(P-A) i Laia Casas (P-B) i la ca-
det Laura Martínez (P-A). Per 
equips, l’aleví va acabar segon 
(P-A), mentre que el benjamí 
va ser tercer (I). 

Exposició. Amb motiu del seu 
25è aniversari, el club de gim-
nàstica ha preparat una mostra 
fotogràfica i d’objectes que es 
pot visitar a La Unió | RJ

gimnàstica

el club Gimnàstica la Unió obté 
bons resultats a la final comarcal 
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El conjunt aleví A de cèrcols, en un moment de la seva participació a la final comarcal

La competició es va fer el 26 d’abril al pavelló Miquel Poblet amb 21 representants locals

Els partits es van jugar entre la pista exterior del col·legi Reixac i la coberta del centre

Lucas Fernández, del Club Lee 
Young Montcada, va obtenir 
una medalla de bronze -a la ca-
tegoria de -25kg i entre els nas-
cuts a l’any 2004- al campionat 
de promoció infantil masculí i 
femení de combat que la Federa-
ció Catalana de Taekwondo va 
organitzar el 13 d’abril al pavelló 

de la Mar Bella de Barcelona. 
Tadeo Paredes, l’altre represen-
tat del club que dirigeix José San-
tiago, va ser quart a la categoria 
d’entre 28 i 31 kg dels nascuts al 
2003. Al campionat de promoció 
infantil van participar 130 clubs 
de Catalunya amb uns 1.080 
competidors | RJ

Al campionat de promoció, Tadeo Paredes va ser quart

taekWondo. lee young

l’infantil lucas fernández 
guanya un bronze 

Tadeo Paredes i Lucas Fernández, amb els responsables i tècnics del Club Lee Young
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Joan Paredes, jugador del CFS 
Montcada, es va proclamar 
subcampió d’Espanya amb 
la selecció catalana sots-16 de 
futbol sala durant el cap de set-
mana del 26 i 27 d’abril a San 
Pedro del Pinatar (Múrcia). 
L’equip català, que va derrotar 
Andalusia –l’última campio-
na– a la semifinal (5-2), va per-
dre la final contra l’equip amfi-
trió, Múrcia (3-2). El partit va 
arribar a la pròrroga amb 2 a 
2 i, a manca de 26 gols per al 
final, els murcians van aconse-
guir el gol de la victòria  | RJ

Va perdre amb Catalunya a Múrcia contra els amfitrions

FutBol sala

Joan paredes, subcampió 
d’espanya amb la sots-16

Paredes, amb la copa i medalla de subcampió
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El cadet B del CB MIR ha guan-
yat la lliga al grup 3r del nivell 
C-2 després de derrotar el segon, 
el Sant Bonaventura Vilanova 
(70-59), a la 13a jornada. A man-
ca d’un partit per al final, el cadet 
B, que ja no jugarà més, s’ha as-
segurat el títol amb un balanç de 
10 victòries i 2 derrotes. Per la 
seva banda, el júnior B també va  
viure un dia de festa a la penúltima 
jornada. La victòria contra el CB 
Roda (64-35) li dóna matemàti-
cament el títol de campió del 
grup 2n del nivell C-1 ja que té el 
bàsquet average guanyat amb els 
seus rivals directes | RJ

Bàsquet

el cadet B i el júnior B del cB mir 
guanyen les seves respectives lligues
Tots dos van certificar el seu èxit amb una victòria a la penúltima jornada de competició

> Bona afluència de públic a la festa de la Salle

El col·legi La Salle va obrir el 26 d’abril el calendari de festes dels cen-
tres educatius del municipi amb una jornada lúdico-esportiva mar-
cada pel bon temps. Els més petits van poder gaudir dels inflables a 
l’exterior del col·legi, partides d’escacs i passejades en poni. El dinar, 
amb una paella popular, va reunir a una gran quanitat de gent. Els 
col·legis Sagrat Cor, Reixac i El Turó faran les seves festes el 17 de 
maig | RJ

A manca de cinc jornades per al 
final de la lliga, el juvenil del CD 
Montcada encara manté opcions 
de guanyar la lliga del grup 7è 
de Primera Divisió i pujar a Pre-
ferent. Els verds, que gràcies a 
una espectacular ratxa de nou 
victòries seguides es van arribar 
a posar líders, són ara segons, 
amb un desavantatge de quatre 
punts, després d’encadenar tres 
jornades sense guanyar. A l’últim 
partit, l’equip de Cristóbal Casa-
do es va retrobar amb el triomf 
al camp del Sabadell Nord (2-3). 
El 10 de maig, els verds viuran 
un decisiu enfrontament a casa 
contra el líder, el CE Sabadell.

