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ÈPOCA III

PuBlicitat

L’Ecoparc compleix una dècada 
des de la seva posada en marxa
Referent | És la planta de residus 
que genera més biogàs de tot l’Estat

propietat de l’AmB | La instal·lació tracta 
envasos, resta i matèria orgànica PÀG. 3

>BALANÇ

El fi scal demana per 
als acusats dos anys de 
presó, multa econòmica 
i sis anys d’inhabilitació 

>PEÇA CINQUENA DEL CAS MERCURI

Casals d’estiu
la inscripció anirà del 
26 al 30 de maig pÀG. 18

El grup d’ICV-EUiA reitera la petició de dimissió per 
a l’alcaldessa i ERC insta els partits en el govern, 
PSC i CiU, a retirar-li la confi ança  PÀG. 5

La plaça Joanot Martorell es va tornar a omplir per veure els grups locals PÀG 21
ple total al Dia de la Dansa
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Casals d’estiu
la inscripció anirà del 
26 al 30 de maig 
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DADES DE L’EmSHTR
Durant l’any 2012 cada habitant del territori 
metropolità va generar 435,5 kg de deixalles. 
Al voltant del 50% va a incineradores i abocadors

ecoparc 2

La planta de residus montcadenca és 
la que genera més biogàs de tot l’Estat
La instal·lació, propietat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, es va obrir ara fa 10 anys i tracta 260.000 tones de deixalles l’any

L’Ecoparc 2, ubicat a Can Ca-
banyes, en el límit de Montcada 
amb Ripollet, Barberà i Santa 
Perpètua, compleix aquesta pri-
mavera el seu desè aniversari. 
A la planta de residus propietat 
de l’Entitat del Medi Ambient 
(EMSHTR) de l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona (AMB) i ges-
tionada per la societat EBESA, 
arriben diàriament al voltant 
de 250 camions d’escombrari-
es procedents de municipis del 
Vallès Oriental i Occidental, 
el Barcelonès, el Maresme i el 
Baix Llobregat, donant servei 
a una població aproximada de 
700.000 habitants. 

Referent. Ara per ara, l’Ecoparc 
2 és el que produeix més biogàs 
de tota Espanya i un dels pri-
mers a nivell europeu. Aquest 
lideratge respon al fet que Ca-
talunya és capdavantera en la 
recollida selectiva de brossa 
orgànica i que, dels quatre 
ecoparcs que té l’AMB, el de 
Montcada és l’únic que tracta 
tres fraccions de residus: enva-
sos, resta i matèria orgànica. 

“Amb les restes de menjar 
que arriben a la planta s’ob-
tenen 38.000 tones de com-
post l’any i es generen 12,6 
milions de m3 de biogàs, que 
s’utilitza per produir energia 
elèctrica”, explica el gerent 

de l’Ecoparc, Josep Tàrraga. 
Una part d’aquesta producció 
es destina a consum propi i la 
resta es ven. Tot i així, els be-
nefi cis que obté l’Ecoparc per 
la venda de biogàs, compost i 
altres residus reciclats no co-
breixen ni de bon tros el cost 
de la instal·lació, que és molt 
elevat tenint en compte les in-
versions que s’hi han fet –56 en 
la construcció i més de 20 en 
millores.
La planta compta amb una lí-
nia d’envasos lleugers amb ca-
pacitat per a 27.500 tones l’any, 
2 línies per tractar 160.000 de 
resta i una per a 100.000 tones 
de residus orgànics. Tot i que 
l’equipament es va projectar per 
tractar 240.000 tones anuals 
de deixalles, avui dia aquesta 
xifra s’ha incrementat fi ns a 
260.000. Això ha estat possible 
gràcies a les inversions fetes. 
La més recent ha estat la instal-
lació d’un separador òptic per 
a la fracció de la resta que per-
met separar de forma automà-
tica el brik i diferents envasos 
de plàstic. Prèviament, al 2010, 
es va invertir en uns separa-
dors infrarrojos que reconei-

xen i classifi quen amb precisió 
gran quantitat de materials en 
funció del seu tipus i composi-
ció. Amb aquesta nova línia, la 
planta va incrementar la seva 

capacitat de tractament en 
27.500 tones anuals d’envasos 
lleugers i d’altra densitat.
Segons Tàrraga, les millores tèc-
niques no han comportat una 

reducció de personal. Contrària-
ment, el gerent assegura que la 
plantilla ha augmentat fi ns a la 
xifra actual propera als 130 tre-
balladors.

Pilar Abián | Can Cabanyes

l’ecoparc de Montcada 
és l’únic de l’aMB que 
tracta tres fraccions de 
residus: envasos, resta 
i matèria orgànica
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L’Ecoparc 2 ocupa 8 hectàrees a Can Cabanyes, a tocar del polígon Can Salvatella, i en el límit entre Montcada i Reixac, Ripollet, Barberà i Santa Perpètua de Mogoda

 Tàrraga: ‘Hem destinat molts diners a reduir els problemes de les olors’

Josep Tàrraga treballa a l’Eco-
parc 2 des de la seva posada en 
funcionament i és el gerent de 
la planta des de fa quatre anys. 
Coneix, per tant, de primera mà, 
les reticències que la instal·lació 
va generar a Ripollet, on hi ha el 
nucli urbà més proper, especial-
ment per les pudors que, en inici, 
desprenia. “Aquesta –explica– és 
una de les qüestions que més 
ens va preocupar des del comen-
çament i per això hem destinat 
molts diners per minimitzar-ne 
l’impacte”. 
Actualment l’Ecoparc rep una 
mitjana de 2 o 3 queixes men-
suals però, segona Tàrraga, es 
tracta d’episodis esporàdics que 
duren poc temps. Els tècnics de 
la planta disposen d’una estació 
meteorològica pròpia per con-
trolar si hi haurà vent, anticicló o 
pluges, factors que contribueixen 
a augmentar el perill de pudors. 
“En dies així, evitem fer deter-

minades produccions per no 
causar molèsties al veïnat”, co-
menta el gerent.

Destí dels residus. De les 
260.000 tones que arriben anual-
ment a la planta, avui dia es recu-
pera un 52% del total. La resta va 

a abocadors o a la incineradora 
de Sant Adrià. Reduir aquesta 
proporció és un dels objectius 
de l’AMB, que ha potenciat en 
els darrers anys les campanyes 
per promoure la recollida selec-
tiva i la separació de residus en 
origen  PA

aM
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ENTORN DE LA C-17
L’Ajuntament aprova un projecte 
urbanístic per dignificar l’entrada 
al centre des de la carretera

pàg. 6

CAmpANyA ELECTORAL
Els partits treuen les seves carpes 
al carrer per demanar el vot a les 
eleccions europees del 25 de maig

pàg. 8

04

ple d’abril

L’oposició critica el govern per la gestió 
que ha fet dels processos d’expropiacions
L’executiu diu que el pagament de les sentències, que pugen a 15 milions d’euros, no afectaran els serveis ni els recursos municipals

Els expedients sobre les expro-
piacions forçoses que obliguen 
l’Ajuntament a pagar 15 mili-
ons d’euros a tres empreses del 
municipi –Tort, Foinvasa i RS 
Patrimoni i Juan Carrasco– afec-
tades per la modificació del Pla 
General Metropolità del 1976, 
van centrar el debat de la sessió 
plenària que va tenir lloc el 30 
d’abril a la Casa de la Vila. 
El govern municipal, format per 
PSC i CiU, va informar que ha 
demanat al Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya (TSJC) 
pagar una part de l’import de les 
sentències judicials d’aquests pro-
cessos amb diners –provinents 
dels 4’4 milions de romanent 
positiu del pressupost del 2013– i 
l’altra, amb patrimoni immobilia-
ri municipal. 

“Estem a l’espera de la respos-
ta del TSJC, però ja tenim ela-
borat un pla financer que no 
afecta ni els recursos de l’Ajun-
tament ni els serveis als ciuta-
dans”, va comentar el president 

de l’Àrea Econòmica, Joan Ma-
resma (CiU).

Debat. L’oposició va criticar el 
govern local en considerar que 
ha fet una mala gestió de l’afer 
i li va demanar responsabilitats 
polítiques. ICV-EUiA, PPC, C’s 
i ERC van lamentar que el con-
sistori hagi de destinar l’excedent 
d’ingressos de l’any passat a pa-
gar les expropiacions i van des-
tacar que la ciutadania haurà de 
pagar més cars els serveis per fer 
front a la despesa. 
En opinió del partit majoritari a 
l’oposició, ICV-EUiA, les gestions 
de l’equip de govern “busquen 
més exculpar determinats polí-
tics que no pas reduir l’impacte 
de les sentències”, va dir el por-
taveu del grup rogiverd, Josep M. 
González, qui va proposar buscar 
una alternativa diferent per mi-
nimitzar les conseqüències de les 
expropiacions.
Per la seva banda, la portaveu 
del PPC, Eva García, va criticar 
el govern municipal per no haver 
fet cap compareixença pública 
per explicar la situació. “Ni tan 
sols han estat capaços de donar 
la cara i reconèixer que les co-
ses no s’han fet bé, ni a temps”, 
va indicar l’edil, remarcant que es 
podria haver negociat millor i ha-
ver afrontat abans el compliment 
de les sentències. En aquest sentit, 

la portaveu de C’s, Carmen Ro-
mero, va dir que “la passivitat 
del govern, allargant el procés 
al màxim amb diferents recur-
sos, només ha servit per incre-
mentar l’import a pagar”.  
La regidora d’ERC, Marta Agui-
lar, també va parlar de mala ges-
tió, apuntant que, per evitar les 
denúncies, es podria haver fet fa 
temps un planejament parcial dels 
sectors afectats amb l’objectiu que 
els propietaris haguessin entrat 
en el joc del mercat urbanístic. 
“Aquesta és la mostra més clara 
de la deixadesa i la manca de 

lideratge d’aquest i els anteriors 
governs municipals, que es van 
mirar el problema com si mai 
hagués de passar”, va manifestar 
l’edil.

Reacció del govern. Davant 
d’aquestes crítiques, el president 

de l’Àrea Econòmica va expli-
car que els casos de les expro-
piacions derivades del PGM 
afecten 21 ajuntaments dels 36 
que existeixen a l’Àrea Metro-
politana de Barcelona. 
En opinió de Maresma, la llei 
empara la propietat privada per 
damunt de l’interès públic. “És 
un tema global de pura espe-
culació urbanística”, va dir el 
polític i, en referència a la ges-
tió municipal, va assegurar que 
“l’afer s’ha tractat amb rigor i 
transparència i amb l’objectiu 
de trobar la millor solució”.
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El president de l’Àrea Econòmica, Joan Maresma, va defensar l’actuació del govern assegurant que l’afer s’ha tractat amb rigor i transparència

Sílvia Alquézar | Montcada

Els partits lamenten 
que el consistori destini 
l’excedent d’ingressos 
de l’any passat a pagar 
les expropiacions El govern ha demanat al 

TSJC pagar una part de 
l’import amb patrimoni 
immobiliari



52a quinzena | Maig 2014 Notícies 05

La Plataforma Antiincineració, 
a través de l’AV de Can Sant 
Joan, ha presentat escrit d’opo-
sició al recurs de cassació trami-
tat per la Generalitat i Lafarge 
al Tribunal Suprem. El col-
lectiu reclama el compliment 
de la resolució del Tribunal Su-
perior de Justicia de Catalunya 
–que anul·la l’autorizació medi-
ambiental de la cimentera–, així 
com el tancament de la fàbrica 
que es va instal·lar al peu del 
Turó fa 97 anys. 
Fins ara, la Plataforma ha reco-
llit 7.000 euros per al pagament 
de les despeses judicials d’apor-
tacions individuals i col·lectives. 
La col·lecta més recent s’ha fet a 
la Fira del Comerç i Artesania 
de Can Sant Joan, on les dona-
cions van arribar als 800 euros.

Denúncia. La presentació de 
l’escrit d’oposició al recurs pre-
sentat per la cimentera i la Ge-
neralitat al Tribunal Suprem 
s’ha donat a conèixer pocs dies 
després de l’episodi d’emissions 
de pols per una incidència tèc-
nica a la fàbrica, el 29 d’abril. 
“No s’ha pres cap mesura per 
evitar les afectacions a les per-
sones amb problemes de sa-
lut”, ha denunciat la Plataforma 
en un comunicat en què qües-
tiona l’actuació de la Regidoria 
de Medi Ambient, l’empresa i 
l’administració autonòmica. El 
col·lectiu també afirma que la 
contaminació atmosfèrica i acús-
tica provocada per la factoria ha 
augmentat.
La Plataforma aprofita el seu es-
crit per fer una crida als centres 
educatius perquè no visitin la 
fàbrica per no exposar els alum-
nes a un nou episodi de pols. 

Demanda de dimissió. El Grup 
de Medi Ambient, per la seva 
banda, ha titllat l’incident d’“es-
candalós” i ha demanat en un 
comunicat la dimissió del govern 

local en ple per no actuar contra 
la cimentera: “L’Ajuntament té 
molts mitjans legals i polítics 
per fer-la fora o tancar-la, po-
sant-li obstacles continus”.

La plataforma Antiincineració s’oposa 
al recurs presentat per Lafarge al TS 
El col·lectiu ha recollit 7.000 euros en donacions per pagar les despeses judicials

Pilar Abián/Lluís Maldonado | La redacció

Arran l’últim episodi de pols, el 29 d’abril, diferents col·lectius han reclamat el tancament de Lafarge
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El fiscal Fernando Bermejo de-
mana dos anys de presó i sis 
d’inhabilitació per a l’alcaldessa, 
María Elena Pérez, el diputat del 
PSC al Parlament de Catalunya 
Daniel Fernández, i l’exalcalde 
de Sabadell, Manuel Bustos, per 
la contractació irregular de l’exdi-
rectora de l’Àrea de Política Ter-
ritorial de consistori montcadenc, 
Carmina Llumà. En el seu escrit 
de qualificació provisional, el fiscal 
també demana que s’imposi una 
multa de 108.000 euros als acu-
sats, per un presumpte delicte de 
tràfic d’influències, argumentant 
que es van modificar il·legalment 
els criteris de selecció de l’extre-
balladora i 3.600 euros més per a 
Pérez i dos anys de suspensió en 
el càrrec per prevaricació.

Escrits de l’acusació. La petició 
de Bermejo va en la línia de la 
que ha fet la Plataforma Saba-
dell Lliure de Corrupció, que 
exerceix l’acusació particular. En 
concret, aquest col·lectiu dema-
na 10 anys d’inhabilitació per a 
l’alcaldessa per presumpta preva-
ricació i, per a la resta d’acusats 
–Fernández i Manuel i Francisco 
Bustos, als quals se’ls presuposa 
un delicte de tràfic d’influències–, 
la pena màxima, 2 anys de pre-
só, 6 d’inhabilitació per exercir 
càrrecs públics i una multa de 
52.000 euros. 
Ara el magistrat del Tribunal 
Superior de Justícia de Cata-
lunya (TSJC) que porta el cas 
haurà d’estudiar tant els escrits 
de l’acusació com de la defensa 
per fer un nou auto en què es 
concretaran els termes de l’acu-
sació i si es farà judici oral.  

Cal recordar que, un cop finalit-
zada la instrucció, a principi del 
mes d’abril, el TSJC va mante-
nir les acusacions de tràfic d’in-
fluències per als germans Bustos 
i Fernández i la de prevaricació 
per a Peréz. L’alcaldessa va pre-
sentar recurs contra aquesta re-
solució en considerar-la injusta. 
De moment, l’edil ha declinat 
fer declaracions sobre les petici-
ons de l’acusació.

Parla l’oposició. El grup majo-
ritari, ICV-EUiA, ha tornat a 
demanar un cop més la dimis-
sió immediata de l’alcaldessa 
ICV-EUIA en considerar que 
la situació és insostenible. “No 
es pot permetre, per respecte 
a la institució que representa 
i per respecte a la imatge de 
Montcada i Reixac, que Ma-
ria Elena Pérez continuï en el 
seu càrrec”, ha expressat la co-
alició en un comunicat.
ERC, per la seva banda, re-
clama ara als partits en el go-
vern (PSC i CiU) que actuïn i 
li retirin la seva confiança. Els 
republicans, amb una regidora 
a l’oposició, continuen mante-
nint la pressumpció d’innocèn-
cia cap a l’edil, però opinen que 
la repercussió que està tenint el 
procés no fa més que consta-
tar la debilitació de Pérez i de 
l’equip de govern. “Aquest cas 
està perjudicant la imatge 
del municipi i, sobretot, posa 
de manifest la manca de lide-
ratge en un moment en què 
la nostra ciutat necessita un 
que sigui fort, capaç i cohe-
sionat per poder fer front als 
processos d’expropiacions”, 
ha expressat la formació.

L’acusació demana presó 
i la inhabilitació per a 
pérez i la resta d’acusats

Pilar Abián | La redacció

ICV-EUiA reclama la dimissió immediata de l’alcaldessa

peça cinquena del cas mercuri tribunals

 El consistori demana a Lafarge un informe exhaustiu

L’Ajuntament ha demanat un infor-
me exhaustiu a l’empresa Lafarge 
i explicacions detallades a la Ge-
neralitat després de l’incident del 
29 d’abril. Així mateix, el consis-
tori també ha sol·licitat una reunió 
amb la Direcció General de Quali-
tat Ambiental i la pròpia empresa 
amb l’objectiu d’establir-hi proto-
cols d’actuació addicionals.
Arran dels fets, l’Ajuntament va 
fer un comunicat en què va expli-
car que el material emès va ser de 
naturalesa calcària, sedimentable 
i en cru i va assegurar que aquest 
tipus d’emissió no té cap relació 
amb el combustible utilitzat per 
al funcionament del forn. Segons 
va assenyalar el consistori, en ser 
partícules sedimentables sense 

concentració significativa de com-
postos tòxics, en cas d’incident 
puntual no suposa un risc afegit 
per a les persones amb bona sa-
lut. Malgrat que la normativa vi-
gent regula que el control d’emis-
sions d’aquest tipus d’indústria és 
competència exclusiva de la Ge-
neralitat, l’Ajuntament assegura 
que va actuar amb celeritat per 
descartar possibles efectes sobre 
la salut de les persones. 
“L’alarma creada per aquest epi-
sodi i el fet de que no sigui un fet 
del tot aïllat, referma la voluntat 
del consistori sobre la necessitat 
d’un control més intens de les 
instal·lacions de Lafarge”, ha ex-
plicat la regidora de Medi Ambient, 
Judith Mojeda (PSC) | SA
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Tots els partits amb representa-
ció al municipi que opten a les 
eleccions europees han comen-
çat a difondre els seus progra-
mes instal·lant carpes al carrer. 
El 25 de maig estan cridats a 
les urnes 24.770 montcadencs. 
Després de la tradicional pen-
jada de cartells, els partits han 
coincidit en diferents escenaris, 
el primer va ser la Fira del Co-
merç i d’Artesania de Can Sant 
Joan i, a continuació, el mercat 
ambulant del centre. 

Agenda de campanya. En el mo-
ment de tancar aquesta edició, 
només el PPC i C’s han anun-
ciat la convocatòria d’actes 

polítics amb presència de repre-
sentants de cada partit. El 19 
de maig, a les 19h, la diputada 
al Congrés Dolors Montserrat 
parlarà a la Casa de la Vila so-
bre les propostes dels populars. 
Prèviament, el 14 de maig, el 
president comarcal de la for-
mació, Manuel Buenaño, va 
passejar pel mercat acompanyat 
de la regidora i diputada Eva 
García, tot defensant la unitat 
d’Espanya a Europa en contra 
del procés sobiranista. 
C’s, que opta per primer cop 
a les europees, vol aconseguir 
tenir representació a Brussel-
les. El dia 21, la formació orga-
nitzarà un acte a la Casa de la 
Vila (19h) amb el cap de llista 

del partit, Javier Nart, qui vin-
drà acompanyat de Juan Car-
los Girauta i Matías Alonso.

