
Can Sant Joan
Recta fi nal de les obres 
al carrer Bifurcació  PàG. 6

> SOCIETAT:  el festival Jiwapop disposarà d’un espai destinat a activitats educatives PÀG. 12
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El nou teatre 
s’estrena 
per la Festa
L’equipament s’inaugurarà el 5 de juny i el 8 
acollirà la representació ‘Mi sueño es..’, del 
grup de teatre La Salle

>DEL 6 AL 9 DE JUNY

Premi a Montcada Ràdio
‘el Fanalet’, millor programa local al 
concurs de Ràdio Associació PàG. 25

El montcadenc José Luis Ontiveros 
guanya per segona vegada el concurs 
de cartells de Festa Major 
PÀGS. 3, 4 i 5

guanya per segona vegada el concurs 

El PSC manté
el primer lloc 
seguit d’ERC que, 
triplica els vots
La participació augmenta 8 punts 
respecte els comicis del 2009 tot 
i que l’abstenció supera el 56% 
PÀG. 6

> ELECCIONS EUROPEES

‘La Veu’ inclou la revista editada 
per Integració en col·laboració 
amb Montcada Comunicació

‘Veus des de la Ribera’
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Del 6 al 9 de juny Montcada i 
Reixac viurà la seva Festa Ma-
jor 2014, que segueix la línia 
d’austeritat de les dues edicions 
anteriors –amb un pressupost 
aproximat de 100.000 euros–, 
amplia l’oferta infantil i apos-
ta per la participació d’entitats 
i grups locals. És precisament 
Dèria Teatre el qui s’encar-
regarà de fer el pregó el dia 6 
des del balcó de la Casa de la 
Vila (18h). Amb motiu del seu 
26è aniversari el grup estrenarà 
l’espectacle de carrer ‘Dèria 26’ 
(el dia 7, a la plaça de l’Església, 
a les 22h), en el qual participen 
una setantena de membres de 
diferents col·lectius teatrals i de 
la colla de Diables de Can Sant 
Joan. Els Gegants de Montcada, 
recentment restaurats, estrenaran 
el seu nou aspecte a la trobada 
tradicional del dia 8, acompanyats 
de l’Associació Cultural La Gralla 
i els capgrossos, amb quatre noves 
incorporacions. També hi haurà 
una diada castellera, que suposa-
rà el debut de la recuperada colla 
montcadenca a la festa.  Els grups 
emergents Buhos i Itaca Band són 
els plats forts de la programació 
musical.
 
Novetats. Seguint la fi losofi a del 
carrer del Joc, el carrer Major 
es convertirà el dia 8 en el dels 
ofi cis, amb demostracions de 
diferents feines tradicionals, i el 
dia 9, en el del circ, amb tallers,  
globofl èxia, cançons i màgia. 
“Hem eliminat la fórmula de 
les fi res perquè ja estava esgo-
tada i apostem per propostes 
destinades al públic familiar 
que esperm que agradin”, ha 
dit el regidor de Cultura i Patri-
moni, Daniel Moly (CiU).

Actualitat
laveu.cat

DEL 6 AL 9 DE JUNY, FESTA GROSSA 
Les samarretes de la Festa Major 2014 per a infants 
i adults ja són a la venda a l’Auditori Municipal 
al preu de 6 euros

FeSTA mAJOR 2014

El programa amplia l’oferta infantil 
i aposta per entitats del municipi
Dèria Teatre farà el pregó i presentarà un espectacle de carrer amb motiu del seu 26è aniversari
Laura Grau | Montcada

El nou espectacle de Dèria compta amb la participació de diferents grups locals, membres dels quals van participar en un curs de la Fura dels Baus

 El Teatre Municipal fa portes obertes i acull un musical

Els montcadencs podran conèi-
xer el nou Teatre Municipal, al 
complex Montcada Aqua, durant 
la jornada de portes obertes que 
tindrà lloc el 7 de juny, a les 11h, 
o bé, en una de les dues funci-
ons del musical ‘Mi sueño es...’, 
a càrrec del Grup de Teatre La 
Salle, el dia 8 (18.30 i 22.30h).  
Per assistir a la visita cal reservar 
plaça contactant amb l’Auditori 
Municipal, on també es poden 
comprar anticipadament les en-
trades per al musical al preu de 5 
euro (a taquilla costen 7). “Volem 
compartir amb tota la ciutadania 
l’estrena del Teatre Municipal, 
l’equipament que esdevindrà la 
referència teatral del municipi”, 
va dir l’alcaldessa, María Elena 
Pérez (PSC), durant la presenta-
ció del programa festiu el 22 de 
maig. La inauguració ofi cial de 
l’equipament tindrà lloc el 5 de 
juny en un acte  restringit a les au-