EF Montcada. El juvenil A és setè 
amb 38 punts i acumula tres vic-
tòries seguides, l’última contra el  
Vilassar de Mar B (4-2). 

Està a quatre punts del líder després d’un sotrac de resultats

FutBol. cd montcada

el juvenil verd manté 
opcions de guanyar la lliga

L’equip infantil C de l’EF Mont-
cada ocupa l’última posició al 
grup 47è de Segona Divisió amb 
dues victòries i un empat com 
a resultats més positius després 
de la disputa de 25 jornades. Els 
vermells van puntuar per últi-
ma vegada el 18 de gener –van 
empatar a Badia del Vallès– i 
acumulen onze derrotes segui-
des. Les darreres es van produir 
contra l’EF Sabadell C (2-3) i el 
segon, el Sant Quirze B (8-2). 

FutBol

l’infantil c de l’ef montcada no té 
sort i és el cuer del seu grup

Rafa Jiménez | Redacció

Els vermells no puntuen des del 18 de gener i acumulen onze derrotes consecutives

A la 21a jornada, l’infantil C va patir una nova derrota a casa contra el Cerdanyola C (1-4)
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El juvenil del CD Montcada lluitar per pujar

La infantil Judit González, del 
CT Reixac, es va proclamar 
campiona del Torneig Pedritxes 
que es va organitzar el 26 i 27 
d’abril en el Club Hockey Ter-
rassa. Amb aquest triomf, Gon-
zález va oblidar la derrota a la 
final del Circuit Juvenil del CT 
Badalona que va patir abans de 
Setmana Santa. D’altra banda, 
l’equip infantil masculí ha acabat 
primer de grup al Campionat de 
Catalunya per comarques | RJ

Judit González 
guanya el  
torneig pedritxes 
a terrassa

tennis

> Una trentena de nens, al campus del cH la Salle
Un total de 35 nenes i nens, d’infantil a sisè de Primària, va participar al 
casal de Setmana Santa que va organitzat el CH La Salle entre el 14 i 16 
d’abril a les instal·lacions de l’escola amb alumnes del centre i d’altres 
col·legis del municipi. “Valorem positivament la participació al casal, ja 
que vivim una època complicada. Creiem que l’èxit prové de la política 
del club, que ha ofert preus molt populars”, comenta Joan Gosàlvez, 
director de l’escola del CH La Salle que ja prepara per primera vegada, i 
per a finals de juny, un casal d’estiu | RJ

jo
an

 g
o

sá
lV

EZ

Els jugadors i cos tècnic del cadet B van celebrar el títol de lliga fent una rotllana al mig de la pista

La selecció catalana sots-19 de 
corfbol va finalitzar a la no-
vena posició al Mundial de la 
categoria que es va disputar a 
Leeuwarden (Holanda) entre el 
17 i 20 d’abril amb un balanç de 
tres derrotes i quatre victòries. 
L’equip, entrenat per David Rúa, 
tècnic del Multiópticas Isis A, va 
debutar amb una derrota i va 
anar de menys a més fins a gua-
nyar l’últim partit contra Xina 
(17-3). Els tres jugadors de l’AEE 
Montserrat Miró, Pol Sànchez, 
Mari Hernández i Aida Rodrí-
guez, van oferir un bon nivell de 
joc | RJ

Van participar tres membres de l’AEE Montserrat Miró

corFBol

catalunya sots-19, novena 
al mundial jugat a Holanda
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Mari Hernández, en el partit contra Xina
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Carme Serra
Defensora dels gossos. Des de fa quatre anys, Carme Serra es dedica a rescatar galgos gràcies 
als contactes que té a Andalusia, Extremadura i Castella. S’ha centrat en aquesta raça perquè la 
seva problemàtica “és més bèstia”, segons explica, i des del gener, ha constituït amb Cris Ximenis 
l’associació Batec de galgo amb seu a Montcada. Fins ara l’entitat ha tramitat més de 80 adopcions i 
té més de 15 cases d’acollida que són un primer pas vital abans de lliurar el gos en adopció. El gran 
problema és que l’associació no té cap refugi i, per tant, tots els animals que els arriben han de passar 
per casa seva, on són estesterilitzats i vacunats. “És molt difícil trobar una família conscienciada 
que entengui que el gos té sentiments i pateix”, explica Serra mentre afegeix que “es tracta d’una 
responsabilitat que, si l’agafes, és per tota la vida”. El seu web és batecdegalgo.org.