Eixos programàtics. Pel que fa 
a les propostes que plantegen 
les diferents formacions per 
captar el vot de l’electorat, el 
PSC proposa canviar el govern 
europeu per acabar amb les 
retallades i l’austeritat. CiU i 
ERC centraran la campanya en 
defensar que Catalunya sigui 
un nou estat d’Europa, qüestió 
a la qual PP i C’s s’hi oposen 
frontalment. Per la seva banda, 
ICV-EUiA també defensa la 
sobirania dels pobles com a fór-
mula per posar fi als mandats 
del mercat financer. 

Els partits surten al carrer per donar 
a conèixer el seu programa electoral

eleccions europees

24.770 montcadencs estan cridats a les urnes en els comicis del proper 25 de maig 

Pilar Abián | La redacció

El PSC va fer campanya a la Fira d’Artesania i de Comerç de Can Sant Joan
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CiU està recorrent amb la carpa diversos punts del municipi. A la foto, al mercat ambulant

El president del PP comarcal, Manuel Buenaño, fent campanya amb la diputada Eva GarcíaLa coalició d’ICV-EUiA va estar present el dia 14 al mercat ambulant dels dimecres

La regidora de Ciutadans, Carmen Romero, parla amb un veí al mercat ambulant Membres de la secció local d’ERC a la Fira d’Artesania de Can Sant Joan

Escons en blanc muntarà el 18 
de maig al matí una parada a la 
plaça de l’Església des d’on do-
narà a conèixer la seva proposta 
electoral. Aquesta és la primera 
vegada que la formació es pre-
senta a les europees després 
d’haver recollit els 15.000 avals 
necessaris. Els candidats del 
partit que resultin escollits no 
adquiriran la condició de dipu-
tat ni tindran dret a cap remu-
neració. Escons en Blanc neix 
amb l’objectiu de visibilitzar el 
descontentament amb la classe 
política d’una part important de 
la ciutadania que no s’hi sent 
representada, obrir un debat 
públic centrat en els dèficits del 
sistema electoral i pressionar la 
classe política i els seus partits 
per tal que actuïn amb ètica, 
respecte i transparència | PA

Escons en 
blanc entra 
en campanya
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La comissió d’habitatge per als 
veïns de Montcada i Reixac 
afectats per les hipoteques es 
va constituir el 6 de maig. El 
grup de treball l’integren re-
presentants de les regidories 
d’Habitatge i Serveis Socials, 
dels grups municipals amb re-
presentació al consistori i del 
denominat tercer sector: la 
Plataforma d’Afectats per les 
Hipoteques (PAH), la Federa-
ció d’Associacions de Veïns de 
Montcada i Reixac (Favmir) i 
Cáritas, organització que ges-
tiona el servei de mediació hi-
potecària impulsat per la Man-
comunitat Intermunicipal de 
Ripollet, Cerdanyola i Montca-
da i Reixac.
La comissió es reunirà cada tres 
mesos i la pròxima trobada està 
previst que es convoqui abans 
de les vacances d’estiu. “Prete-
nem donar a la ciutadania el 
millor assessorament possible, 
creant un canal únic d’actua-

ció, combinant tots els serveis 
que oferim des del consistori 
i les entitats”, ha manifestat el 
regidor d’Habitatge, Jonathan 
Martín (PSC). “Estem pen-
dents que la Generalitat i la 
Sareb signin un conveni per 
tal de donar compliment a la 
moció aprovada al Ple al de-
sembre de l’any passat, per 
tal que l’Ajuntament pugui 
gestionar el parc d’habitatges 
que la societat té al munici-
pi”, ha indicat Martín. 

Recursos. A la reunió, des de 
Serveis Socials es va explicar 
quins són els ajuts d’emergència 
que dóna aquest departament 
a les persones afectades per un 
desnonament i Cáritas va infor-
mar sobre el funcionament del 
servei de mediació hipotecària 
que s’ofereix a la delegació de 
Creu Roja de Cerdanyola, que 
des de la seva posada en marxa 
al setembre del 2012, ha atès 96 
casos del municipi.

La comissió d’habitatge 
es reunirà cada tres mesos 

contra els desnonaments

El grup de treball l’integren representants de l’Ajuntament, 
dels grups municipals, de la PAH, Càritas i la Favmir

Pilar Abián | La redacció

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (Pah) es reuneix cada dimecres a la tarda al Kursaal

ll
u

ís
 M

al
D

o
n

aD
o

Llum verda a 
la legalització 
de l’Estany 
de Gallecs

En el Ple d’abril es va aprovar 
inicialment la modificació pun-
tual del Pla General Metropolità 
(PGM) de l’Estany de Gallecs, 
una urbanització que pertany a 
Montcada i Reixac, que es troba 
ubicada en la zona agroforestal 
de Gallecs. El tràmit dóna inici 
al procés per legalitzar el sec-
tor, consolidant els criteris de 
zonificació i adequant-los a les 
necessitats i preexistències del 
sector. El president de l’Àrea 
de Política Territorial, Juan 
Parra (PSC), va destacar al 
Ple el consens amb el veïnat de 
l’Estany per tal d’elaborar-ne 
la proposta. Durant un mes, la 
informació estarà en exposició 
pública per tal de recollir possi-
bles al·legacions al projecte.
El punt es va aprovar amb 
els vots a favor de l’equip de 
govern (PSC i CiU) i d’ICV-
EUiA, que considera que el 
procés ajudarà a millorar l’es-
pai. La resta de grups muni-
cipals a l’oposició –PP, C’S i 
ERC– es van abstenir.

Sílvia Alquézar | Redacció

 La PAH no vol que tot plegat quedi en un gest

La Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca (PAH) ha celebrat que 
la comissió s’hagi creat per poder  
assessorar i orientar les persones 
afectades, però no vol que tot ple-
gat només quedi en un gest i de-
mana passar a l’acció. D’entrada, 
el col·lectiu ha lamentat el retard 
amb què s’ha convocat el grup i 
que continuïn sense haver-se fet 
efectius la majoria dels acords 
presos pel plenari. “Necessitem 
resultats concrets i un govern 
valent que sigui capaç de tirar 
endavant mesures per iniciativa 
pròpia i que no només es limiti 
a adherir-se a convenis autonò-
mics”, ha assenyalat el col·lectiu 
en un comunicat, en què insta el 

regidor d’Habitatge a actuar amb 
contundència davant de situa-
cions que són d’autèntica emer-
gència. Evitar els desnonaments o 
garantir el reallotjament digne en 
aquells casos en què els afectats 
perdin l’habitatge són les princi-
pals demandes de la PAH. 
“Estarem atents perquè tots i 
cadascuns dels acords presos es 
duguin a terme sense dilacions 
innecessàries”, ha alertat la Pla-
taforma. Tot i les crítiques, el col-
lectiu es mostra optimista quant al 
treball que pugui fer la comissió. 
La PAH també ha agraït la presèn-
cia a la reunió dels grups del PSC, 
ICV-EUiA i ERC i ha lamentat l’ab-
sència de CiU, PPC i C’s | PA
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Avancen les obres d’arranjament 
dels carrers de la muntanyeta
L’AV ha demanat que s’acceleri la construcció de les voreres per facilitar el pas dels veïns
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can sant joan

Les obres d’arranjament del car-
rer Novell i el tram de Triangle 
entre Cim i Diagonal, iniciades 
a principi d’any, estan entrant en 
la recta fi nal. L’actuació, emmar-
cada en el Projecte d’Intervenció 
Integral de la Muntanyeta de 
Can Sant Joan, està fi nançada 
per l’Ajuntament i la Generali-
tat de Catalunya, a través de la 
Llei de barris i compta amb un 
pressupost de més de 500.000 
euros. 

Estat actual. L’actuació del carrer 
Novell és la més avançada de les 
tres. En aquel vial ja s’ha renovat 
el clavegueram, també s’han fet 
les voreres i les escales d’accés 
a alguns habitatges. En el marc 
de l’actuació, s’han soterrat les 
línies elèctriques i, properament, 
s’asfaltarà el vial i es col·locaran 
pivots de protecció. 
Per la seva banda, al carrer 
Triangle, han fi nalitzat les tas-
ques de renovació del clavegue-
ram i ara cal començar a fer les 

voreres, una demanda que l’AV 
de Can Sant Joan va traslladar 
a l’Ajuntament durant la visita 
d’obres que una delegació muni-
cipal encapçalada per l’alcaldes-
sa i els regidors d’Urbanisme i 
del Pla de barris va fer el passat 
8 de maig. 
“L’objectiu dels treballs és la 
renovació integral dels dos 
vials per facilitar la connexió 
entre les zones més altes i bai-
xes del sector, des del Mirador 

de les Cultures fi ns a la plaça 
del Bosc”, va explicar María 
Elena Pérez (PSC). 
En tots dos carrers es farà un 
paviment amb voreres al mateix 
nivell, se soterraran les línies 
elèctriques i de telèfon i s’instal·-
larà nou mobiliari urbà. La dele-
gació municipal també va visitar 
l’obra del carrer Diagonal, entre 
el carrer del Bosc i la plaça del 
mateix nom, on s’han canviat 
les voreres i el clavegueram. 

Pilar Abián | La redacció

La delegació d’autoritats, tècnics i dirigents veïnals de Can Sant Joan, durant la visita d’obres

L’Ajuntament ha aprovat el 
projecte d’obres d’urbanització 
de l’entrada a la zona centre 
des de la carretera C-17, a l’al-
çada del cementiri municipal. 
El principal objectiu d’aquesta 
actuació és reduir l’impacte del 
pas de la nacional pel nucli cen-
tral de la ciutat i també millo-
rar els accessos per als vianants 
cap a la carretera, especialment 
a les parades d’autobús situa-
des a la C-17. “Volem digni-
fi car aquest espai, ja que és 
l’entrada al municipi per la 
zona centre”, ha manifestat el 

president de l’Àrea de Política 
Territorial, Juan Parra (PSC). 
Per aconseguir aquest objectiu 
es faran diverses actuacions, 
com ara incorporar més vege-
tació als talussos de la carrete-
ra, millorar l’itinerari per als 
vianants que fan el recorregut 
entre el centre i la Font Puden-
ta i també els accessos a les pa-
rades d’autobusos interurbans 
que hi ha a la C-17. El projecte, 
que es troba en exposició pú-
blica, costarà 180.533 euros, 
dels quals 131.000 els aportarà 
la Generalitat i la resta, l’Ajun-
tament.

projecte per dignifi car 
l’accés des de la C-17

Pilar Abián | La redacció

Es faran intervencions per reduir l’impacte visual del vial

mobilitat
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L’entorn de les parades d’autobús que hi ha a la C-17 també s’adequarà

El 10 de maig una vintena de mont-
cadencs es va afegir al més de cen-
tenar de Iaiofl autes de Sabadell, Te-
rrassa i Múrcia que es van desplaçar 
a Perpinyà (França) per denunciar 
davant l’opinió pública europea i 
francesa la greu situació que pateix 
la societat espanyola i catalana. En 
opinió del moviment, tot plegat res-
pon a les polítiques impulsades pels 
governs del PP a Espanya i de CiU, 

a Catalunya. Els iaiofl autes van ser 
rebuts a Perpinyà per representants 
d’Els Verds, del Partit Comunista de 
França (PCF) i de la Gouche Free 
(col·lectiu format per fi lls d’exiliats 
espanyols que treballen per la re-

cuperació de la memòria històrica). 
Posteriorment van marxar en ma-
nifestació des del passeig Wilson a 
l’Ajuntament on van donar lectura 
a un manifest contra les polítiques 
d’austeritat del FMI i la UE | LR

Els iaiofl autes 
es manifesten 
a França contra 
les retallades

El grup de Montcada i Reixac, amb la pancarta que van mostrar a Perpinyà
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En el marc de les jornades 
Montcada SOStenible organit-
zades pel col·lectiu Obrim Vies, 
el Casal Popular El Brot va 
acollir el 7 de maig un col·loqui 
sobre agroecologia amb la par-
ticipació de les cooperatives el 
Rave Negre (Gallecs) i La Ver-
dolaga (Les Franqueses), que 
subministren verdures, fruites 
i altres productes als dos grups 
de consum que hi ha al munici-
pi, La Pastanaga i El Brot, res-
pectivament, i dels quals forma 
part una trentena de famílies. 
La trobada va servir per con-
traposar dues maneres diferents 
d’entendre la producció dels ali-
ments i el model de consum.
Mentre la majoria de la gent 

compra verdures, fruites i altres 
productes sense saber-ne la  pro-
cedència ni les condicions de 
producció, cada vegada hi ha 
més ciutadans que s’organitzen 
en grups de consum per proveir-
se d’aliments de proximitat, culti-
vats sense químics i en condicions 
dignes per al pagès. 

Valor afegit. Joana Aumedes, del 
Rave Nagre, considera vital que 
els consumidors valorin la feina 
del pagès, “perquè si no ha gent 
que es dedica a treballar la ter-
ra i produir aliments, seran les 
grans multinacionals les que 
decidiran què mengem i què 
no”. Per a Alfred Pedron, de 
La Verdolaga, les decisions dels  
consumidors són també una ma-

nera de fer política: “Si donem 
suport a projectes de proximi-
tat i respectuosos amb el medi 
ambient, estem contribuint a 
transformar la societat”. Xavi 
Herrero, del grup de consum El 
Brot, i Conxita Jordà, de La Pas-
tanaga, van explicar les seves ex-
periències com a cistellaires de 
cadascuna de les cooperatives i 
van coincidir a valorar la quali-
tat dels productes i la confiança 
plena en els proveïdors.
Ambdues cooperatives formen 
part de La Xarxeta, una organit-
zació que agrupa petits pagesos 
agroecològics que treballen per 
un model social, ambiental i eco-
nòmic en el món rural basat en 
la justícia social, la solidaritat, la 
cooperació i la sostenibiltat. 

L’agroecologia pren força com una 
altra forma de viure i produir aliments

consum

Una trentena de famílies es proveeix de verdures i fruites mitjançant cooperatives

Laura Grau | La redacció

D’esquerra a dreta, Aumedes, Núria Gascón, Alfred Pedron i Xavi Herrero, durant la xerrada organitzada per Obrim Vies a El Brot
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> Incendi en un pis del carrer de la Conca
Una família de quatre persones va haver de ser reallotjada el 10 de maig a 
l’hotel Ciutat de Montcada a conseqüència de l’incendi del seu pis sobre les 
23.30h. Més enllà de la mitjanit, els bombers van donar per extingit el foc. 
L’endemà a la tarda, però, van haver de tornar a intervenir per acabar amb 
algunes guspires. D’altra banda, el dia 9 de maig també va haver un incendi 
a la nau de vehicles Marina Motor del polígon de la Ferreria. Els danys van ser 
escassos. Un treballador va ser evacuat a l’hospital de la Vall d’Hebron | LM

> ‘Fem dissabte’ recull dues tones de deixalles
La jornada de neteja de la llera 
del Ripoll que es va fer el 10 de 
maig a Montcada es va saldar 
amb la recollida de 200 quilos 
de brossa, la majoria envasos. 
La iniciativa d’Hàbitats va comp-
tar amb la participació d’una 
vintena de voluntaris | LG

> minut de silenci per l’assassinat de Carrasco 
L’Ajuntament es va sumar el 13 de 
maig al minut de silenci convocat 
per la Federació de Municipis com 
a mostra de condol i de rebuig per 
l’assassinat de la presidenta de la 
Diputació de Lleó, Isabel Carrasco. 
L’alcaldessa, regidors del govern 
(PSC-CiU) i del PPC van presidir 
la convocatòria | LR

as
so

ci
ac

ió
 h

àB
it

at
s

Pi
la

r
 a

Bi
Án

> Oberta la convocatòria per a la venda ambulant
Les persones interessades a disposar d’una parada als mercats ambulants 
poden participar al concurs d’adjudicació que ha obert l’Ajuntament. Les 
proposicions per prendre part al procediment de contractació s’han de pre-
sentar al registre municipal fins al 10 de juny, en mà, de 9 a 14h. Les bases 
de la convocatòria es poden consultar al Perfil de contractant del web mont-
cada.cat. Les parades ofertades són 12 a Montcada i 7 a Can Sant Joan 
totes elles de productes diversos, exceptuant fruites i verdures | PA

> Xerrada sobre les tarifes elèctriques
El 26 de maig, a les 17.30h, l’Esplai per a la Dona i les Regidories de Con-
sum i de la Dona organitzen una xerrada sobre el nou sistema tarifari elèctric 
a càrrec de Josep Lluís Jiménez, director de la Unió de Consumidors de 
Catalunya. L’acte es farà a la seu de l’Esplai (Sant Antoni, 17) | PA
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La 39a edició de la Fira d’Arte-
sania i la 9a Fira de Comerci-
ants de Can Sant Joan, que es 
va celebrar el 10 i 11 de maig, 
ha estat una de les millors que 
s’ha fet fi ns ara segons l’orga-
nització. “Enguany les ven-
des han estat superiors a les 
de l’any passat, tot i haver 
prop d’una norantena de 
parades; això vol dir que ha 
vingut força públic”, ha dit 
el president de l’Associació de 
Comerciants del barri, Rafa-
el Domínguez. L’augment de 
paradistes respon al fet que la 
Fira va coincidir amb el mercat 
d’artesans que es fa un cop al 

mes i que va permetre ampliar 
l’espai d’expositors des de la 
plaça del Bosc fi ns al fi nal de la 
plaça de Nicaragua. Justament 
en aquest espai es van instal·lar 
uns infl ables per als infants.
Per amenitzar l’esdeveniment, la 
Fira va comptar amb una exhibi-
ció de ball  de l’escola de dansa 
Jym’s, una batucada, la I Troba-
da de músics tropicals, l’actuació 
de Bic Regga i l’exposició de 
trens promoguda pels Amics del 
Ferrocarril al Kursaal.

Presència d’entitats i partits. La 
proximitat de les eleccions euro-
pees també va fer que diferents 
formacions polítiques –PSC, 

CiU, ERC i ICV-EUiA– apro-
fi tessin la Fira per instal·lar una 
carpa des d’on difondre els seus 
programes i demanar el vot. 
Altres entitats hi van estar pre-
sents amb un objectiu clarament 
reivindicatiu. L’AV de Can Sant 
Joan va recollir 800 euros, entre 
donacions i una rifa, per pagar 
les despeses judicials del litigi 
que té obert contra la cimentera 
Lafarge. Empleats de la fàbrica 
Panrico, en vaga des de fa me-
sos, també van recollir diners 
per a la seva caixa de resistència 
i l’Assemblea d’Aturats i Treba-
lladors va instal·lar una carpa 
per informar de les accions que 
desenvolupa.