toritats i a les entitats del municipi, 
que consistirà en un torn de parla-
ments per part dels representants 
de l’Ajuntament, la Diputació de 
Barcelona i la Generalitat i, pos-
teriorment, l’espectacle ‘Jazz en 
viu… swing!, de la Jazz Orquestra 

del Taller de Músics. El nou tea-
tre s’inaugura cinc anys després 
de la seva construcció, un retard 
motivat per raons pressupostà-
ries. La gestió de l’equipament 
serà pública, tot i la col·laboració 
puntual d’empreses externes  Lg

Els Diables fan 
un acte previ 
al correfoc el 
31 de maig

L’Espai Poblet 
comptarà amb 
una dotzena 
d’entitats
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El drac de la Colla de Dracs i 
Diables de Can Sant Joan i la 
Dragona Meritxell, de La Gui-
neueta, protagonitzaran un 
espectacle pirotècnic de festeig 
el 31 de maig a la plaça de l’Es-
glésia (22h). De l’amor entre les 
dues bèsties en resultaran tres 
ous que romandran al Museu 
Municipal fi ns al dia del Corre-
foc de Festa Major, el 7 de juny, 
moment en què s’escenifi carà el 
naixement de tres nous drago-
nets, creats perquè els puguin 
fer ballar els infants de la co-
lla montcadenca, que actuarà 
acompanyada de la Colla Dia-
bòlica de Gràcia. La trobada 
del bestiari es farà enguany al 
carrer Major (20h) i el Correfoc 
sortirà de la Casa de la Vila, 
convertida per a l’ocasió en la 
Porta de l’infern (23h)  Lg

El camí de la Font Freda, da-
vant del pavelló Miquel Poblet, 
esdevindrà un any més l’Espai 
Poblet, popularment conegut 
com l’Espai Barraques, que en-
guany comptarà amb la partici-
pació d’una dotzena d’entitats 
locals que, a més d’oferir servei 
de bar, també dinamitzaran el 
recinte amb música, tallers i al-
tres activitats. Hi seran presents 
l’AE El Turó, Els Castellers, El 
Brot, l’Associació d’Internautes, 
Panceta’s Crew i diversos clubs 
esportius. L’horari d’obertura i 
d’ambientació musical de les ca-
setes els dies 6, 7 i 8 de juny serà 
fi ns a les 4.30 de la nit i el 9 de 
juny, fi ns a les 22h   Lg
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FESTA MAJOR
2014

PREVIS
ACTES DISSABTE 

31 DE MAIG
22 h. Pl. de l’Església
ESPECTACLE PIROTÈCNIC AMB EL DRAC DE 
CAN SANT JOAN I LA DRAGONA MERITXELL 
DE LA GUINEUETA
Organitza: Colla Dracs i Diables de Can Sant Joan

TA MA
2014

MA
2014

MA

ESPECTACLE PIROTÈCNIC AMB EL DRAC DE 
CAN SANT JOAN I LA DRAGONA MERITXELL 

Organitza: Colla Dracs i Diables de Can Sant Joan

DIVENDRES 
DE JUNY6 

18 h. Balcó de la Casa de la Vila
PREGÓ A CÀRREC DE DÈRIA 
TEATRE i tret de sortida inaugural de 
la festa major

18.30 h. Pl. de l’Església
ESPECTACLE THE INCREDIBLE BOX 
AMB LA CIA LA TAL 23 h. Pista Bonavista

BALL DE LA PALOMA
Organitza: Associació de Ball de Festa 
Major de Montcada i Reixac

19.30 h. Pista Bonavista
CONCERT DE GALA DE FESTA 
MAJOR AMB L’ORQUESTRA 
MARAVELLA
Preu: 4€ anticipada 
6€ taquilla

23.30 h. Pista Bonavista
BALL DE FESTA MAJOR AMB 
L’ORQUESTRA MARAVELLA
Entrada gratuïta limitada a 
l’aforament de l’espai

23.30 h. Espai Poblet
EL TOUR 40

DISSABTE 
DE JUNY7 

9 h. Camp de Tir Can Piqué
TIR AL PLAT
Organitza: Societat de Caçadors El Tordo
Col·labora: IME

9 h. Pl. Lluís Companys
CAMINADA POPULAR 
AL POBLAT IBÈRIC
Inclou visita guiada al poblat ibèric
Cal inscripció prèvia 
Tel. 935 651 121
a/e: museumunicipal@montcada.org