“Hi ha molta màfi a i molts 
diners entorn dels galgos”

Com s’inicia el procés d’adopció?
Comença quan l’animal encara està 
en el lloc d’origen. Nosaltres publi-
quem la foto a les xarxes socials i, 
quan ens contesten els interessats, 
els hi passem un qüestionari. Sem-
pre busquem el contacte directe i 
conèixer les persones que adopta-
ran, per això ens desplacem fi ns a 
casa seva. Allà fi nalment se signa 
el contracte d’adopció. Els mascles 
o femelles venen castrats, però els 
cadells s’han de castrar.
És obligatòria la castració?
Sí. Com a associació veiem cama-
des indesitjades. No podem tenir 
més cadells..
Quan de temps porta tramitant 
adopcions?
Personalment porto 4 anys res-
catant galgos. Tinc contactes al 
sud, a Sevilla, Badajoz, Castella... 
Com saben que em dedico a això, 
contacten amb mi i em demanen 
ajuda per adoptar un galgo, i tam-

bé d’altres races com els podencs 
i els bretons, tots ells gossos de 
caça. Però la principal és el galgo 
perquè la problemàtica d’aquests 
pobres animals és més bèstia. I a 
Catalunya cada vegada hi ha més 
gent disposada a adoptar galgos.
Fins ara ho feies de forma parti-
cular.
Ho feia amb ajuda de voluntàries, 
però a principi d’aquest any vam 
decidir crear l’associació. El balanç 
és molt positiu. Fins ara hem acon-
seguit més de 80 adopcions amb 
15 cases d’acollida que són molt 
importants perquè no tenim refugi.
Quin és el drama que viuen els 
galgos?
Hi ha 50.000 galgos abandonats, 
maltractats, cremats o penjats. 
Quan un galgo ja no serveix per 
caçar o criar, el millor que li pot 
passar és que l’abandonin.
I per què passa amb els galgos i no 
amb altres races?

Perquè és una raça molt tímida, 
molt submisa. Li pots fer el que vul-
guis i mai no es girarà. Però quan 
una persona és dolenta ho serà 
tota la vida. Al sud hi ha moltíssims 
galgos per a la caça. Mouen molts 
diners i hi ha molta màfi a al seu 
voltant. 

La situació per a vosaltres tampoc 
és fàcil?
Quan portem els galgos no te-
nim ajuda de ningú. El cost l’hem 
d’assumir nosaltres. Quan els do-
nem en adopció recuperem el que 
s’ha destinat al gos, però a vegades 

no passa. Ho assumim nosaltres de 
la nostra butxaca. I arribarà un mo-
ment que ja no podrem.
Quants animals has arribat a tenir 
a casa teva?
A l’estiu passat van coincidir 22 gos-
sos, amb dues camades de cadells.
I com és la convivivència?
Molts eren cadells, però has de 
conèixer molt els gossos, i tenir molt 
clar que qui mana aquí sóc jo per 
evitar el caos. Tots venen amb pors 
i alguns han passat molta gana...
Quant de temps pot estar un gos 
en una casa d’acollida?
No hem tingut un gos mai més de 
dos mesos. Tenim molta sort.
No estem molt acostumats a veure 
un galgo com a gos de companyia. 
La gent creu erròniament que un 
galgo necessita córrer molt. Però 
pel fet de tenir l’habilitat i el físic 
no vol dir que ho necessiti. Hi ha 
d’altres races com el llaurador o el 
border collie, que sí necessiten cre-

mar molta energia, tant física com 
psicològicament. El galgo és un gat 
camufl at. Poden estar les 24 hores 
dormint. A casa són molt tranquils. 
L’únic problema que solen tenir els 
rescatats és que poden crear an-
sietat per separació. Si queiem en 
l’error de mimar-los i hiperprotegir-
los, després quan els has de deixar 
sols ho passen malament. Jo sem-
pre dic: no mimeu els gossos.
T’imagines la vida sense gossos?
Ara que els conec, no.
Quins són els projectes que teniu 
previstos?
Volem fer campanyes de conscien-
ciació a les escoles dels galgos com 
a animals de companyia; teràpia 
per a gent amb discapacitat física 
i psíquica, una teràpia que seria 
tant per a les persones com per als 
animals. Volem que Batec de galgo 
no perdi el vincle humà que existeix 
actualment. Tenim molts projectes 
però cal ajudes i més col·laboració.

“Erròniament la gent 
creu que un galgo 
necessita córrer molt. 
Però, pel fet de tenir 
l’habilitat i el físic, no  
vol dir que ho necessiti”

fundadora de Batec de galgo

A títol personal
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