La Fira del Comerç i d’Artesania, una 
de les millors segons l’organització 

can sant joan

L’Associació de Comerciants diu que les vendes han augmentat respecte l’any passat

Pilar Abián | Can Sant Joan

El bon ambient va presidir la Fira que va coincidir amb el cap de setmana més calurós des de l’inici d’any
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anuncis gratuïts  Tel. 935 726 474   ae: som@laveu.cat

En venda. Scotter en bon estat. Preu: 
450 euros. Tel. 696 299 428.
Alquilo. Local de 77 m2 con trastero, al-
macén y vado. En Can Cuiàs. Precio: 400 
euros al mes. Tel. 657 268 023.
Lloguer. Plaça de pàrquing al c. Barce-
lona, al costat de la plaça de l’Església. 
Preu: 50 euros/mes hi entren un cotxe i 

una moto. Tel. 625 569 938 (Esther). 
Se alquila. Plaza de pàrquing para co-
che grande en la calle Provenza. Móviles: 
687 743 984 / 666 407 607
En venda. Plaça de pàrquing doble a 
l’edifi ci de l’Illa de Montcada (c. Lleida x 
Carrerada). Preu: 18.000 euros. Interes-
sats: rtms@tinet.org o tel. 607855820.
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EDUCACIÓ EN EL LLEURE
L’Esplai Sesa desapareix perquè 
no hi ha monitors per continuar 
amb el projecte educatiu

pàg. 14  pàg. 13

EFEmÈRIDE
Montcada fa diverses activitats 
per celebrar el Dia Internacional 
de la salut de les dones

El Casal d’Estiu que organitza la 
Regidoria d’Infància i Joventut 
s’oferta enguany per quinzenes 
entre el 30 de juny i el 25 de 
juliol, amb una setmana extra 
entre el 27 de juliol i l’1 d’agost. 
L’Ajuntament ha decidit recu-
perar la inscripció mínima de 15 
dies en benefi ci dels participants 
que fan tot el mes. “S’ha fet per 
motius socioeducatius, pen-
sant sempre en el millor per 
a l’infant”, destaca Ana Rivas, 
regidora d’Infància i Joventut, 
qui també ha avançat que una 
altra de les novetats d’aquest 
any és el fet que les Ampa de les 
escoles on es faran les activitats 
prestaran els serveis complemen-
taris com el menjador, l’acollida i 

la ludoteca. Així, els infants seran 
atesos per les mateixes persones 
que durant el curs gestionen els 
serveis als centres educatius. “És 
una manera de garantir que 
els petits estaran ben atesos i 
menjaran de qualitat i, alhora, 
donar continuïtat al projecte 
de cada escola”, explica l’edil. 

El Casal d’Estiu s’adreça a tots 
els infants de Montcada de P3 
a 6è de primària. El preu és de 
80 euros per quinzena, amb un 
15% de descompte per al segon 
germà inscrit i un 10% a partir 
del tercer, mentre que la setma-
na extra costa 60 euros amb les 
mateixes bonifi cacions per a més 
d’un infant apuntat. 

Espais. El Casal fi ns al 25 de juny 
ofereix un total de 343 places, 
repartides entre les escoles Reix-
ac (75), Elvira Cuyàs (75), Mas 
Rampinyo (57), El Viver (40), 
Ginesta (40) i Mitja Costa (56). 
Enguany, el departament mu-
nicipal ha ampliat el nombre de 
places per a nens i nenes amb ne-
cessitats educatives especials, que 
passen de 10 a 13. 
L’horari serà de dilluns a divendres, 
de 9 a 13.30h, i un dia a la setmana 
fi ns a les 17h perquè es farà una 
sortida. Enguany, l’Ajuntament 
convocarà una reunió prèvia a la 
inscripció perquè l’empresa adju-
dicatària del servei, la Fundació 
Escoltes Josep Carol, expliqui a 
les famílies les activitats previstes 
i el centre d’interès. La trobada 
es farà el 20 de maig a la Casa 
de la Vila (17.30h). A partir del 
13 de juny, Infància i Joventut 
organitzarà també reunions per 
explicar-ne el funcionament a 
cada escola.

Sílvia Alquézar | Montcada

L’Ajuntament convoca 
una reunió informativa 
el dia 20 a la Casa de 
la Vila, a les 17.30h

inFÀncia i joVentut

Les Ampa de les escoles on es faran les activitats prestaran els serveis complementaris com el menjador, la ludoteca i l’acollida

El Casal d’Estiu 2014 recupera la inscripció 
per quinzenes per motius socioeducatius

Els infants del Casal d’Estiu de l’Ajuntament van un dia a la setmana a la piscina de la Zona Centre a jugar i divertir-se a l’aigua
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Les inscripcions s’han de fer del 26 al 30 de maig, a l’OAC

Les inscripcions al Casal d’Es-
tiu romandran obertes entre el 
26 i el 30 de maig a l’Ofi cina 
d’Atenció Ciutadana (OAC), de 
dilluns a divendres, de 9 a 13h, i 
dimarts i dijous també de 15.30 
a 19h. El full d’inscripció, que 
es pot aconseguir al web www.
montcada.cat o a la consergeria 
de l’Ajuntament, cal presentar-lo 
amb les dades de l’infant, signat 
pels pares o tutors. També és 

necessari adjuntar una fotocò-
pia de la targeta sanitària i del 
carnet de vacunacions i una fo-
tografi a recent. Les famílies que 
inscriguin més d’un fi ll hauran 
de presentar una fotocòpia del 
llibre de família. 
Pel que fa als serveis com-
plementaris com el menjador, 
l’acollida matinal i la ludoteca 
de tarda, s’hauran de reservar 
una vegada feta la inscripció al 

Casal. El full es donarà a la famí-
lia a la mateixa ofi cina de l’OAC 
i l’hauran d’entregar a l’Ampa 
del centre on es vulguin fer les 
activitats. El Casal comença en-
guany el 30 de juny i no tot just 
després de Sant Joan per donar 
temps als centres a tancar el 
curs escolar i poder disposar de 
tots els espais de l’equipament 
educatiu des del primer dia sen-
se problemes  | SA
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L’assetjament escolar o el ‘bu-
lling’ s’ha convertit en un dels 
problemes que més preocupen 
els professors i els pares. Les víc-
times dels abusos, si aquests no 
s’aconsegueixen frenar a temps, 
poden sofrir autèntics calvaris 
psicològics, quan no danys físics. 
“Els últims casos, amb suïci-
dis inclosos, han situat aques-
ta problemàtica en una de les 
accions prioritàries a eradicar 
a les aules”, va dir el delegat a 
Catalunya de l’Associació per la 
prevenció de l’assetjament esco-
lar, Joan Martínez, durant la xer-
rada que va organitzar l’Ampa 
La Salle el 12 de maig a les instal-
lacions de l’escola.

Consells. La xerrada va anar diri-
gida a conscienciar les famílies del 
que significa assetjament i com 
prevenir-lo. “Són vitals la comu-
nicació, el reforç de l’autoesti-
ma, el reconeixement del pro-
blema i la defensa del dret de 

l’infant”, va assegurar Martínez. 
L’assetjat no té un perfil predeter-
minat. Pot ser noi o noia i assistir 
a un col·legi públic o a un privat, 
encara que és més fàcil que les 
agressions passin desapercebudes 
en centres grans. Generalment els 
nens solen protagonitzar agressi-
ons físiques, mentre que les nenes 
tenen un comportament més sub-
til, com els insults i les difamaci-
ons. En qualsevol cas, es tracta 
d’un abús de poder continuat.
Segons un estudi del 2010, el 43% 
dels alumnes de segon de primària 
pateix ‘bulling’, mentre que a 1r 
d’ESO el percentatge se situa en 
el 18%. “A més, es calcula que 
el 60% d’agressors cometran un 
delicte abans dels 24 anys”, va 
dir el ponent. Els pares no sempre 
s’assabenten aviat perquè l’assetjat 
s’avergonyeix i no ho explica; ho 
descobreixen quan arriba a casa 
amb senyals d’agressió o té canvis 
de comportament molt marcats. El 
rebuig a fer d’espieta també dificul-
ta que s’expliqui el que passa. Des-

cens del rendiment escolar, baix es-
tat d’ànim, ansietat, autoinculpació, 
por, trastorns físics i plor són alguns 
dels símptomes del ‘bulling’.
Els protagonistes d’aquest fenomen 
no són només l’agressor i la vícti-
ma, sinó també la resta de nens que 
permet el maltractament amb el 

seu silenci. Per això són fonamen-
tals els programes de convivència 
escolar que afavoreixin el respecte 
i la sensibilitat dels menors, ja que 
moltes vegades el problema corre el 
risc de sortir dels murs del col·legi 
i traduir-se en baralles i agressions 
al carrer.

Els experts creuen que la consciència 
social és la millor forma de prevenció 
El delegat a Catalunya de l’Associació contra el ‘bulling’, Joan Martínez, va fer una xerrada a La Salle

Lluís Maldonado | Montcada Nova

Joan Martínez, delegat a Catalunya de l’Associació per la prevenció del ‘bulling’
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assetjament escolar

L’assemblea local de Creu Roja 
atén un total de 24 alumnes als 
espais d’estudi dels centres cívics 
de la Ribera i l’Alzina de Terra 
Nostra, en el marc d’un projec-
te de suport educatiu inclós a la 
Xarxa d’Equipaments de l’Ajun-
tament. Es tracta d’una iniciativa 
portada a terme gràcies a la col-
laboració de cinc voluntaris que 
ajuden a fer les tasques escolars 
a infants de 6 a 12 anys de famí-
lies amb dificultats econòmiques. 
A la Ribera l’espai s’obre tots els 
dimarts, de 17.30h a 19h, mentre 
que a l’Alzina es duu a terme els 
dimecres, de 18 a 19.30h. 

Objectius. Una de les finalitats de 
la iniciativa és afavorir la integra-
ció escolar de nens i nenes amb 
mancances a nivell d’aprenentat-
ge. També es busca reforçar el 
coneixement de la llengua, espe-
cialment per als infants nouvin-
guts, i treballar la cohesió social. 
Així mateix, el projecte intenta 
integrar el voluntariat com un 

element de suport en el món edu-
catiu. Davant la manca de recur-
sos, Creu Roja ha fet una crida 
entre la població per formar part 
del projecte de manera altruista. 
“Podem dedicar una part del 
nostre temps a ajudar els in-
fants que més ho necessiten”, 
explica César Martínez, coordi-

nador de Creu Roja comarcal, 
qui recorda que també els donen 
de berenar. 
L’ong té en marxa altres pro-
jectes en l’àmbit de la infantesa 
com facilitar material escolar, lots 
d’aliments i d’higiene i beques de 
menjador entre les famílies amb 
menys recursos econòmics.

Creu Roja atén 24 infants als espais 
d’estudi de la Ribera i Terra Nostra 
És un projecte de suport educatiu portat a terme per voluntaris als centres cívics

Sílvia Alquézar | Redacció

Uns infants fent els deures en l’espai d’estudi habilitat al Centre Cívic de la Ribera
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Uns 200 nens 
de 1r passaran 
pel 14è Calaix 
dels records
Gairebé tots els alumnes de pri-
mer de primària de les escoles 
locals participen enguany al 14è 
‘Calaix de records’. Es tracta 
d’una trobada entre infants i gent 
gran dels dos casals de Montca-
da, organitzada per les regidories 
d’Educació i de Participació Ciu-
tadana. Durant una estona, els 
més petits coneixen els jocs tra-
dicionals amb què els més grans 
es divertien quan tenien l’edat de 
la canalla.  L’activitat és una de 
les més demanades pels centres 
educatius del municipi | SA

L’alumne Eric Guisado, de l’INS 
Montserrat Miró, ha guanyat un 
premi especial al Concurs Poinca-
ré de treballs de recerca de mate-
màtiques de segon de batxillerat, 
organitzat per la Facultat de Ma-
temàtiques i Estadística de la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya. 
Guisado ha fet un estudi sobre 
les transformacions de Möbius, 

tutoritzat pel professor del centre 
Alejandro Martínez. El treball ha 
estat considerat de categoria su-
perior, gairebé professional, fins 
i tot millor que algunes recerques 
efectuades per alumnes d’estudis 
superiors. “Per aquesta raó, el 
tribunal l’ha volgut diferenciar 
de la resta de premis amb la 
creació del guardó especial”, ha 
explicat el mestre. 

concurs poincarÉ de matemÀtiques

L’estudiant Eric Guisado 
guanya el premi especial 
L’alumne cursa segon de batxillerat a l’INS Montserrat Miró

Sílvia Alquézar | La redacció

Els petits aprenen diversos jocs com el cèrcol

Guisado, al centre amb el diploma, amb el director i professors de l’INS Montserrat Miró
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La falta de joves altruistes dispo-
sats a dedicar una part del seu 
temps lliure a treballar a favor 
del lleure infantil ha obligat l’es-
plai SESA (Santa Engràcia Som 
Amics) a dissoldre’s després de 23 
anys d’existència. “Ens fa molta 
pena, però no ens queda al-
tre remei que prendre aquesta 
decisió davant de la manca de 
relleu dels monitors que mar-
xen”, explica Anna Riera, una de 
les responsables de l’entitat crea-
da al 1991, sota l’aixopluc de la 
parròquia de Santa Engràcia amb 
l’objectiu de recuperar els valors 
de companyonia i solidaritat dels 
tradicionals caus, organitzant acti-
vitats de lleure. 

20è aniversari. Fa només 3 anys, 
l’entitat va celebrar el seu vintè 
aniversari amb diverses activitats 
commemoratives, entre les quals 
va destacar una exposició a la 
Casa de la Vila amb fotografies i 
records de tots els infants, les fa-
mílies i els monitors que havien 

passat per l’esplai durant aquest 
període. Fins aquesta temporada, 
l’esplai comptava amb vuit moni-
tors i una cinquantena de nens i 
nenes de diferents edats, xifra que 
havia arribat al centenar en les 
primeres èpoques. “Els joves que 
ens dediquem al món del lleure 
sense ànim de lucre ho podem 
fer durant un temps, normal-

ment fins als 24 o 25 anys, edat 
en què la majoria vol indepen-
ditzar-se i comença a tenir més 
obligacions i responsabilitats”, 
explica Riera, qui lamenta que 
no hi hagi relleu al capdavant de 
l’esplai. Per dir adéu com cal, té 
previst organitzar una gimcana 
nocturna a mitjan de juny oberta 
a tota la població.

L’esplai SESA diu adéu després de 
23 anys de treball pel lleure infantil
L’entitat no pot continuar a causa de la manca de relleu dels monitors que marxen

Laura Grau | Redacció

Al 2011 el SESA va inaugurar una mostra a la Casa de la Vila amb motiu del seu vintè aniversari
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La Regidoria d’Infància i Joven-
tut de l’Ajuntament organitza du-
rant els mesos d’estiu la vuitena 
edició dels cursos de monitors i 
premonitors de lleure, que tindrà 
lloc a l’Espai Jove Can Tauler, al 
carrer Balmes, 16. El de premo-
nitors s’adreça a joves a partir de 
15 anys que vulguin ser volunta-
ris en alguna entitat d’educació 
en el temps de lleure. 
Les sessions aniran a càrrec de 
Creu Roja i es faran entre el 27 
de juny i el 9 de juliol, de 10 a 
13h. El preu és de 25 euros per 
als socis del Club Jove i 35 per 
a la resta. Les inscripcions es 
poden fer fins als 23 de juny a 
l’equipament del carrer Balmes. 
Els inscrits obtindran el certificat 
de l’escola d’educadors de Creu 
Roja Catalunya.

Monitors. El curs de monitors 
està destinat a persones de 18 
a 30 anys que estiguin fent ja 
aquesta tasca o vulguin ser-ho 
en alguna entitat de lleure. Les 

sessions es faran del 20 de juny 
a l’1 d’agost, de dilluns a diven-
dres, de 9 a 14h. El curs consta 
de 160 hores, repartides entre les 
classes teòriques i pràctiques. El 
preu és de 155 euros per als socis 
del Club Jove i de 175 per a la 
resta. Les inscripcions es poden 
fer fins al 12 de juny a Can Tau-
ler. El curs està reconegut per la 
Secretaria de Joventut de la Ge-
neralitat amb el reconeixement 
de crèdits de lliure elecció.

educaciÓ en el lleure

Cursos de monitors i 
premonitors a Can Tauler
La formació es farà a l’estiu i anirà a càrrec de Creu Roja

Sílvia Alquézar | La redacció

El curs està reconegut per la Generalitat
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> Conferència sobre la sexualitat a la vellesa
El Casal de Gent Gran de la Mina i la Regidoria de Participació Ciutadana 
organitzen el pròxim 21 de maig una xerrada sobre l’afecte i la sexualitat a 
la vellesa. La conferència començarà a les 17.30h a l’equipament situat al 
parc de les Aigües. D’altra banda, el dia 18 hi ha prevista una excursió per 
Terra Nostra, de 10 a 13h, en el marc del programa de passejades per a 
la gent gran que impulsa el departament municipal per fomentar l’activitat 
física entre la població de més edat. El centre també organitza una sortida 
el 22 de maig al Museu de Cerdanyola, 9.30 a 13h | SA

La Casa de la Vila acollirà el 30 de maig (15.30h) la tercera i última xerrada 
del cicle sobre salut als primers anys de vida que ha organitzat l’Ajuntament 
amb el suport de la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals. La infermera pe-
diàtrica Susana Navarrete, del CAP Les Indianes, parlarà sobre l’alimentació 
saludable de 0 a 3 anys i com introduir paulatinament els diferents aliments. 
La ponent també comentarà els mites i les creences més esteses al voltant 
de l’alimentació en els nadons | SA

> Xerrada sobre l’alimentació de 0 a 3 anys

> Col·lecta per ajudar els malalts de càncer
La secció local de l’Associació Es-
panyola contra el Càncer (AECC) 
va organitzar el 7 de maig una col-
lecta per recaptar fons destinats a 
la investigació contra la malaltia i 
l’atenció als afectats. Voluntàries de 
l’entitat van recollir les donacions en 
dues parades instal·lades a la plaça 
Lluís Companys i davant de la Casa 
de la Vila  | SA

Montcada s’adhereix un any més a 
la celebració del Dia Internacional 
d’Acció per la Salut de les Do-
nes, que es commemora el 28 
de maig. L’Ajuntament, amb la 
col·laboració de diverses entitats 
locals, ha elaborat un programa 
d’actes que s’inaugura el dia 22 
amb un cinefòrum a la Casa de 
la Vila (19h). 
Primer es projectarà el documen-
tal ‘Corbes gracioses’, dirigit per 
Kiti Luostarinen i, tot seguit, hi 
haurà un debat al voltant de la re-
lació de les dones amb el seu cos 
al llarg de les diferents etapes de 
la vida. 

Altres actes. L’associació Sin teta 
hay paraíso organitza una xerrada 
sobre la prevenció i l’acceptació 
del càncer de mama a càrrec de 
María José Díaz, tècnica sanitària 
i afectada per la malaltia, i Olga 
Beato, directora del centre Espai 
Taichí de Montcada. La conferèn-
cia es farà el dia 23 a la Casa de la 
Vila, a les 19.30h.

Amb motiu de l’efemèride es pro-
posen diverses iniciatives per fer 
activitat física. El programa inclou 
la tercera edició de la Trobada de 
tai-txí, que tindrà lloc l’1 de juny 
a l’exterior del Casal de la Mina 
(10h). A més, hi ha previstes ses-
sions gratuïtes de ioga al Kursaal 
els dies 26 i 28, de 18.30 a 19.30h, 
i a la Casa de la Vila, el 27 i 29 de 

maig, de 18 a 19.15h. A la Zona 
Esportiva Centre hi haurà pilates 
el 26, 28 i 30 de maig, de 10.30 
a 11.30h, i tai-txí el dia 30, de 17 
a 18h. 
Montcada Aqua també se suma a 
la celebració amb una classe oberta 
d’aquagym el 28 de maig, de 9 a 
10h, i amb entrada gratuïta a la pis-
cina de 12 a 14h i de 20 a 22.30h.

montcada celebrarà l’efemèride amb 
debats, xerrades i activitats físiques
Un cinefòrum inaugurarà el dia 22 el programa que s’allargarà fins a l’1 de juny

Sílvia Alquézar | La redacció

La trobada de tai-txí és una de les activitats previstes per celebrar el Dia de la Salut de les dones

dia internacional d’acciÓ per la salut de les dones

Karla Soriano i Carolina Echega-
ray, dues metgesses residents als 
Centres d’Atenció Primària (CAP) 
de Montcada, han elaborat un 
estudi sobre l’estat de salut de la 
població immigrant del municipi 
en el marc del treball de recerca 
de l’especialització en Medicina 
Familiar i Comunitària. L’anàlisi 
es va fer entre el juny de 2013 i el 
març de 2014 sobre una mostra de 
42 persones sanes i majors de 18 
anys, que fes menys de tres anys 
que haguessin arribat a Catalu-
nya. L’objectiu de l’estudi ha estat 
detectar malalties infeccioses entre 
la població nouvinguda i compro-
var el grau d’eficàcia de les guies i 
protocols d’acollida d’estrangers. 

Els resultats. Les residents han 
detectat 3 casos d’hepatitis i 11 
de tuberculosi. “La mostra no 
és representativa dels immi-
grants de Montcada, però sí és 
significatiu el fet que s’hagin 
detectat 11 casos de persones 
portadores de tuberculosi”, ex-
plica Echegaray, qui afegeix que 

la majoria dels usuaris que han 
participat en l’estudi provenen de 
països de l’Àfrica i d’Àsia. “Tam-
bé hem detectat que la pobla-
ció nouvinguda pateix les ma-
teixes malalties cròniques que 
l’autòctona”, comenta Soria no. 
Ambdues residents, que són ori-
ginàries del Perú, han estat als 
CAP locals un any i mig, període 
durant el qual han completat la 
seva formació sota la tutela de 

l’equip facultatiu. “Som centres 
docents perquè els metges de 
família, a més d’assistència, 
també fem recerca i docència”, 
recorda la directora dels CAP de 
Montcada, Sílvia Güell. Les dues 
residents van presentar l’estudi a 
la jornada de recerca de la Unitat 
Docent de l’Atenció Primària de 
Barcelona Nord, el dia 8 a l’Hos-
pital de l’Esperit Sant de Santa 
Coloma. 

Dues metgesses residents fan un 
estudi sobre la salut dels nouvinguts
L’anàlisi s’ha basat en la detecció de malalties com l’hepatitis i la tuberculosi

Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll

Carolina Echegaray i Karla Soriano han fet l’estudi sobre la salut de la població estrangera

centres d’atenciÓ primÀria
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La Regidoria d’Integració organitza del 27 de maig al 27 de juny un curs 
per formar cuidadors no professionals. Les sessions es faran tots els di-
marts, dimecres i divendres, de 9.15 a 12.15h, a l’Espai Kursaal. La for-
mació s’adreça exclusivament a persones que estiguin a l’atur. Les ins-
cripcions s’hauran de fer el 21 de maig, d’11 a 14h, al mateix equipament 
municipal de Can Sant Joan. Per a més informació es pot trucar al telèfon 
935 647 183  | SA

> Formació per a cuidadors no professionals
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El Centre Cívic La Ribera va 
acollir el 7 de maig el primer 
dels 4 tallers sobre salut co-
munitària que organitza la 
Regidoria d’Integració en el 
marc del programa de pro-
moció social del Pla Comu-
nitari del barri. Una desena 
de dones d’origen paquis-
tanès va assistir a la xerra-
da, que va comptar amb un 
traductor d’urdú. En el curset es va parlar de la prevenció i el tractament 
de malalties com la tuberculosi, l’hepatitis, la sida i altres infeccions de 
transmissió sexual | SA

> Bona acollida del taller sobre salut comunitària
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Diversos centres edcuatius del municipi es van sumar el 14 de maig a la 
campanya internacional per reclamar l’alliberament de prop de 300 nenes 
nigerianes segrestades pel grup gihadista armat Boko Haram. Els alumnes 
i el professorat van fer una concentració silenciosa de cinc minuts. A la 
foto, els estudiants de l’INS La Ribera concentrats al pati en silenci mentre 
escoltaven la cançó ‘Ma llibertat’, interpretada per l’artista grec Georges 
Moustaki i la cantant Marina Rosell | SA

> Acte per les nenes de Nigèria segrestades 
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La plaça de Ca n’Oller de Terra 
Nostra va ser l’11 de maig l’escenari 
de l’arrossada solidària organitzada 
per la Plataforma Genefa, dedicada 
a la investigació de l’atàxia de Frie-
driech, una malaltia degenerativa. 
Es van cuinar tres paelles per a més 
de 300 comensals que van pagar 
8 euros per tiquet. La recaptació 

de l’àpat, afegida als guanys per la 
venda de begudes i altres produc-
tes, sumen prop de 3.000 euros, 
que es destinaran a projectes per 
investigar la patologia que afecta 
2 de cada 50.000 persones i que 
provoca una pèrdua progressiva 
de l’equilibri i descoordinació dels 
moviments, entre d’altres. Una 
família de Montcada, amb un fill 

afectat, ha estat una de les impulso-
res de la creació de la Plataforma. 
En suport a l’entitat, l’alcaldessa, 
María Elena Pérez (PSC), també 
va ser present a l’arrossada. La jor-
nada va incloure tallers infantils, 
una exhibició d’acrobàcies a càrrec 
del grup Animals, les actuacions 
musicals d’Ana Padial i Juan Cas-
tillo i una sessió de ball.

La plataforma Genefa recull prop de 
3.000 euros amb una paella solidària
L’acte es va fer al parc de Ca n’Oller el dia 11 i va comptar amb més de 300 participants

Pilar Abián | Terra Nostra

L’arrossada popular que va organitza la Plataforma Genefa va recaptar uns 3.000 euros que es destinaran a investigar la malaltia degenerativa

atÀXia de FriedreicH

La Biblioteca Elisenda organitza 
durant el mes de maig un cicle de 
xerrades sobre teràpies comple-
mentàries a la medicina tradicio-
nal “per donar resposta a la de-
manda dels usuaris i promoure 
l’important fons bibliogràfic 
sobre la temàtica que existeix a 
la Biblioteca”, ha comentat la res-
ponsable de la instal·lació, Sílvia 
Redondo, qui ha afegit que també 
es fa una exposició dels volums 
relacionats amb les teràpies alter-
natives. 

Les ponències. La primera con-
ferència, que tindrà lloc el 16 de 
maig (19h), anirà sobre reflexolo-
gia podal, una tècnica terapèutica 
basada en l’estimulació de punts 
dels peus. El ponent serà Pasqual 
Bea, diplomat en reflexoteràpia i 
director de l’establiment Cuida’t-
Espai de Salut Integral. D’altra 
banda, el mestre federat de Reiki 
David Mingall parlarà el dia 19 
(19h) sobre aquest mètode de crei-
xement personal i de salut natural 

basat en la meditació, la respira-
ció i l’exercici físic suau. El 26 de 
maig, el diplomat en podologia 
Noel Marín explicarà com afecten 
les emocions de la vida quotidia-
na a la postura corporal. L’última 
xerrada es farà el dia 30 (19.15h) i 
anirà a càrrec de Jordi Capdevila, 
tècnic superior en medicina tra-
dicional xinesa, qui explicarà els 
principis de la MTX, els mètodes 
bàsics de diagnòstic i teràpies com 
la famacopea, l’acupuntura, el 
massatge tuina i la dietètica.

salut i benestar

Cicle de xerrades sobre 
teràpies complementàries
La Biblioteca Elisenda organitza la iniciativa al mes de maig

Sílvia Alquézar | La redacció

La meditació serà un dels temes tractats
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El Centre Cívic de Can Cuiàs organitza el pròxim 21 de maig un taller per 
apropar-se a les tècniques i els exercicis per controlar l’estrés. La sessió es 
farà de 19.30 a 21h. El preu és de 5 euros i la inscripció es pot fer trucant 
al telèfon 935 758 705. Cal portar estora i roba còmoda | SA

> Curset per aprendre a reduir l’estrés

El Centre Cívic l’Alzina organitza el 23 i el 30 de maig un taller d’estampació 
de gorres, adreçat a persones majors de 9 anys. Les sessions es faran de 
18 a 19.30h. D’altra banda, l’equipament acollirà el dia 22, a les 18h, un 
curset d’elaboració d’extractes de plantes per a l’hort i el jardí. El preu de 
cada proposta és de 5 euros i les inscripcions s’han de fer a través del 
telèfon 935 540 862 o bé l’email centrecivicalzina@montcada.org | SA

> Taller d’estampació de gorres al CC l’Alzina

La historiadora i escriptora As-
sumpta Montellà va lloar la fi-
gura de la infermera Elisabeth 
Eidenbenz durant la xerrada 
que va oferir a l’Auditori Muni-
cipal el 8 de maig amb motiu de 
la inauguració de la mostra sobre 
la Maternitat d’Elna, on van néi-
xer 597 infants durant els anys 
1939 i 1944, la majoria de mares 
exiliades de l’estat espanyol. “És 
important recuperar els ideals 
que ens fan creure en el gènere 
humà”, va indicar Montellà, qui 
va comentar que Eidenbenz va 
decidir lluitar per salvar la vida 
dels més febles com les dones 
embarassades i els seus fills en 
uns moments convulsos en què 
es trepitjava la dignitat de les per-
sones. 
“Quan vaig conèixer l’Elisa-
beth durant la meva investi-
gació, li vaig preguntar per 
què ho havia fet i ella em va 
respondre amb una altra pre-
gunta: vostè no hauria fet el 
mateix?”, va explicar la histo-

riadora, qui va posar especial 
èmfasi a recuperar les històries 
de la gent anònima. 
Abans de la conferència, l’alcal-
dessa, María Elena Pérez (PSC), 
va recordar la importància de 
la Maternitat: “Va significar 
una llum d’esperança de vida 
en un època marcada per la 
mort”. L’edil va animar tothom 
a visitar la mostra, que estarà 

exposada a l’Auditori fins al 18 
de maig. L’exposició arriba a la 
ciutat per complementar les acti-
vitats al voltant de la Maternitat 
que es van fer al municipi coin-
cidint amb la celebració del Dia 
Internacional contra la Violència 
de Gènere, que va incloure una 
visita a la institució que va comp-
tar amb la participació d’una vui-
tantena de persones.

Una xerrada de la historiadora Assumpta Montellà va inaugurar la mostra el dia 8

‘Cal recuperar els ideals que ens 
fan creure en el gènere humà’ 
Sílvia Alquézar | Montcada

Assumpta Montellà va llegir un fragment del llibre que ha escrit sobre la vida d’Elisabeth Eidenbenz

la maternitat d’elna
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El projecte que durant dos anys ha 
revitalitzat i projectat la imatge pú-
blica del barri de la Ribera quedarà 
en el record a través d’una publi-
cació que es presentarà el proper 
28 de maig a l’Auditori (19h) i que 
s’inclourà a La Veu de la primera 
quinzena de juny. La revista repas-
sa el programa de les actuacions 
fetes des de Veus des de la Ribera 
durant el 2012 i el 2013 per l’Ajun-

tament en col·laboració amb l’enti-
tat Mescladís i s’apropa de forma 
molt humana als protagonistes del 
barri, que es poden veure en l’ex-
posició a l’aire lliure sota l’autopista 
C-33. També es complementa amb 
fotografies històriques i articles 
d’opinió de l’escriptora Patrícia 
Gabancho, de l’antropòleg Manuel 
Delgado o de la directora del Mu-
seu de la Immigració de Catalunya, 
Imma Boj, entre d’altres.

Veus des de la ribera

Una revista repassa les 
actuacions del projecte
La publicació es presentarà el 28 de maig a l’Auditori

Lluís Maldonado | La redacció

El projecte Veus des de la Ribera s’ha recollit en una publicació que es repartirà amb La Veu
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Participació Ciutadana va fer el dia 7 a la Casa de la Vila una xerra-
da sobre la importància de saber conviure per prevenir les conductes 
discriminatòries. L’agent Ferran Vinyals, responsable de l’Oficina de 
Relacions amb la Comunitat, va parlar de conceptes com el racisme i 
la xenofòbia i la forma de prevenir-los | LG
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> Xerrada per prevenir conductes xenòfobes
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Veus des de La Ribera
Presentació de la revista sobre 
el projecte Diàlegs Migrants 

28 de maig 
auditori municipal, 19h

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

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

Montcadasons. Concerts de Hotchkiss 
i Billetes largos Band. Hora: 22h. Lloc: 
Kursaal. Preu: 3 euros.

17 l dissabte
Visita. ‘La muralla de mar’. Organitza: 
Fundació Cultural Montcada.

Teatre. ‘Estúpids’, amb Ferran Rañé. 
Hora: 22h. Lloc: Auditori Municipal. 
Preu: 8 euros anticipada/10 a taquilla.

18 l diumenge
Visita. ‘La fàbrica de l’aigua’. Hora: 12h. 
Lloc: Casa de les Aigües. Organitza: Mu-
seu Municipal.

20 l dimarts
Presentació. De llibre ‘Converses amb 
Josep Rius-Camps’, d’Ignasi Moreta. 
Hora: 19h. Lloc: Auditori Municipal. 

Xerrada. ‘Martin Heidegger: del pensa-
ment modern al postmodern’, a càrrec 
de Cristian Zapatero. Hora: 19.30h. 
Lloc: Casa de la Vila.

21 l dimecres
Xerrada. ‘L’afecte i la sexualitat a la ve-
llesa’. Hora: 17.30h. Lloc: Casal de Gent 
Gran Casa de la Mina.

Taller. Tècniques antiestrès. Hora: 
19.30h. Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs.

22 l dijous
Presentació. Del programa de la Festa 
Major 2014 i veredicte del concurs de 
cartells. Hora: 17.30h. Lloc: Plaça de 
l’Església. 

Cinefòrum. Projecció del documental 
‘Corbes gracioses’. Hora: 19h. Lloc: 
Casa de la Vila. 

23 l divendres
Xerrada.  Sobre prevenció i acceptació 
d’un càncer de mama. Hora: 19.30h. 
Lloc: Casa de la Vila. 

Montcadasons. Concerts de David Txes 
amb Albert Faz i Paris 29. Hora: 22h. 
Lloc: Kursaal. Preu: 3 euros.

25 l diumenge
Sortida. ‘Papallones i altres insectes al 
jardí’. Hora: 10h. Lloc: Casa de les Ai-
gües. Organitza: Acer.

Visita. Palau de la Generalitat. Hora: 9h. 
Lloc: plaça Sant Jaume/Paradís. Orga-
nitza: Fundació Cultural.

26 l dilluns
Xerrada. ‘Postura i emocions’, a càrrec  
del podòleg Noel Marín. Hora: 19h. 
Lloc: Biblioteca Elisenda.

27 l dimarts
Inauguració. De la mostra de l’Escola de Ta-
lla i Escultura. Hora: 19.30h. Lloc: Kursaal. 

28 l dimecres
Presentació. De la revista ‘Veus des de 
la Ribera’. Hora: 19h. Lloc: Auditori Mu-
nicipal.

30 l divendres
Montcadasons. Concerts de La máqui-
na de escribir i Big Reggae. Hora: 22h. 
Lloc: Kursaal.

Papallones i altres insectes
Organitza: Acer

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

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

sala 
principal

EXpOSICIÓ
talla i escultura
27 de maig, 19.30h
sala sebastià heredia

montcadasons
hochKiss i Billetes largos
16  de maig
sala joan Dalmau

EXpOSICIÓ

art i guerra
Fins al 9 de juny

Ajuntament 935 726 474
Ambulàncies 061
Atenció ciutadana 010
Sanitat Respon 902 111 444
Mossos d’Esquadra 088-112
Policia Local 092
Policia Nacional 935 642 450
Taxis 936 917 600Te
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r.Miró a.Pujol a.Pujolj.vila c.Pardo M.guixj.Duran

j.vilaj.relat rivas j.Duranv.nieto

28 3029
c.Pardo c.Pardo

31 1

maig

rivas, c. conca,10
duran, av. terra nostra, 37
j.recasens, av.catalunya, 65
Guix, c. Major, 25
miró, c. camèlies, 32
j.relat, c. Major, 89
pardo, c. Masia, 2
Vila nieto, Països catalans, 51
j.Vila, pg. jaume i, 26
a.pujol, pg sant jordi, 5

tel. 935 751 289  |  De dimarts a dissabte: 17 a 21h.  Diumenge: 11 a 14h

eXposiciÓ
CONCURS DE CARTELLS 
I pREmI DE pINTURA
Del 20 de maig 
fins al 9 de juny

26 27

25 de maig
casa de les aigües, 10h

teatre
ESTÚpIDS
Amb Ferran Rañé
17 de maig, 22h
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marxa a montserrat
El 4 de maig vaig participar amb uns 
amics a la XXX Marxa a Montserrat 
que va organitzar el Cim i realment 
és una experiència que recomano. 
Malgrat que són molts quilòmetres 
de recorregut, l’ambient i l’esperit de 
la caminada paguen la pena. Veure 
tota aquella gentada a la porta de la 
Salle, llesta per iniciar la marxa és 
com un xut d’adrenalina. Comences 
realment animat i molt ben acom-
panyat pels familiars i els veïns que 
venen a dir-te adéu. 
Quan surts de Montcada i entres a 
Collserola, t’adones que això va de 
debò i que t’espera una nit llarga, 

sense dormir i sense parar. Però 
aquest any la marxa va ser tan canye-
ra –crec que la més ràpida de totes 
les que s’han fet– que gairebé sense 
adonar-nos a les 3 de la matinada ja 
ens estàvem menjant les taronges. I 
qui ha fet la Marxa sap que, supera-
des les taronges, Monistrol queda a 
tocar. Vaja, que en un no res, a les 6 
estàvem esmorzant i a tres quarts de 
7 enfilàvem la muntanya. Quina al-
bada més espectacular! És cert que 
la recta final és fa dura i que, quan 
et trobes amb les temudes escales 
estàs al límit de les teves forçes, amb 
50 quilòmetres a l’esquena i la nit en 
blanc…  Però quina satisfacció quan 

arribes i et reben els amics d’El Cim i 
els familiars que han vingut a recollir 
marxaires! Aleshores tot l’esforç es 
veu recompensat. Així que felicitats 
a l’organització i a tots aquells que 
durant la marxa ens acompanyen i 
ens donen suport, una bona pila de 
gent que també passa la nit amb no-
saltres, fent els controls perquè no 
es perdi ningú, facilitant-nos begu-
des i menjar i vetllant perquè quan 
s’ha de creuar una carretera ningú 
no prengui mal. Gràcies perquè sen-
se aquest acompanyament necessa-
ri la Marxa no seria el que és. 

Jose Teixidó
Terra Nostra

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu
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>Editorial
Ecoparc 2
Fa 10 anys va entrar en funcio-
nament l’Ecoparc 2, un macro-
equipament de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona destinat 
al tractament de residus que 
Montcada i Reixac va acollir 
amb el compromís que es tan-
qués la incineradora ubicada al 
polígon de la Ferreria. Després 
de més de 10 anys de mobi-
litzacions i llargues negocia-
cions, es va tancar una planta 
polèmica a canvi de donar pas 
a un altra que, per la seva ubi-
cació, molt allunyada del nucli 
urbà, passa gairebé desaperce-
buda per a la població.
Com sol passar amb aquest ti-
pus d’instal·lació que tothom 
necessita però ningú no vol tenir 
al costat de casa, el nucli urbà 
més proper a la planta –actual-
ment Ripollet–, no veu l’Ecoparc 
amb bon ulls ja que és el més 
perjudicat quan hi ha episodis 
de pudors. Ara, sortosament, 
cada cop n’hi ha menys, gràcies 
a les inversions milionàries que 
s’hi han fet. 
Deu anys després de la seva es-
trena, l’Ecoparc continua sent, 
però, una instal·lació descone-
guda per a bona part de la po-
blació quan justament hauria de 
ser de visita obligada. D’aques-
ta manera prendríem conscièn-
cia de la quantitat de deixalles 
que generem i sabríem que el 
50% dels residus que arriben  
a la planta continuen anant a 
abocadors i incineradores. Pot-
ser veient aquestes muntanyes 
de escombraries reflexionaríem 
sobre els nostres hàbits de con-
sum i potenciaríem el reciclat-
ge i la separació de deixalles en 
origen.

La propera edició de 
‘La Veu’, el 30 de maig

30 aniversario
Este año se cumple el 30 aniversa-
rio del Club petanca Can Sant Joan. 
Como cada año, el 14 de junio se 
celebrará una cena y una melé 
gratis para los socios, con premios 
para los socios participantes.
A lo largo de estos 30 años han pa-
sado personas por la entidad muy 
importantes, tanto miembros de la 
junta como socios que han deja-
do huella. Para ellos y para todos 
en general, gracias por contribuir 
y por haber contribuido a hacer 
grande nuestro club. 

Club Petanca
Can Sant Joan

Incivisme manifest

el clic

El passatge Costa Brava va des del pavelló Miquel Poblet a l’am-
bulatori de les Indianes, paral·lel al carrer de la Font Freda. Enmig 
hi ha la pista d’atletisme tancada –que no sé perquè no la fan se-
vir els equips que juguen al pavelló per escalfar-se, per exemple– i 
la pista de petanca. Per aquest passatge cada dia transiten cente-
nars de persones que van o venen de l’ambulatori, gent gran amb 
crosses, amb cadires de rodes, mares amb els cotxets dels nens 
petits... També gent que simplement passeja, com un veí del barri 
que és cec i que cada dia va topant amb els impediments que tro-
ba al seu pas ja que aquest passatge és ple de sots produïts per tota 
classe de vehicles que hi transiten incívicament –motos, turismes, 
furgonetes i també camions, com el que es veu a la foto que ad-
junto. Crec que a l’Ajuntament li sortiria més econòmic posar unes 
pilones amb clau, que es puguin treure en cas que hi hagin d’ac-
cedir alguns serveis com ambulàncies, la policia o les màquines de 
la neteja, que no estar reparant la vorera constantment. El dia que 
algú resulti atropellat serà quan es posaran els mitjans i no parlem 
els diners que li pot costar al consistori la denúncia d’algú que cai-
gui i prengui mal per l’estat del paviment. Crec que és més barat fer 
prevenció que malbaratar recursos per culpa de l’incivisme.

Gerard Balmaseda 
pla d’en Coll

Participa i envia la teva foto a som@laveu.cat
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pàg. 24

ART I GUERRA
El Museu acull una mostra sobre 
el rescat del patrimoni català 

pàg. 20

LES ‘ÀNImES’ DE JIWApOp
Parlem amb dos dels promotors 
del festival de música i consciència

El concert del grup David Txes 
amb Albert Faz és un dels plats 
forts de les pròximes cites que 
proposa el Montcadasons. La 
formació actuarà el 23 de maig 
al Kursaal en una sessió doble 
que compartirà amb la banda Pa-
ris 29 (22h). Txes i Faz estaran 
acompanyats per Yasmina Azlor, 
a la veu, Eduardo Palomares, al 
baix i Toni Pagès, a la bateria. És 
l’única formació del programa 
en què tots els músics són pro-
fessionals. El seu concert, titulat 
‘Punt i seguit’, és una proposta 
variada i eclèctica que es conver-
teix en un petit recull de contes 
terapèutics dedicats a l’aventura 
de viure. Els temes evolucionen 
des del jazz al pop, passant pel 
funk, el rock, la bossanova i la 
cançó mediterrània. Palomares i 
Faz són professors de baix i gui-
tarra elèctrica, respectivament, 
dels cursos de l’Aula de Música 
de l’Ajuntament.  
Paris 29 és una formació de 
pop-rock formada per músics 
de Montcada i que es va donar 
a conèixer interpretant la banda 
sonora de l’espectacle ‘L’esperit 

de Woodstock’, del Grup de Te-
atre de La Salle al 2012.
Prèviament, el 16 de maig, el Kur-
saal acollirà els concerts del grup 
de rock Hotchkiss i el de blues-
rock Billetes largos (22h). 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 creaci-
ons al Montcadasons per segona 
vegada , i Bic Reggae, un grup 
multicultural de sons caribenys. 
Les entrades a cadascuna de les 
sessions costen 3 euros.

Youtube per a músics. El progra-
ma es complementa amb un ta-
ller adreçat a músics que vulguin 
aprendre a pujar música al canal 
audiovisual Youtube.  La for-
mació tindrà lloc el 17 de maig 
al Kursaal –amb horari de 10 
a 14h– i la impartirà Abel Jazz, 
qui explicarà la seva experièn cia 
com a youtuber i donarà eines 
als participants sobre com treure 
profi t d’aquest canal. El músic és 
professor de classes de piano mo-
dern i cantoteràpia dels cursos de 
l’Aula de Música que organitza 
l’Ajuntament.

Laura Grau | Redacció

David Txes i Albert Faz 
presenten al Kursaal 
el recital ‘punt i seguit’
Paris 29 també actuarà a la sessió del 23 de maig

iii montcadasons

El programa del III Montcada-
sons va arrencar el 9 de maig 
amb el debut d’un quartet ex-
perimental anomenat Perifèria, 
que combina idees i instru-
ments de la música minimalis-
ta, el folk, el jazz fusió i la músi-
ca contemporània, donant com 
a resultat un so agosarat i molt 
personal. El grup està format 
per Bernat Pi, al piano; Maria 
Riera, a la fl auta travessera, Ra-
fael Cañete, a les guitarres –tots 
tres de Montcada– i Mateo Ci-
rer, a la bateria.

Clàssica. L’altre grup que va ac-
tuar és el Trio Icaria, que desta-
ca per la seva joventut –els tres 
estudien quart d’ESO a l’Insti-
tut Artístic Oriol Martorell de 
Barcelona. El violoncel·lista, 
Joan Riera, és de Montcada. Els 
altres dos, Vileta Cubarsi (vio-
lí) i Daniel Vidal (piano) estan 
vinculats a la Jove Orquestra de 
Girona. El grup va interpretar 
peces clàssiques amb un elevat 
nivell de qualitat | LG

La banda de David Txes i Albert Faz, que actuarà el 23 de maig al Kursaal, és l’única del programa en què tots els músics són professionals

Paris 29, format per set músics de Montcada, és una de les propostes del III Montcadasons
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El grup de música experimental Perifèria, a dalt , i el Trio Icaria, de clàssica, abaix

La banda de música experimental 
perifèria fa el seu debut a la mostra
El Trio Icaria, format joves de 15 anys, sorprén al públic per la seva gran qualitat 
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Incredulitat és la paraula que 
millor defi neix la reacció de la 
majoria dels montcadencs quan 
s’assabentaven que Montcada 
serà l’escenari aquest estiu del 
I Festival Jiwapop. ‘Tu creus 
que vindran fi ns a aquest poble 
grups com Madness o Fangoria 
i gurús del pensament com Ale-
jandro Jodorowsky?’ és la pre-
gunta que es feien molts, però, 
fi nalment, de l’escepticisme s’ha 
passat a la il·lusió i l’entusiasme. 
Aquest canvi és degut, en bona 
part, a la constància i energia 
comunicativa dels promotors 
del festival, les cares visibles 
dels quals són Toni Tes i Sandra 
Fortado –membres del grup Su-
niverst, que obrirà el programa 
de concerts.

Quin és l’origen del Jiwapop? 
Sandra: La veritat és que la idea 
inicial era molt més modesta. 
Havíem pensat fer dues confe-
rències sobre les noves línies de 
pensament conscient i un parell 
d’actuacions musicals, però poc 

a poc la nostra idea d’unir mú-
sica, consciència, sostenibilitat i 
solidaritat en un mateix esdeve-
niment va començar a despertar 
interès en el nostre entorn i la 
bola es va anar fent gran fi ns ar-
ribar al moment actual. 
Per què Montcada?
Toni: Perquè hi tenim vincles i 
perquè volíem fugir de Barcelona 
i buscar un espai verd, però ben 
comunicat.  La zona de Mas 
Duran ens va semblar perfecta. 
En què es notarà que és un fes-
tival sostenible?
S: Estem recomanant que la gent 
hi vagi amb tren. Per això hem 
negociat descomptes amb Ren-
fe. Hi haurà punts de recollida 
selectiva de brossa i les carpes de 
les xerrades estaran construïdes 
amb canya autòctona de Mont-
cada. També organitzarem una 
plantada d’arbres fi nal a càrrec 
d’escolars per compensar la pet-
jada de carboni del festival.
Hem vist que els preus han 
variat respecte als primers 
dies. Per què?
Toni: El preu de 30 euros una nit 

de concerts i 50 les dues era una 
promoció per als 1.000 primers 
compradors. Ara s’ha pujat a 35 
i 55, respectivament, però vull 
remarcar que l’accés al recinte 
serà gratuït durant tot el dia. 
Que podrà fer la gent durant 
el dia?
S:Podrà passejar per més de 200 
parades de comerciants, artesans 
i terapeutes naturals; participar 
en tallers familiars, una sessió 
de bioconstrucció, una jornada 
pedagògica, una cursa i moltes 
propostes més. També hi haurà 
un concert per al públic familiar 
dirigit per Marc Parrot i en el 
qual participaran grans fi gures, 
el nom de les quals encara no 
podem avançar.
Què hi haurà en el sector de 
consciència?
T:Durant els tres dies parlaran 
pensadors com Elsa Punset, 
Maria Luisa Becerra. Ramiro 
Calle, Albert Espinosa i l’acla-
mat Jodorowsky. Aquesta xerra-
da és la més cara, 20 euros, però 
la resta tenen un preu d’entre 3 i 
5 euros, amb inscripció prèvia.

‘Jiwapop és una combinació de música 
consciència, sostenibilitat i solidaritat’
Els promotors de l’esdeveniment expliquen la fi losofi a del festival, que tindrà lloc del 27 al 29 de juny a Mas Duran
Laura Grau | Redacció

entreVista

Toni Tes i Sandra Fortado són l’ànima de Jiwapop i membres del grup Suniverst

El grup Tea 345 dissecciona la psicologia masculina a ‘Homes’

En un  teatre de La Unió  ple a ves-
sar, el dia 30 d’abril  i dins la progra-
mació d’activitats de la Festa Major 
de Mas Rampinyo, es va represen-
tar l’obra ‘Homes’, a càrrec de Tea 
345. El grup escènic de La Unió ens 
ha sorprès novament amb un canvi 
de registre en una adaptació actua-
litzada del muntatge que el grup T 
de Teatre va estrenar al 1994 sota 
la direcció de Sergi Belbel. Caixa de 
ressonància vermella on destaca l’hu-
mor àcid, irònic i, a voltes, angoixant, 
corrosiu, mordaç i coent. L’acció es 
va descabdellant en una mateixa lí-
nia i és l’home l’epicentre de diversos 
interrogants. És per defecte un ésser 

misògin? L’egocentrisme i el sexe són 
un paradigma existencial? S’utilitza  
la prepotència com un aparador per 
poder solapar debilitats humanes? O 
senzillament, esdevé un instrument 
al servei de la dona? Es tracta d’un 
treball intrèpid i alhora assenyat en el 
qual el director, Albert Arévalo, resol 
amb escreix el ritme de temps d’un 
diàleg gens fatu i marcadament viu 
i diligent, aconseguint ensems man-
tenir l’atenció dels concurrents. Set 
actrius i set actors que demostren 
versatilitat  i ductilitat en el domini 
del text i del moviment, transmetent-
nos  un seguit de missatges i sensa-
cions que no deixen pas indiferent a 
l’espectador, ans al contrari,  l’incita i 
el convida a refl exionar sobre el que 
ha vist i ha escoltat. L’espectacle es 
podrà tornar a veure aquesta tardor 
al cicle Montcada a Escena.

La crítica

         Francesc López, 
crític teatral
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Més d’un miler de persones 
va assistir el 10 de maig a la 
celebració del Dia de la Dansa 
que es va fer a la plaça Joanot 
Martorell, plena a vessar. Balla-
rins de totes les edats van fer 
exhibicions  d’una gran diversi-
tat d’estils. El festival va comp-
tar amb la participació de 13 

grups: l’Associació de Balls de 
Festa Major, l’Associació Cul-
tural Mayna, el Grup de dansa 
oriental de Terra Nostra, l’asso-
ciació Pocapoc.com, els usuaris 
del Casal de la Gent Gran de la 
Mina, els usua ris del Casal de 
Gent Gran Montcada i Reixac, 
el Club de Ball Esportiu Endan-
sa, els cursos de l’Institut Muni-

cipal d’Esports i Lleure (IME) 
i de la Regidoria de Cultura i 
Patrimoni, les escoles de dansa 
CirQs Dance Studio, Eva Nie-
to, Jym’s i New Dance Style i 
alumnes de Montcada Aqua. 
Les autoritats municipals van 
lliurar un obsequi a cada grup 
com a mostra d’agraïment per 
la seva participació a l’acte. 

Pilar Abián | Montcada

Dos grups d’alumnes de Montcada Aqua dirigits José Manuel Martín van participar enguany a l’exhibició de ball
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El grup Essencial Kid’s amb les professores de ball, Lourdes Morote i Bea Cerveró

premi per a l’escola de 
dansa Cirq Dance Studio
El grup Essencial Kid’s va guanyar el Campionat de Moià

Hip Hop
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El grup Essencial Kid’s de l’esco-
la de dansa urbana Cirq Dance 
Studio, amb seu a Carretera Ve-
lla, va guanyar el primer premi 
en la categoria infantil del Cam-
pionat de hip-hop Vila de Moià, 
celebrat el 27 d’abril. “Estem 
molt contentes no només pel 
premi que han guanyat les ne-
nes, sinó per l’esforç i les hores 
que hi han dedicat i perquè 
ho van donar tot damunt de 

l’escenari”, ha dit Lourdes Mo-
rote, una de les responsables de 
l’escola. L’equip de competició, 
creat al novembre passat, parti-
ciparà el 17 de maig al Campio-
nat d’Espanya que se celebrarà 
a Cornellà. 
“Les expectatives són conti-
nuar treballant com a grup i, 
sobretot, que les nenes gaudei-
xen amb les coreografies”, ha 
dit Bea Cerveró, l’altra directora 
del centre.

Laura  | Montcada

La dansa atrau un miler de persones
El festival es consolida com una de les cites més participatives del calendari anual 

dia de la dansa
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L’actriu montcadenca Núria Ga go 
continua la seva carrera d’actriu 
televisiva, ara a la sèrie d’Ante-
na 3, ‘Amar es para siempre’, 
on interpretarà el paper de Cla-
ra Cortina, la filla desconeguda 
de Pelayo, un dels personatges 
mítics de la ficció. Gago ja va 
participar en una sèrie d’Antena 
3 ‘Mis adorables vecinos’, en el 
que va ser el seu salt a nivell es-
panyol. Posteriorment, va formar 
part de ‘MIR’, l’spin off de ‘Hos-
pital Central’. També ha treballat 
a ‘Herederos’, ‘Kubala, Moreno i 
Manchón’ i ‘El cor de la ciutat’, 
entre d’altres | LG

> Núria Gago sortirà a ‘Amar es para siempre’

> La Festa major es presentarà el 22 de maig 
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L’Ajuntament presentarà el programa de la Festa Major 2014 el 22 
de maig a les 17.30h a la plaça de l’Església. L’acte també servirà per 
presentar el disseny guanyador del concurs de cartells de Festa Major, 
en el qual han participat un total de 35 autors. En la categoria infantil 
la participació ha arribat 123. Enguany la festa tindrà lloc del 6 al 9 de 
juny | LG

El bon temps i l’elevada partici-
pació de carros i cavalls va mar-
car la darrera edició de la Festa 
dels Tres Tombs en honor a Sant 
Antoni, patró dels animals, que 
es va celebrar el 4 de maig. Els 
participants es van donar cita al 
camí de la Font Freda, davant 
del pavelló Miquel Poblet, a les 
10h. La passada va començar 
més tard de l’hora prevista en 
direcció a Mas Rampinyo i, des-
prés de recòrrer els principals 
carrers, va tornar  cap al centre 
pel pont de La Salle i el carrer 
Major. La desfilada no va rebre 
la benedicció del mossèn Jaume 
Casas, que a la mateixa hora es-
tava celebrant comunions a l’Es-
glèsia de Santa Engràcia. No va 
ser fins a les 14h que el capellà 
va sortir per beneir les mascotes 

dels veïns que encara s’espe-
raven a les portes del temple. 
Entitats com l’Abi, La Unió i les 
associacions de veïns-de Mont-
cada Centre i de la Font Puden-
ta-Muntanyeta van col·laborar 
en l’organització de la festa, que 

coordina la Regidoria de Cultu-
ra i Patrimoni. També van parti-
cipar per primera vegada i amb 
un carretó propi els Castellers 
de Montcada i Reixac, que van 
aixecar alguns castells a la plaça 
de l’Església.

Una seixantena de cavalls i carros 
recorren el centre i mas Rampinyo 
El mossèn no va poder beneir la passada perquè estava celebrant les comunions 

Meritxell Trinidad | Montcada

Festa dels tres tombs

El carruatge que transporta la imatge de Sant Antoni Abad i encapçala la desfilada dels Tres Tombs
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La placa ‘El darrer carreter 2013’ va recaure en 
el montcadenc Antoni Trias que, acompanyat de 
la seva dona, la va rebre de mans de l’alcaldessa 
María Elena Pérez (PSC) i el regidor de Cultura 
i Patrimoni, Daniel Moly (CiU) –a la fotografia. 
Trias, descendent d’una nissaga de pagesos, va 
lamentar en el seu discurs “que l’ofici de la page-
sia s’estigui perdent davant de la pressió de les 
grans empreses d’alimentació” i va qüestionar si 
en un futur el país mantindrà la figura del rama-
der. A més, va defensar el dret a decidir del poble 
de Catalunya, vinculant la tradició pagesa amb les 
arrels i la terra | MT

> Antoni Trias, darrer Carreter

> Èxit de la Coral del Turó a Logronyo

La Coral Mare de Déu del Turó va actuar el 10 de maig a l’Auditori 
Gonzalo de Berceo de Logronyo amb la Coral Provocanto de la mateixa 
ciutat. El recital va incloure cançons molt diverses des de música de 
pel·lícules, fins a havaneres i sardanes. Al final la coral montcadenca 
va lliurar dues plaques commemoratives als seus amfitrions  i un llibret 
amb reproduccions d’obres del pintor Joan Capella. L’entitat farà el 
concert de fi de curs el 15 de juny a l’església de Santa Engràcia | LR

L’AV de Terra Nostra va organitzar l’11 de maig la 33a Festa de la 
Rosa a la plaça del Poble. La guanyadora d’aquesta edició va ser Sònia 
López, mentre que el segon premi se’l va endur Itziar Cruz i el tercer, 
Chari Urdiales –a la foto amb l’alcaldessa María Elena Pérez (PSC), el 
regidor de Cultura, Daniel Moly (CiU), i el president de l’AV de Terra 
Nostra, Miquel Blandino. El programa també va incloure tallers infan-
tils, una ballada de sardanes i parades de venda d’artesania | PA

> La Festa de la Rosa celebra la 33a edició
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> ‘Converses amb Rius-Camps’, a l’Auditori
El mossèn de Sant Pere de Reixac i professor emèrit de la Facultat de 
Teologia de Catalunya, Josep Rius-Camps, conversarà amb l’editor de 
Fragmenta, Ignasi Moreta, sobre el llibre ‘Converses amb Josep Rius-
Camps’ a l’Auditori Municipal el 20 de maig (19h). La publicació, es-
crita per Moreta, recull l’itinerari vital de l’erudit montcadenc en forma 
d’entrevista. La xerrada l’organitza la Regidoria de Cultura i Patrimoni, 
amb la col·laboració de la Fundació Cultural Montcada | LG

La Biblioteca Elisenda de Mont-
cada va registrar un augment de 
prèstecs del 7% durant  el 2013 
–un total de 54.724–,  men-
tre que la xifra de visitants es 
va reduir  en un 1% –93.824–. 
La directora de l’equipament, 
Sílvia Redondo, atribueix el 
primer fenomen a la nova es-
tratègia de muntar regularment 
exposicions temàtiques de lli-
bres. “Hem comprovat que 
als usua ris els agrada que els 
hi suggerim títols d’entre la 
gran quantitat de volums que 
omplen les prestatgeries”, ha 
explicat Redondo. 
Pel que fa a la segona dada, re-
marca que segueix la tònica de 

la resta de la Xarxa de bibliote-
ques, “ja que l’usuari cada ve-
gada utilitza més la Biblioteca 
virtual per gestionar la seva 
relació amb el servei”. Per 
contra, els usua ris inscrits han 
augmentat un 4,3% i se situen 
en 10.004. 

Nou fenomen. Una altra dada 
significativa és que l’ús del ser-
vei d’Internet i+ va baixar un 
11%, mentre que el del wi fi va 
crèixer un 5%. “Això és degut 
a l’augment de dispositius 
mòbils amb wi fi i segueix 
la tònica del que passa a al-
tres equipaments”, assenyala 
Redondo. Pel que fa a l’ús de 
les Aules d’Estudi, la resposta 

creix cada any, amb una mitjana 
diària de 13 estudiants al gener i 
de 23,5 al maig-juny del 2013. 
Amb l’objectiu de millorar el 
servei, s’han fet obres a la sala, 
que s’ha convertit en un espai 
polivalent preparat per acollir 
exposicions –fins al 22 s’hi po-
den veure els punts de llibre del 
concurs ‘Guanya’t un punt’. Les 
Aules d’Estudi es tornaran a po-
sar en marxa del 26 de maig al 
20 de juny (de 20.30 a 0.30h).
Pel que fa a la Biblioteca de Can 
Sant Joan, la xifra de visitants 
va crèixer al 2013 un 7,6% –un 
total de 16.340– i la de prèstecs, 
un 3%. També es va incremen-
tar el nombre d’usuaris del wifi 
en un 20%. 

La Biblioteca Elisenda va augmentar 
al 2013 la xifra de prèstecs en un 7%
Baixen el nombre de visitants i l’ús del servei d’Internet, mentre creix el del wi-fi

memòria 2013

Laura Grau | Redacció
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L’escriptor Albert Sánchez 
Piñol va participar en una tertú-
lia sobre ‘Victus’ amb els mem-
bres del Club de Lectura de 
la Biblio teca Elisenda el 13 de 
maig. L’autor va relatar el llarg 
procés de documentació histò-
rica que va precedir l’escriptura 
de la novel·la i la dificultat de 
trobar una veu narrativa que 
expliqués la Guerra de Succes-
sió Espanyola i la resistència 
heroica del poble de Barcelona 
al setge de 1714 des d’un punt 
de vista diferent. 

Argument. Precisament un dels 
encerts de la novel·la és la figura 
del narrador, Martí Zuviría, un 
jove intel·ligent i aventurer que 
es veurà involucrat en el con-
flicte de forma gairebé involun-
tària.  Inspirat en un ajudant de 
camp que va servir a les ordres 
del general Villarroel, Sánchez 
Piñol aconsegueix crear un per-
sonatge molt potent: “És un 

home descregut i ple de con-
tradiccions, però la seva visió 
dels fets, en lloc de trencar el 
mite de la resistència dels bar-
celonins, el reforça”. Els res-
sons del “setge més irracional 
del segle” –en paraules de l’au-
tor– van passar de generació en 
generació, com ho demostra el 
fet que un dels jocs preferits de 
la canalla durant molts anys va 
ser jugar a guerra entre borbò-
nics i austracistes. “I és evident 
que existeix un fil de plata que 
uneix aquella resistència a ul-
trança i el moment actual” ,  
va afegir l’autor.
Tot i que la novel·la no vol ser 
un manual de teoria política, l’es-
criptor posa de manifest que no 
es va tractar només d’una guerra 
dinàstica, sinó d’una pugna en-
tre dos sistemes polítics oposats: 
“D’una banda, l’autoritaris-
me de Castella, amb el lema  
‘la palabra del rey es ley’, i 
de l’altra, el ‘republicanisme 
monàrquic’ de Catalunya, on 

el rei estava supeditat a unes 
institucions predemocràti-
ques”. També va ressaltar que 
en cap dels discursos de l’època 
fets per catalans sobre Castella 
no ha trobat crítiques ètniques, 
“sinó un rebuig a acabar com 
els pobres castellans, sotme-
sos a la tirania d’un rei”. 

Seqüela. Sánchez Piñol va avan-
çar alguns detalls de la segona 
part de ‘Victus’, que ja té acaba-
da i que està formada per una 
novel·la curta, en què Zuviría 
lluitarà amb els indis ‘yamesís’ 
contra els anglesos a Amèrica 
del Nord, i cinc relats indepen-
dents, un d’ells situats a la guer-
ra entre Espanya i França de 
1719, en què recupera alguns 
personatges de la primera part, 
com el general anglès Berwick, 
un dels més carismàtics de ‘Vic-
tus’ i dóna protagonisme als 
miquelets, que després de l’ocu-
pació borbònica van continuar 
resistint.

‘Un fil de plata uneix la resistència 
de 1714 amb el moment actual’
L’autor de ‘Victus’ participa a la tertúlia del Club de Lectura de la Biblioteca Elisenda

Laura Grau | Montcada Nova

albert sáncHez piñol

Albert Sánchez Piñol amb la conductora del Club de Lectura de la Biblioteca Elisenda, Alícia Gili, durant la xerrada que hi va fer el 13 de maig

Sílvia Romero (Barcelona, 
1962) va presentar la seva dar-
rera novel·la El plagi a la Biblio-
teca Elisenda el 6 de maig, 
acompanyada de la també 
escriptora Alícia Gili, coauto-
ra amb Romero de la novel·la  
‘Iskander, un viatge a la màgia 
dels llibres’ i conductora del 
Club de Lectura de l’equipa-
ment de Pla d’en Coll. Gili va 
destacar que l’obra de Romero, 
publicada aquest any per Proa 
Edicions després de guanyar el 
premi ‘El lector de l’Odissea’, 
de l’Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès, “es mou entre 
el thriller i la novel·la psico-
lògica, amb una estructura 
lleugera i ràpida i uns per-
sonatges extrems i amorals 
capaços de tot per aconseguir 
la fama”. 

Argument. Aquest és el tema 
principal d’El plagi, una obra si-
tuada a la guerra i la postguer-
ra civil espanyola que, segons 

la seva autora, està farcida de 
referències literàries, “perquè 
menjo literatura a tothora”. 
Romero ha dedicat el llibre a 
una escriptora catalana injus-
tament oblidada, Maria Dolors 
Orriols (Vic, 1914-Barcelona, 
2008), la relació amb la qual 
va ser l’embrió del llibre, que 
rescata alguns capítols de l’exili 
català a Mèxic. 

Romero parla del preu 
de la fama a ‘El plagi’
L’autora de la novel·la premiada visita la Biblioteca Elisenda 

Laura Grau | Redacció

literatura

Sílvia Romero, durant la seva xerrada

la
u

r
a 

g
r

au

“El sentit de l’humor és una 
facultat humana universal, 
però no ho són les expressions 
humorístiques que fan servir 
els individus de diferents cul-
tures”. Aquesta és la principal 
conclusió de la xerrada que va 
fer el 13 de maig a la Casa de 
la Vila el doctorand del Depar-
tament de Filosofia de l’UAB, el 
montcadenc Alejandro Mesa, 
en el marc del cicle ‘Noves in-
vestigacions’, que promou la 
Regidoria de Cultura i Patrimo-
ni. El cicle clourà el 20 de maig 

amb una xerrada sobre el filòsfof Martin Heidegger, titulada ‘Del 
pensament modern al post-modern’) a càrrec de Cristian Zapatero, 
del Departament de Filosofia de l’UAB. La conferència tindrà lloc a 
la Casa de la Vila (19.30h) | LG

> Alejandro mesa reflexiona sobre l’humor
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el retro-visor
FUNDACIÓ CULTURAL

Josep Capella
 Laura Grau

L’Església de Santa Engràcia va ser una de les víctimes de la barbàrie de la guerra

Rèquiem per una joia del gòtic
El 20 de juliol de 1936, tres dies 
després de l’aixecament militar 
contra la República, anarquistes 
de la CNT-FAI van entrar a l’Es-
glésia de Santa Engràcia, es van 
endur tots els objectes que hi 
havia de valor i, després, la van 
ruixar amb benzina per calar-
hi foc. Més tard van fer explotar 
una bomba casolana que havien 
preparat amb carbur i que van 
col·locar sota la pila baptismal. El 
temple, obra del prestigiós arqui-
tecte Enric Sagnier, era conegut 
a la comarca com la Catedral del 
Vallès per la seva bellesa. 

A pic i pala. Només feia 6 anys 
que s’havia acabat l’ampliació de 
l’església, promoguda a fi nal del 
segle XIX per alguns membres 
de la colònia d’estiuejants encap-
çalats pel rector de la parròquia. 

El nou temple seguia l’esquema 
del neogòtic català, destacant el 
campanar de vuit cares i corona-
ment piramidal.
A conseqüència de l’acció violen-
ta dels revolucionaris, el temple 
va quedar molt malmès i va de-
saparèixer l’arxiu parroquial , que 
datava del segle XIV i que tenia 
un gran valor històric. Donat el 
risc d’esfondrament de l’edifi ci, 

al novembre de 1936, el ple de 
l’Ajuntament va acordar accelerar 
i completar-ne l’enderrocament a 
pic i pala, tasca feixuga que es va 
allargar fi ns al desembre. Només 
es va salvar la maquinària del re-
llotge que, després de voltar per 
diferents magatzems durant mol-
tes anys, es va restaurar i actual-
ment està exposat al primer pis 
de l’Ajuntament nou. 

Tasques d’enderrocament de l’Església de Santa Engràcia a pic i pala la tardor de 1936
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Un dels actes amb els quals el 
Museu Municipal celebra el Dia 
Internacional dels Museus és 
l’exposició ‘Art i Guerra: des-
trucció, espoli i salvaguarda del 
patrimoni durant la guerra civil’, 
produïda per la Diputació de 
Barcelona i comissariada per la 
historiadora Assumpta Monte-
llà. La mostra, que es podrà vi-
sitar a Montcada i Reixac fi ns al 
9 de juny, es va inaugurar el 13 

de maig a la Casa de la Vila, en 
presència de l’alcaldessa, María 
Elena Pérez; el regidor de Cul-
tura i Patrimoni, Daniel Moly; 
la cap de l’Ofi cina de Patrimoni 
de la Diputació de Barcelona, 
Aurèlia Cabot, i la directora del 
Museu Municipal, Mercedes 
Durán. El 18 de maig es farà 
una visita teatralitzada a la Casa 
de les Aigües (12h). Les inscrip-
cions es poden fer al correu mu-
seumunicipal@montcada.org. 

Els efectes de la guerra 
sobre les obres d’art
La mostra es pot visitar fi ns al 9 de juny a la Casa de la Vila

Laura Grau | Redacció

dia internacional dels museus

Una dels plafons de la mostra ‘Art i guerra’ que es pot visitar a la Casa de la Vila
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L’arxiu parroquial, 
que datava del segle 
XIV, va desaparèixer a 
resultes de l’acció
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mOUNTAIN BIKE
Anna Villar i Pau Egeda viuen un 
magnífi c mes d’abril i aconsegueixen el 
campionat de Catalunya de Rally
pàg. 28pàg. 28

ATLETISmE
Carles Cera (JAS) segueix en forma i 
guanya el campionat de Catalunya de 
muntanya disputat a Olot

Futbol sala

El Broncesval tanca una temporada per 
oblidar i farà un nou projecte amb gent jove
Javi Ruiz serà el nou entrenador i l’objectiu és fer un equip amb jugadors de futur que doni resultats a mig termini

El Broncesval Montcada va po-
sar fi  a la seva temporada el 10 
de maig amb una victòria a la pis-
ta del Premià de Mar (3-4). Els 
gols de Mario Litrán (2), Xexi i 
Requena, que jugava el seu pri-
mer partit després d’una llarga 
lesió, li van permetre trencar 
amb una mala ratxa d’11 jorna-
des sense guanyar. Els montca-
dencs, que la temporada passada 
van ser subcampions i van jugar 
la promoció d’ascens, han acabat 
la lliga a l’onzena posició amb 38 
punts i un balanç d’11 victòries, 
5 empats i 14 derrotes. 
No ha estat un any fàcil per al 
Broncesval que va oferir un bon 
rendiment a la primera part de la 
temporada, arribant als vuitens 
de fi nal de la Copa del Rei. La 
marxa del seu tècnic, Lolo Rodrí-
guez, al mes de gener a causa de 
problemes de compatibilitat la-
boral va suposar un punt d’infl e-
xió. El tàndem format pel segon 
entrenador José Renau ‘Renato’ 
i Emili Domingo, coordinador 
del planter, ho va tenir compli-
cat per reconduir la situació amb 
una segona volta decepcionant 
on l’equip, que va perdre alguns 
jugadors claus, només ha pogut 
aconseguir 3 victòries i 2 empats 
en 15 partits. 
“Ha estat una temporada de 
transició. No es va fer una bona 
planifi cació i la marxa de Lolo 

va ser important”, explica Emili 
Domingo, qui la propera tem-
porada deixarà el primer equip 
per continuar amb el planter i 
ampliar les seves funcions com 
a director esportiu de tot el club. 
“Ha estat un any molt compli-
cat. Els projectes han de ser de 
tres anys perquè arriba un mo-
ment en què és molt complicat 
motivar els jugadors. El més 
important és que hem pogut 
mantenir la categoria”, valora 
el president, Pedro Litrán. 

L’equip continuarà durant dues 
setmanes més amb els entrena-
ments, pensant ja en la propera 
temporada. Javi Ruiz, veí de San-
ta Perpètua i que ja va viure una 
etapa anterior a l’entitat, serà el 
nou entrenador. El club l’ha es-
collit com el tècnic ideal per lide-
rar un projecte basat en jugadors 
joves ja que va ser seleccionador 
català cadet i sots-19. “Volem fer 
un projecte que sigui atractiu i 
que doni resultats d’aquí a tres 
anys. L’equip estarà format 

per gent jove, de molta quali-
tat, però que no té experiència 
a la categoria. Sabem que la 
primera temporada serà difícil 
i l’objectiu serà matenir-nos a 
Segona B”, ha dit Litrán. 

Baixes. Ruiz ha confeccionat el 
llistat de baixes i altes de juga-
dors que es coneixerà en els pro-
pers dies. Una de les altres nove-
tats per a la propera temporada 
serà la creació d’un segon equip 
sènior.

Rafa Jiménez | Redacció

Javi Ruiz va ser presentat a la plantilla el 13 de maig i ja va dirigir el primer entrenament amb un partit amistós contra el juvenil A del club 

<<

Javi 
Ruiz
Entrenador

Per què ha acceptat l’oferta del 
CFS Montcada?
Pensava que mai tornaria a 
Montcada, però Emili Domingo 
m’ha convençut. És una perso-
na molt coherent i sensata. Ell 
és el gran fi txatge del club.
Li ha sorprès veure un Bron-
cesval tan discret aquest any?
Sóc molt respetuós amb la fei-
na dels altres. A l’esport hi ha 
cicles. La il·lusió és clau i s’ha 
d’anar renovant la gent. 
Per tant, hem d’esperar una 
revolució a l’equip?
El club vol donar un cop de timó. 
La idea es fer un equip jove amb 
només 11 jugadors perquè els 
juvenils puguin entrenar i parti-
cipar en els partits.
Què li pot dir a l’afi ció?
Que tindrem jugadors amb 
ganes de treballar i il·lusió. Si 
s’adapten bé a la categoria, tots 
gaudirem. Si tenen dubtes, pati-
rem una mica més | RJ

‘A l’esport hi ha 
cicles i s’ha d’anar 
renovant la gent’

Entrevista
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El sènior B del CD Montcada 
es va acomiadar de la seva afi-
ció amb una derrota contra el 
quart classificat del seu grup, 
el Sant Quirze del Vallès B (2-
3). Els verds, que una setmana 
abans també havien perdut al 
camp del cinquè, l’Esquerra 
de l’Eixample B (3-1), acumu-
len tres derrotes consecutives 
i ocupen la setena posició, 
amb 44 punts. L’equip de Juan 
Meca finalitzarà la lliga al camp 
del Can Mas Ripollet | RJ 

Futbol. quarta catalana

El sènior B s’acomiada de l’afició 
amb una derrota, la tercera seguida
Va perdre contra el Sant Quirze B (2-3) i no guanya des del derbi contra el Santa María

Sense res en joc, el sènior B del CD Montcada no va poder guanyar el seu últim partit a casa
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La UD Santa María no va po-
der finalitzar el seu últim partit 
a casa contra l’Esquerra de l’Ei-
xample B. A manca de 20 mi-
nuts per al final, i amb un 5 a 2 
favorable als de Terra Nostra, 
l’equip visitant es va quedar 
amb set jugadors. A l’espera de 
la decisió del comitè de com-
petició, aquesta és la primera 
victòria de l’UD Santa María 
després de 15 jornades sense 
guanyar. “Per fi, hem aconse-
guit formar un equip sòlid”, 
diu el tècnic, Pere Ricard | RJ

L’UD Santa maría no pot acabar  
un partit que anava guanyant 
A la penúltima jornada, i amb 5 a 2, l’Esquerra de l’Eixample B es va quedar amb 7 homes

L’UD Santa María es va retrobar amb la victòria, tot i que el partit no es va poder finalitzar

El sènior femení de l’EF Montca-
da s’ha assegurat el subcampio-
nat al grup 2n de Primera Cata-
lana després de guanyar l’últim 
partit de la temporada com a 
local contra el Lleida Esportiu 
Terraferma (2-0). Tot ja està de-
cidit a la part alta de la taula, ja 
que el Sant Gabriel va guanyar 
al camp de la Fundació Júpiter 
(2-10) i ja és, matemàticament, 
campió de lliga. El partit contra 
les lleidatanes es va resoldre grà-

cies als gols d’Andrea Rius (43’) 
i Nerea Talavera (74’). “Arribar 
a dues jornades del final amb 
opcions de guanyar la lliga és 
tot un èxit. Estic molt content 
del rendiment de les jugadores 
en el meu primer any al club”, 
ha explicat el tècnic, Adriano 
Bujalance, qui va ser expulsat 
abans del segon gol.
L’EF Montcada, que una jorna-
da abans havia golejat el cuer, el 
Mollerussa (1-7), acabarà la lliga 
al camp del Sant Gabriel. 

Rafa Jiménez | Redacció

El Sant Gabriel ja és campió i pujarà de categoria

L’EF montcada s’assegura 
el subcampionat de lliga

Futbol FemenÍ. primera catalana

El sènior femení de l’EF Montcada ha millorat la posició obtinguda la passada temporada
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Ha guanyat dos partits seguits, sumant 10 de 12 punts en joc 

L’UE Sant Joan-Atlètic 
s’apropa a la salvació

Futbol. seGona catalana

L’UE Sant Joan-Atlètic té a les seves mans la salvació i només necessita tres punts més

La Unió Esportiva Sant Joan 
-Atlètic segueix en ratxa i, a l’últi-
ma jornada, va guanyar al camp 
del Carmelo (2-3), certificant el 
seu gran moment de forma amb 
10 punts sumats dels 12 últims 
en joc. L’equip de José Manuel 
Martín ‘Pinti’ va demostrar una 
gran capacitat de reacció i va ai-
xecar dues vegades un marcador 
en contra gràcies als gols de dues 
de les noves incorporacions: Jo-

nathan Sánchez, autor del gol de 
la victòria en el partit anterior con-
tra el Ripollet (2-1), i Scott Sese. 
Rafa ‘Castilla’, al minut 60’, va fer 
el definitiu 2 a 3. “L’equip està 
en un gran moment. Els nous  
fitxatges ens han ajudat molt 
i tota la plantilla està ficada i 
compromesa”, explica ‘Pinti’, qui 
creu que, a manca de tres jornades 
per al final, la Unió estarà salvada 
amb tres punts més | RJ
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El CD Montcada ocupa, a man-
ca de tres jornades per al final, la 
cinquena posició per la cua que 
podria acabar en descens segons 
les compensacions d’altres cate-
gories. Després de perdre a casa 
contra el Farners (0-2), els verds 
es jugaven la vida al camp del 
Vilassar de Dalt, un rival directe 
que també volia fugir de la zona 
perillosa. L’equip del Maresme 
es va emportar la victòria amb 
un clar 3 a 0. Amb el partit ja 
decidit, Àlex González va fallar 
un penal al 90’ i es va tornar a 
repetir la història de l’enfronta-
ment contra el Farners en què 
el capità Norbert va desaprofi-
tar una pena màxima. “Hem 
de girar pàgina i pensar en el 

proper partit contra el Júpiter 
que serà una final”, ha explicat 
el tècnic, Jordi Salvanyà. 
El CD Montcada vol que hi 
hagi un bon ambient a les gra-
des en el decisiu partit contra el 

Júpiter i l’entrada serà gratuïta. 
A la porta, hi haurà urnes per 
fer donatius a benefici d’Adimir. 
S’ha creat una grada zero amb el 
número de compte ES 20 2100 
0293 29 01 01789597.

Futbol. primera catalana

El CD montcada perd dos partits  
i es fica a llocs de possible descens 
El 18 de maig hi haurà urnes a l’entrada de l’estadi per recaptar fons per a Adimir

El defensa Óscar Romero, en una acció del partit contra el Banyoles que va acabar amb derrota
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Rafa Jiménez | Redacció
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Després de debutar amb un em-
pat a casa contra l’H. Sant Quirze 
(24-24), el sènior masculí del CH 
La Salle va sumar la seva prime-
ra victòria a la Copa Catalana 
a la pista del BM Granollers B 
(32-34) i ara ocupa la tercera po-
sició amb un partit menys. “No 
juguem amb la pressió de clas-
sificar-nos per a la segona fase. 
Hem baixat el ritme d’entre-
naments i aquesta competició 
és com un premi per allargar 
la temporada”, comenta el tèc-
nic, Jaume Puig.  

Handbol

La Salle obté a Granollers la seva  
primera victòria a la Copa Catalana
Va guanyar a la pista del BM Granollers B (32-34) i suma tres punts en dos partits

Rafa Jiménez | Redacció

El sènior masculí del CH La Salle va començar la Copa Catalana amb un empat contra el Sant Quirze

> Acaba la segona 
fase de La Salle Iste
El femení del CH La Salle va finalit-
zar l’11 de maig la seva participa-
ció al grup B de la segona fase de 
Primera Catalana. Les lassal·lianes, 
que tenien l’objectiu de pujar des-
prés de mantenir-se invictes a la 
primera fase, han acabat a l’última 
posició amb dues victòries en 10 
jornades. A l’últim partit, van per-
dre amb l’H. Perelló (22-19) | RJ
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L’EF Montcada segueix el camí 
de l’AE Can Cuiàs i la propera 
temporada també jugarà a Pri-
mera Catalana. A manca de 
dues jornades per al final, l’equip 
de José Luis Carrasco va certifi-
car la segona posició que li dóna 
el seu segon ascens consecutiu 
gràcies a una victòria a la pista 
del Masnou Inter Dinàmic (1-6). 

D’aquesta manera, el Futsal Ro-
sario Central B, tercer amb 39 
punts, ja no té cap opció d’atra-
par els vermells, que sumen set 
més. “El nostre objectiu era 
consolidar la nova categoria, 
però ens hem trobat amb un 
ascens. Estem molt contents i 
no descartem guanyar la lliga, 
tot i que està complicat”, diu el 
tècnic José Luis Carrasco.

Encara lluita amb l’AE Can Cuiàs per guanyar la lliga

Futbol sala. seGona catalana

El sènior de futbol sala de l’EF Montcada ha aconseguit dos ascensos de forma consecutiva

L’EF montcada certifica  
el seu ascens a primera 

Rafa Jiménez | Redacció

L’AFS Bosc d’en Vilaró ha aca-
bat la lliga a la vuitena posició 
del grup B de la Primera Terri-
torial de la Federació Catalana 
de Futbol Sala amb 30 punts (8 
victòries, 6 empats i 12 derrotes). 
A les dues últimes jornades, els 
verds van perdre contra el CFS 
Olimaja (1-4) i van empatar amb 
el Catalònia (4-4) | RJ

L’AFS Bosc d’en 
Vilaró clou la 
lliga sent vuitena

F. sala. 1a territorial

L’AFS Bosc d’en Vilaró s’ha adaptat bé a la nova categoria i no ha patit per mantenir-se
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Tot i l’ensurt de perdre a la 27a 
jornada a la pista del Sant An-
dreu (4-3), l’AE Can Cuiàs ho té 
tot de cara per aconseguir el títol 
de campió de lliga al grup 4rt de 
Segona Catalana. Els montca-
dencs, que s’han assegurat l’as-
cens fa setmanes, van reaccionar 
guanyant a domicili el Port de 
Barcelona (7-10). El seu últim 
partit a casa serà el 17 de maig 
a casa (16h) contra l’Arenys de 
Munt i amb una victòria, l’equip 
d’Òscar Ruiz ja serà campió.

Té la primera oportunitat el 17 de maig contra l’Arenys de Munt

L’AE Can Cuiàs busca una 
victòria per ser campiona 
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L’AE Can Cuiàs, molt a prop de guanyar la lliga

> Una cinquantena d’equips, al 3x3
L’avinguda de Catalunya va ser l’escenari del torneig 3x3 de bàsquet 
que va organitzar el CB MIR l’1 de maig amb motiu de la Festa Major 
de Mas Rampinyo. El torneig va batre els registres de participació de 
l’any passat ja que es van inscriure 46 equips | RJ

L’equip sots-21 B del CB MIR en-
capçala amb 5 punts, els matei-
xos que el Vedruna Gràcia, la se-
gona fase del nivell B després de 
la disputa de quatre jornades. En 
aquest mateix grup, el sots-21 C 
del club montcadenc és cuer amb 
dues derrotes. A l’últim partit, el 
B, que es va emportar el derbi 
contra el C (53-66), va guanyar 
el Vedruna (72-57), superant-lo 
en el bàsquet average | RJ

El sots-21 B 
guanya el derbi  
i és líder 

bÀsquet

El sots-21 B va guanyar el derbi i està a prop d’acabar primer a la segona fase entre els campions
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La 30a Marxa a Peu a Montser-
rat, que va organitzar el centre 
excursionista El Cim entre el 3 i 
4 de maig, ha estat la més ràpida 
de la  història ja que tots els par-
ticipants que van arribar a destí 
ho van fer en un màxim de 14 
hores  –una menys que l’anterior 
edició més rápida. La Marxa va 
comptar amb la presència de 374 
valents que van voler fer a peu 
els 54 quilòmetres que separen 
Montcada i Reixac i Montserrat. 
Els participants, 83 menys que 
l’any passat, van sortir del col-
legi La Salle dissabte a la tarda 
i van caminar durant tota la nit. 

Segons Alfred Canals, president 
d’El Cim, la disminució de la 
quantitat d’inscrits d’aquest any 
s’ha d’atribuir “a una suma de 
factors que tenen relació amb la 
situació de crisi econòmica, que 
afecta especialment el jovent, i 
la proximitat de la Setmana 
Santa i del pont de maig”. La 
Marxa es va fer amb normalitat, 
sense cap incident destacable. 
En relació als abandonaments, 
es van produir 40, o el que és 
el mateix, un 10,7% del nombre 
total de participants. Finalment, 
la marxeta per a infants que or-
ganitzava l’AMPA de l’escola La 
Salle no es va celebrar.

Ha estat l’edició més ràpida de les 30 que s’han fet fins ara

La marxa a peu a 
montserrat bat rècords

Rafa Jiménez | Redacció

eXcursionisme

A la sortida, el carrer Major es va omplir de caminants, encapçalats per Alfred Canals

La parella formada per Ernes-
to Romero i Izaskun Ceberio, 
de l’equip Durmi Pro Racing 
‘Ni Una Más’, va finalitzar a la 
cinquena posició de la categoria 
duet mixt a la 9a Titan Desert, 
la prova de mountain bike que 
es va disputar entre el 27 d’abril 
i el 2 de maig al Marroc. Els 
participants, un total de 430, 
van recórrer 700 quilòmetres 
en sis etapes. Aquesta novena 
edició ha estat la més dura de la 
història ja que van abandonar 
uns 100 ciclistes. “Hem patit 
molt, suportant temperatures 
de fins a 45 graus i hem sofert 
diverses avaries, però estem 
orgullosos d’aquest cinquè lloc 
ja que érem dels pocs equips 
que no teníem ni mecànics, ni 
massatgistes ni gent que treba-
llés per a nosaltres”, ha comen-
tat Ernesto Romero | RJ

Gran resultat 
de Romero i 
Ceberio a la 
Titan Desert

mountain biKe

Anna Villar i Pau Egeda, tots 
dos de l’equip Tomàs Bellés 
Cannondale, van guanyar el 
Campionat de Catalunya de 
XCO (Rally) que es va dis-
putar el 26 d’abril a Vilanova 
d’Escornalbou. A la prova, 
amb una distància de 10 qui-
lòmetres que es feia en tres 
voltes, Villar va acabar a la 
primera posició de la categoria 
Èlit femenina per davant de 
Mar Franco i Alekandra Nez-
hovorova. A la classificació ge-
neral, Anna Villar va finalitzar 
a la posició número 47 entre 
els ciclistes que van competir 
fent tres voltes. Egeda va ser el 
millor a la categoria màster-30. 
El montcadenc va guanyar la 

cursa per davant de Christian 
Collados i José Juan Marrase.

Gran moment. Amb aquest èxit, 
els dos ciclistes van acomia-
dar un mes d’abril en què van 
aconseguir una gran quantitat 
d’exits. El dia 20, Villar va gua-
nyar la classificació general de 
la Volcat, prova de tres etapes 
que es va disputar entre Igua-
lada i La Coma. En aquesta 
mateixa competició, Egeda va 
acabar a la segona posició de 
la categoria màster-30. Villar i 
Egeda també van guanyar el 
12 d’abril la prova correspo-
nent a la Copa Catalana Inter-
nacional que es va disputar a 
Collbató | RJ

Tots dos van protagonitzar un mes d’abril ple de victòries

Anna Villar i pau Egeda, 
campions de Catalunya

Romero i Ceberio, satisfets amb el seu paper

Anna Villar i Pau Egeda, amb les seves medalles d’or aconseguides al campionat de Catalunya
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Es farà l’1 de juny i estarà organitzada per la Penya Barcelonista de Mont-
cada i Reixac que celebra aquest any el seu 40è aniversari. El programa 
inclou diferents activitats com una cercavila, inflables per als més petits i 
la presència d’una carpa a la plaça de l’Església amb algunes de les copes 
guanyades pel club blaugrana. També hi haurà un dinar de germanor al 
preu de 17 euros (els tiquets ja es poden comprar a la Perruqueria Mestres 
i a l’Abi). Per celebrar el seu 40è aniversari, la penya local ha editat la seva 
pròpia revista i ha estrenat pàgina web www.penyabarcelonistamir.cat  | RJ

> 25a Trobada de penyes vallesanes del Barça

> L’UE montcada prepara l’Open d’Escacs
La 22a edició de l’Open Internacional d’Escacs Ciutat de Montcada, que se 
celebrarà entre el 25 de juny i el 3 de juliol al Kursaal, repartirà 6.410 euros en 
premis. Les inscripcions es poden fer fins al mateix dia 25 i haurà un descomp-
te de 3 euros si es fan abans del 13. Per a més informació es pot contactar al 
correu openmontcada@hotmail.com o al telèfon 657 573 507 | RJ 

atletisme

Carles Cera, de la Joventut At-
lètica Sabadell, és el nou campió 
de Catalunya de muntanya des-
prés de guanyar la 5a Cursa pel 
cor de la Fageda, de 13,5 quilò-
metres, amb un temps de 49 mi-
nuts i 10 segons. La prova, que 

servia per coronar al campió de 
Catalunya d’aquesta especialitat, 
es va disputar el 10 de maig i va 
comptar amb la participació de 
més de 1.000 atletes. A la com-
petició també es va fer una cursa 
més llarga, de 29 quilòmetres, i 
una prova infantil.

Va guanyar el 10 de maig la 5a Cursa pel cor de la Fageda

Carles Cera, campió de 
Catalunya de muntanya

Rafa Jiménez | Redacció

Ja s’ha obert el termini d’ins-
cripcions per a la 9a Milla Ur-
bana que es farà el 8 de juny a 
la rambla dels Països Catalans 
dins del programa de la Festa 
Major i sota l’organització de la 
JAM i l’IME. Les inscripcions es 
poden fer fins al dia 6 de juny a 

la web www.jam.cat. A partir del 
20 de maig, també hi haurà la 
possibilitat d’apuntar-se de for-
ma presencial a les oficines de la 
JAM (Progrés, 27, al polígon de 
la Ferreria), els dimarts, de 17.30 
a 20h. El preu de la inscripció és 
de 2 euros  | RJ

S’obren les inscripcions 
per a la milla Urbana

Trinidad López, Socorro Mar-
cos i Francisca Galera, del CP 
Montcada, han guanyat el cam-
pionat de Barcelona a la catego-
ria autonòmica que es va dispu-
tar a El Prat el 4 de maig. Les 
tres jugadores formen part del 
segon equip del CP Montcada 
que juga a Tercera. En una data 
per confirmar, participaran al 
Campionat de Catalunya | RJ 

Èxit de les 
veteranes del  
Cp montcada

petanca

D’esquerra a dreta, Trinidad, Socorro i Francisca
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> El CTT La Unió organitza un torneig solidari
Se celebrarà el 18 de maig amb l’objectiu de recaptar diners per a Lorena 
Jurado, una veïna de Mas Rampinyo de 10 anys que pateix una malaltia dege-
nerativa neuromuscular. El torneig, amb un durada de sis hores, començarà a 
les 8h, a les instal·lacions de La Unió, i no té límit de participants. El preu de la 
inscripció és de 5 euros. També s’ha obert una grada zero per fer aportacions 
al número de compte ES15 0081 1802 5400 0102 6310 del Banc Sabadell. 
D’altra banda, el primer equip del club va finalitzar la lliga a la quarta posició 
després de perdre l’últim partit contra l’Olesa (5-1) | RJ
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Montcada i Reixac retrà el 30 de 
maig un homenatge permanent 
a Miquel Poblet, l’esportista 
més il·lustre i internacional de la 
ciutat, que va morir, als 85 anys, 
l’abril de l’any passat. L’exciclista 
va fer donació de tot el seu llegat 
a l’Ajuntament i ara, aquest 
valuós testimoni de la seva 
trajectòria esportiva s’exposarà 
al vestíbul del pavelló municipal 
del Pla d’en Coll, que portarà el 
seu nom i que estrenarà aquell 
mateix dia una retolació de grans 
dimensions a la façana. 
Una gran vitrina presidirà 
l’espai central del vestíbul i 
allà s’hi podran veure tres de 
les bicicletes utilitzades per 
Poblet –dues de pista i una 
de carretera–, set mallots de 
diverses proves –entre elles, el 
Tour de França, el Giro d’Itàlia 
i la Volta a Catalunya– i premis 
esportius com ara copes, 
medalles i bandes.

Una vitrina presidirà el 
vestíbul del pavelló del 
Pla d’en Coll, que des 
del 2001 té el seu nom

A la mateixa vitrina, també s’hi 
exposaran els reconeixements 
institucionals que Poblet va 
rebre: la Creu de Sant Jordi de 

la Generalitat de Catalunya, la 
de Cavaller de l’Ordre d’Isabel 
la Catòlica, la de Maestre de la 
Reial Ordre del Mèrit Esportiu, i 
les medalles d’or de la Federació 
Espanyola de Ciclisme i de la 
Federació Catalana de Ci-clisme.
Aquest espai de tribut perma-
nent a la fi gura de Miquel 
Poblet es complementarà amb 
dos plafons que inclouran una 
selecció de fotografi es que el 
mateix Poblet va recopilar al llarg 
dels anys i que minuciosament 
guardava a casa seva. Els tre-
balls de digitalització i millora de 
les imatges han anat a càrrec de 
l’Agrupació Fotogràfi ca Montca-
da i Reixac.
La tardor del 2001, l’Ajuntament 
va nomenar Poblet Fill Predilecte 
de Montcada i Reixac. Part 
del material que s’exposarà 
es va cedir a la mostra orga-
nitzada pel Museu Olímpic de 
Barcelona amb motiu de la 
Volta a Catalunya d’enguany. 
La inauguració d’aquest espai 
de reconeixement a Poblet es 
completarà amb la projecció  –a 
l’Auditori Municipal, divendres 
i dissabte, a les 19.30h– d’un 
documental elaborat per TVE 
i que forma part dels actes 
del Memorial impulsat per la 
Federació Catalana de Ciclisme 
per recordar la fi gura del mont-
cadenc Miquel Poblet.

>monogràfi c

reconeiXement a l’esportista montcadenc mÉs il·lustre

Homenatge permanent a miquel poblet

institut municipal d’esports 
coordinació i redacció: Gabinet de premsa
més informació a www.montcada.cat

EL LLEGAT, A LA VISTA
La donació que Poblet va fer al consistori 
es podrà veure a partir del 30 de maig al 
vestíbul del pavelló del Pla d’en Coll

ImATGES HISTÒRIQUES
L’exposició permanent es completa 
amb un recull d’imatges que el 
mateix Poblet havia recopilat

MARÍA ELENA pÉREZ
ALCALDESSA

Poques ciutats tenen la sort 
d’haver tingut entre els seus 
convilatans un esportista de 
la dimensió de Miquel Poblet. 
La seva trajectòria va merèixer 
l’admiració de molta gent i, no 
cal dir-ho, també la dels mont-
cadencs. És per aquest motiu 
que l’any 2001 l’Ajuntament el 
va nomenar Fill Predilecte de 
Montcada i Reixac, i el mateix 
any, va batejar el pavelló del 
Pla d’en Coll amb el seu nom. 
Una nova mostra de l’estima a 
la seva ciutat va ser la donació 
del seu llegat esportiu. I ara 
és el consistori qui, orgullós 
d’aquesta donació, li vol retre 
un record etern.

un munt d’ÈXits esportius

Record
etern

Els èxits de Miquel Poblet sobre 
la bicicleta van omplir moltes 
pàgines de diaris. Des dels seus 
inicis com a professional als 18 
anys, la seva carrera esportiva la 
sintetitzen 214 victòries, algunes 
d’absolutes i d’altres d’etapes. 
Les seves primeres pedalades 
com a professional les va fer a la 
Unió Esportiva Sants i posterior-
ment va fi txar per diversos clubs 
italians. La seva popularitat, afe-
gida a la seva joventut, van fer 
que fos conegut com “El noi de 
Montcada”.
En els seu palmarès hi desta-
quen dues victòries a la Milà-
San Remo (1957-1959), dues 
a la Volta a Catalunya (1952-

1960), així com 20 campionats 
d’Espanya de diverses modali-
tats –de muntanya i velocitat– 
entre 1947 i 1962. Pel que fa 
a les victòries parcials, Poblet 
va ser, el 1955, el primer ciclis-
ta estatal a aconseguir lluir el 
mallot groc de líder del Tour de 
França. I també va ser vencedor 
d’etapes en curses tan prestigio-
ses com el Giro d’Itàlia i la Vuel-
ta a Espanya.
El seu currículum de campió el 
completen, entre d’altres, les vic-
tòries a la Milà-Torí (1957), a la 
Sassari-Cagliari (1960), i a cur-
ses de parelles com els Sis Dies 
de Barcelona, Madrid i Buenos 
Aires.

Un currículum de campió
MARC RODRÍgUEZ
REGIDOR D’ESPORTS

La fi gura de Miquel Poblet va ser, 
durant la seva etapa professio-
nal, un referent per als amants 
de l’esport d’aquella època. Ara, 
coincidint amb l’homenatge 
perpetu que el consistori li farà 
al pavelló que porta el seu nom, 
és el moment perquè les ge-
neracions actuals d’esportistes 
locals el tinguin també com un 
referent en el qual emmirallar-
se. Valors com l’esforç, la cons-
tància, el sacrifi ci i la superació 
van formar part de la manera 
de ser de Poblet. Els temps han 
canviat, però aquests valors apli-
cats a l’esport, sigui la modalitat 
que sigui, han de seguir sent un 
referent per a l’esport local.

Un
referent

Material que formarà part de l’exposició permanent “Records de Miquel Poblet”

Miquel Poblet.
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El benjamí A i el prebenjamí han 
guanyat tots els partits disputats
El benjamí A jugarà la final a quatre del Campionat de Catalunya el 17 i 18 de maig

El benjamí A del CFS Montca-
da disputa el cap de setmana del 
17 i 18 de maig les semifinals del 
Campionat de Catalunya. Des-
prés de guanyar la lliga amb una 
gran superioritat –va sumar 66 
punts, 17 més que el segon, acon-
seguint 22 victòries i sense patir 
cap derrota–, els montcadencs 
han superat dues eliminatòries 
de la fase final del Campionat 
de Catalunya contra l’AE Penya 
Esplugues A (5-2) i el Futsal Vin-
centí CE (5-6). A la final a quatre, 
que es jugarà a Manresa, el pri-
mer rival del benjamí A serà el 
Marfil Santa Coloma. Si guanya, 
disputarà la final el dia 18. 

Prebenjamí. També està fent una 
gran temporada. Va guanyar la 
seva lliga, que va finalitzar el 10 
de gener, amb 10 victòries i cap 
derrota. Posteriorment, la federa-
ció va organitzar una altra lliga 
amb els millors equips i els mont-
cadencs l’han tornat a guanyar 
sense perdre. L’equip ha iniciat la 
seva participació a la Copa i va 
superar la primera eliminatòria 
amb un 0 a 16 a la pista del Sant 
Julià de Ramis.

Rafa Jiménez | Redacció

El benjamí A està intractable i el seu objectiu és arribar a la final del Campionat de Catalunya

Futbol sala

L’infantil B i el premini A del 
Club Bàsquet MIR s’han afegit 
a la llista d’equips del club que 
han estat campions de les seves 
respectives lligues. A l’última jor-
nada de la competició, disputada 
al pavelló Miquel Poblet enmig 
d’un gran ambient, l’infantil B 
es va proclamar campió de lliga 
després de derrotar el CB Gra-
nollers (45-36). D’aquesta forma, 
l’infantil B tancava una excel·lent 
segona fase al grup 2n del nivell 
C-2, havent perdut només un 
partit en 12 jornades. 
El premini A, invicte al grup 5è 
del nivell B-2, també es va asse-
gurar la lliga després de guanyar 
a l’última jornada el CB Malleu 
(78-36). A la primera fase, tam-
poc havia perdut cap partit al 
nivell C | RJ

bÀsquet

L’infantil B i el premini A del CB mIR, 
campions de les respectives lligues
Tots dos van certificar l’èxit guanyant a l’última jornada amb gran ambient a les grades

Els prebenjamins, els més petits del club, també estan demostrant una gran nivell de joc i resultats

Tot i que el nivell d’inscripcions 
va a bon ritme, l’Institut Muni-
cipal d’Esports i Lleure (IME) 
manté oberta l’opció d’apuntar-se 
als casals esportius d’estiu que es 
faran durant els mesos de juny 
i juliol a diferents equipaments 
municipals. Les persones inte-
ressades poden preguntar a les 
oficines de l’IME (Tarragona, 

32) o trucar al telèfon 935 650 
999 si encara hi ha places dis-
ponibles a les diferents activitats 
programades.

Jocs Escolars. La festa final es 
farà el 23 de maig, a partir de les 
17h, al pavelló Miquel Poblet i a la 
zona annexa amb l’entrega de pre-
mis i activitats infantils | RJ

La festa de clausura dels Jocs Escolars es farà el 23 de maig

ime

Els casals esportius encara 
admeten inscripcions

Finalitzar primer li permetria avançar com a cap de sèrie

Handbol

El cadet pot acabar la 
primera fase com a líder 

> Trobada d’escoles de bàsquet a El Viver 
Les instal·lacions del col·legi El Viver van acollir el 10 de maig una trobada 
d’escoles de bàsquet organitzada pel Club Bàsquet MIR. Els clubs convi-
dats van ser l’UE Horta de Barcelona i el Bàsquet Sant Gabriel de Ripo-
llet. Durant aquesta jornada lúdica-esportiva, on no es comptabilitzen els 
punts que s’aconsegueixen i no hi ha un guanyador final, els tres equips 
participants van disputar dos partits cadascú | RJ
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La montcadenca Paula Ore-
nes, jugadora de 15 anys del 
Femení Sant Adrià, es va pro-
clamar campiona de Catalu-
nya a la categoria cadet femení 
després de guanyar la lligueta 
final que es va disputar a la 
pista del Bàsquet Almeda de 
Cornellà de Llobregat entre el 
2 i el 4 de maig. La final es va 
disputar en format de lligue-
ta de tots contra tots i el Sant 
Andrià va poder guanyar els 
dos primers partits contra els 
amfitrions, el Bàsquet Almeda 
(46-42), i l’Uni Girona (55-
57). Amb el títol a la butxaca, 
l’equip de Paula Orenes, qui 
va jugar al CB Montcada fins 
als 10 anys, va perdre l’últim 
enfrontament contra el Platges 
de Mataró (46-42). 

El Femení Sant Adrià i l’Uni 
Girona disputaran el Campio-
nat d’Espanya de clubs cadets 
que es farà entre el 25 i el 31 de 
maig a Tenerife | RJ

Ha guanyat el títol amb el seu equip, el Femení Sant Adrià

paula Orenes, campiona 
de Catalunya cadet

Paula Orenes, amb el títol de campiona
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El cadet masculí del CH La Salle 
ja està classificat per a la segona 
fase a la Segona Catalana, però 
encara lluita per aconseguir el 
premi d’acabar líder i continuar 
la competició com a cap de sè-
rie. El 9 de maig, en partit cor-
responent a la 20a jornada, els 
lassal·lians li van treure la pri-
mera posició a l’Epic Casino, 
guanyant-lo a domicili (26-29). 
24 hores més tard, l’equip de Pau 
Maresma va jugar un altre par-
tit a la pista del BM Barberà. Tot 
i el cansament, els lassal·lians 
també van guanyar (38-41). El 

cadet masculí acabarà líder si 
puntua el 17 de maig (10.30h) al 
pavelló Miquel Poblet contra el 
Sant Cugat B | RJ  
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Eufòria del cadet masculí als vestidors
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L’aleví del CD Montcada està 
a prop de ser campió del grup 
49è de Tercera Divisió i pujar 
a Segona. Encara falten tres jor-
nades per acabar la lliga, però 
els verds, líders amb 63 punts, 
només jugaran un partit més 
que es disputarà el 24 de maig 
a l’estadi de la Ferreria contra el 
segon classificat, el CF Ripollet 
B. Si guanya, l’aleví ja serà mate-
màticament campió. 
D’altra banda, el juvenil verd, se-

gon al grup 7è de Primera amb 
59 punts, no va poder acabar el 
seu enfrontament contra el CE 
Sabadell, líder amb 63. Amb 
empat a 3, i a manca d’un minut 
per al final, l’àbitre va suspendre 
el partit per la invasió de camp 
d’una part de l’afició visitant. 

Inscripcions. Els interessats es po-
den informar a l’oficina del club, 
a l’estadi de la Ferreria, de dilluns 
a divendres, de 17.30 a 20h | RJ

Juga un partit decisiu el 24 de maig a casa contra el segon

Futbol. cd montcada

L’aleví, a prop de guanyar 
el seu grup i ascendir

El benjamí A de l’EF Montcada, 
que juga al grup 8è de Primera 
Divisió, ha estat tot l’any llui-
tant per guanyar la lliga i pujar 
a Preferent. A la 26a jornada, en 
el partit decisiu contra el líder, el 
CE Sabadell, que arribava a l’es-
tadi de Can Sant Joan amb un 
avantatge de vuit punts, els ver-
mells van estar molt a prop de la 
victòria, però un gol encaixat als 
últims minuts va provocar l’em-
pat final (4-4). A manca de tres 
jornades, els sabadellencs seran 
campions amb un punt més. 

Altres benjamins. El B és cinquè al 
grup 6è de Segona i el C, quart, 
al 37è de Tercera.

Futbol. eF montcada

El benjamí A empata amb el Sabadell 
i perd l’última opció per ser campió

Rafa Jiménez | Redacció

Els equips B i C de l’Escola estan entre els cinc primers a Segona i Tercera respectivament

L’EF Montcada tenia la victòria a la seva mà, però va acabar encaixant un empat a l’últim moment
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A la 26a jornada, el benjamí B de l’EF Montcada va perdre a casa contra l’UE Sant Andreu (1-3) El C va guanyar el Cerdanyola (5-2) el 4 de maig

L’equip infantil de l’institut 
Montserrat Miró ha guanyat 
el campionat de Catalunya es-
colar de promoció del corfbol 
–KIES– després de guanyar la 
final que es va disputar el 12 
de maig a Barcelona. L’infan-
til, entrenat per Clara Cruz i 

Anna Coy, jugadores júniors de 
l’AEE Montserrat Miró, estava 
format per jugadors federats de 
l’infantil del club i per altres 
alumnes del centre. El cadet de 
l’institut també va participar a 
les finals com a convidat i va 
acabar cinquè | RJ

corFbol. institut montserrat mirÓ

L’infantil, campió de 
Catalunya escolar

L’EN Montcada va obtenir bons 
resultats a la final dels Comar-
cals de Natació que es va fer el 26 
d’abril a Barberà del Vallès, des-
tacant les primeres posicions del 
cadet Daniel Gonzalo (100 me-
tres esquena); els infantils Marc 
Grau (100 m. lliures) i Claudia 
Garrote (100 m. papallona); l’ale-
vina Nadia Misas (50 m. esque-
na); els benjamins Aina Artés i 
Martín Toldos (25 m. papallo-
na), i el prebenjamí Izan Calvo 
(25 m. braça). L’EN Montcada 
va tornar de Barberà amb els 
segons llocs dels cadets Daniel 

Gonzalo (100 m. braça) i Marc 
Ribas (100 m. lliures); els infan-
tils Marc Grau i Natalia Castro 
(100 m. papallona); l’alevina Na-
dia Misas (25 m. papallona); les 
benjamines Laia Prades (25 m. 
braça) i Aina Artés (25 m. lliu-
res), i els prebenjamins Izan Cal-
vo i Carla Misas (25 m. papallo-
na). La infantil Claudia Garrote 
i la prebenjamina Maria Estaire 
van ser terceres als 100 m. i 25 
m. braça respectivament. En re-
lleus, l’ENM va guanyar el 4x50 
estils infantil, va ser segona als 
4x50 de cadets i tercera als 4x25 
estils benjamins.

Va obtenir set primers llocs, nou segons i dos tercers

L’EN montcada fa un bon 
paper a la final comarcal

El centre esportiu Montcada 
Aqua ha obert el termini d’ins-
cripcions per als cursets inten-
sius de natació que es faran en-
tre el 30 de juny i el 25 de juliol. 
El complex esportiu ofereix set 
grups per poder fer els cursets, 
segons les edats dels nens i ne-
nes: un grup de nadons (de 6 a 
36 mesos), quatre de bressol (de 
3 a 5 anys) i dos d’infantil (de 
6 a 15). Les inscripcions no es 
poden formalitzar per telèfon i 
s’han de fer de forma presencial, 
al carrer Tarragona, núm. 32, de 
dilluns a dissabte, de 9 a 14h i de 
16 a 20h | RJ

Obertes les 
inscripcions  
per als cursets 
de natació

Rafa Jiménez | Redacció

> Homenatge a marina Castro per la seva evolució 
La nedadora montcadenca Marina Castro va rebre el 13 de maig a la 
Casa de la Vila un reconeixement per part de l’Ajuntament de Montca-
da i Reixac pels seus darrers èxits esportius. L’alcaldessa, María Elena 
Pérez, i el regidor d’Esports, Marc Rodríguez, van oferir una recepció 
institucional a la jove, qui va assistir acompanyada de la seva família. 
Marina ha estat convocada per la Federació Espanyola de Natació per 
a participar amb la selecció española al Open International Swimming 
Match Energy Standard que es disputarà a Moscou (Rússia) entre el 28 
de maig i l’1 de juny. Ara, l’objectiu de la nedadora del CN Sabadell és 
participar a l’Europeu Júnior | RJ
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Els jugadors de l’infantil i el cadet de l’institut Montserrat Miró es van fer una foto després de competir
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Pere Mercader
Jove creador. Pere Mercader (Montcada i Reixac, 1989) acaba de publicar el seu primer treball 
discogràfi c com a cantant i compositor, titulat ‘Llumins’ (Satélite K), de la mà del productor Pere Jou 
i amb la participació del grup local Gala Cortés. El treball també compta amb les col·laboracions de 
la secció de vent d’Itaca Band –on ell fa de teclista–, la cantant Marta Trujillo i la veu del propi Jou, 
líder de la banda Quart Primera. El disc és fruit d’una etapa de gran efervescència creativa de l’autor, 
que treballa com a professor de música a l’Escola Mare de Déu del Roser de Barcelona. Va estudiar 
primària i secundària a l’escola La Salle Montcada i va ser alumne de l’escola Giravolt abans d’estu-
diar Magisteri musical a l’UAB i música moderna al Taller de Músics. Al 2007 va composar la banda 
sonora de l’obra de teatre ‘El diari d’Ana Frank’, del grup Tea345.

“Tota la vida he sentit la 
necessitat de fer cançons” 

Per què has titulat el disc 
‘Llumins’? 
Volia que el cedè semblés una 
caixa de llumins, perquè per a mi 
cada cançó és com un llumí que  
t’il·lumina i t’ajuda a caminar, a 
adonar-te de les petites coses que 
et canvien la vida. De fet el disc 
és la meva resposta a la pregunta 
“què faries amb l’últim llumí de 
la caixa? I animo a la gent a que 
també intenti respondre aquest 
interrogant.
Com defi niries el teu primer 
treball des del punt de vista 
d’estil? 
És un disc molt heterogeni, tant 
pel que fa a l’estil com a la forma 
de composar i a les lletres. L’estil 
es mou entre el pop, el pop-rock, 
el folk i la cançó d’autor, tot i 
que no m’agrada l’etiqueta de 
cantautor.
De què parlen els teus temes?
Parlo de les relacions personals i 
amb mi mateix. Hi trobareu temes 

molt explícits i d’altres, plens de 
metàfores. A més, hi ha una clara 
evolució al llarg del disc, des de 
la primera cançó ‘Un sol glop’, 
sobre les bones experiències que 
ens depara la vida, fi ns a l’última 
‘Aigua del Carme’, més refl exiva i 
adulta. 
Quins músics t’han infl uït més?
Al contrari del que pensa molta 
gent sobre els músics, no sóc un 
gran melòman. Escolto música 
com  tothom, i sobretot en català 
perquè és la que més m’arriba 
emocionalment. Si parlem del 
panorama musical actual, puc 
dic que em sento a prop de grups 
com Mishima, Els Amics de les 
Arts i Els Manel.
A la presentació que fas a la teva 
web, qualifi ques d’‘obssessió 
compulsiva’ la teva afi ció a 
composar cançons. 
Fa dos anys no sé per quina 
estranya raó, la guitarra no em 
deixava anar a dormir i cada dia 

era pitjor. Com si fos una addicció. 
De fet, tota la vida he sentit la 
necessitat de fer cançons. Quan 
em ve la idea al cap, ja sigui al 
metro, a la feina o al carrer, gravo 
quatre frases al mòbil i la tonada 
perquè no se m’escapi. M’agrada 
molt escriure a raig, sense pensar 
massa. Em surten coses més 
meves.

Què et consideres més, músic o 
poeta?
Crec que em defenso millor fent 
poesia que música, tot i que el 
procés de creació de les cançons 
és gairebé simultani.
Què suposa per a tu formar part del 
grup de Montcada Itaca Band?

Havia estat en altres grups, 
però Itaca és la meva primera 
experiència amb cara i ulls com 
a teclista i compositor d’alguns 
temes. Itaca m’ha fet veure que 
les bones cançons són les que 
només necessiten una veu i una 
guitarra perquè sonin bé i que la 
veritat està en les coses senzilles. 
A més, al grup vaig experimentar 
per primer cop què et passa per 
dins quan la gent canta una cançó 
teva. Va ser “Rema”, el single del 
segon disc del grup, nominada 
com a Millor Cançó als premis 
Enderrock. Però ara necessitava 
cantar les meves cançons jo 
mateix.
Ja has fet algun concert en 
directe?
Vaig tocar algunes cançons del 
disc fa uns mesos al Casal Popular 
El Brot, però no puc dir que tingui 
massa experiència. Potser he 
començat la casa per la teulada, 
fent primer el disc, però per a mi 

té més sentit ensenyar el que fas 
i, si a la gent li agrada, que vingui 
als concerts.
T’agrada la teva feina com a 
professor de música?
Amb els nens pots aprendre 
moltes coses. Ells t’ensenyen a 
veure el món d’una forma senzilla 
i mai no menteixen. Si toques una 
cançó que els agrada es queden 
bocabadats i, si no, passen de tu. 
Gaudeixo especialment dirigint les 
dues corals infantils. A partir de 
les seves idees, composo cançons 
que després cantem junts.
Estàs content amb la resposta 
que està tenint el disc?
Porto setmanes que no paro de fer 
entrevistes a emissores diferents i 
m’arriben molt bones sensacions 
de la gent. Aprofi to per dir que el 
disc està a totes les plataformes 
on-line de música i als principals 
centres comercials. A Montcada 
el podeu trobar a la botiga dels 
meus pares, al carrer Major, 41.

“M’agrada escriure 
a raig, sense pensar 
massa. Em surten 
coses més meves”

Poeta i músic

A títol personal
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