Organitza: El Cim i Museu Municipal

11 h. C. Major
CARRER DEL JOC
Ludoteca per a menuts a càrrec de 
Talinga. Espai de lleure, a càrrec de 
l’AE El Turó. Torneig d’escacs a càrrec 
de la Unió d’Escacs Montcada 
Col·labora: IME
La Màquina del temps i els tallers 
del Museu Municipal de les Maleses. 
Scrabble amb el Servei Local de Català 
i la Federació Internacional d’Scrabble 
i jocs en català amb Villa Kunterbunt 

i moltes activitats més: Inflables, espai 
de videojocs, espai d’esports d’aventura, 
enginys ekopoètics, ecoxocs...

11 h. C. Major
XIV TROBADA PUNTAIRES 
DE MONTCADA I REIXAC

11 h. Teatre Municipal
JORNADA DE PORTES OBERTES DEL 
TEATRE MUNICIPAL
Coneix per dins el Teatre Municipal.
Cal inscripció prèvia 
Tel. 935 751 289
a/e: auditori@montcada.org

12 h. Pl. de l’Església
ESPECTACLE ZOO ZOOM AMB LA 
CIA MARKELIÑE

17 h. C. Major
CARRER DEL JOC
Ludoteca per a menuts a càrrec de 
Talinga. Espai de lleure, a càrrec de 
l’Esplai Sesa i Escacs Gegants a càrrec 
de la Unió d’Escacs Montcada. 
Col·labora: IME
La Màquina del temps i els tallers del 
Museu Municipal de les Maleses. I 
moltes activitats més: Inflables, espai de 
videojocs, espai d’esports d’aventura, 
enginys ekopoètics, ecoxocs...

18 h. Pl. de l’Església
SARDANES AMB LA COBLA CIUTAT 
DE CORNELLÀ

18 h. C. Major
TITELLES AMB L’ESPECTACLE 
EL GEGANT SEMPRE TÉ GANA DE 
LA CIA BINIXIFLAT

19 h. Parc de la Llacuna
EXHIBICIONS DE JM ROURA 
(SKATE), CHASE (BMX), DEXTER 
(INLINE) I DJ RITCHEY LEE

20 h. C. Major
TROBADA DE BESTIARI DE FOC
Amb la presència del Baró de Nou 
Barris, el Drac de Tres Caps de Sant 
Pere de Ribes, la Porca de Sant Antoni, 
el Corb Borni de Llinars i el Drac Joan 
de Can Sant Joan. Organitza: Colla Dracs i 
Diables de Can Sant Joan

22 h. Pl. de l’Església
ESPECTACLE “DÈRIA 26” 
AMB DÈRIA TEATRE

23 h. C. Major
PORTA DE L’INFERN a la Casa de la 
Vila i CORREFOC a càrrec de la Colla 
Dracs i Diables de Can Sant Joan i la 
Colla Diabòlica de Gràcia

23.30 h. Espai Poblet
CONCERT BUHOS I ITACA BAND

04
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MONTCADA I REIXAC
6, 7, 8 i 9 de juny
DIUMENGE 
DE JUNY8 

10 h. Davant del col·legi La Salle
FIRA D’ARTESANS I 
EMPRENDEDORS DE MONTCADA I 
REIXAC

10 h. Rambla dels Països Catalans 
IX MILLA URBANA DE MONTCADA 
I REIXAC
Categories des de pre-benjamí fins a 
veterans. Inscripcions per internet fins 
al 6 de juny www.jam.cat. Presencial 
a partir del 22 de maig, els dimarts de 
17.30 h a 20 h a les oficines de la JAM 
a la zona d’Atletisme (C.Progrés, s/n - 
Pol. La Ferreria) 
Organitza: Joventut Atlètica de Montcada 
i Reixac (JAM) i Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME) 

11 h. C. Major
CARRER DELS OFICIS
Demostracions de diferents oficis: 
llauner, ceramista, terrissaire, culleraire, 
ferrer, boter, picapedrer i també un 
espai de tallers infantils de les escoles 
d’art LA TACA i TERE CASTILLO

10.30 h. Pl. de l’Església
STORY TIME AMB L’ESCOLA 
KIDS & US 

11.30 h. Pl. de l’Església
TROBADA TRADICIONAL 
Cercavila pel c.Major de la Colla Gegantera 
del Pont de Vilomara i Rocafort i la Colla 
Mitjana de Gegants de Montcada i Reixac, 
amb la presència dels Capgrossos de 
Montcada i Reixac
Animació a càrrec de la cia Xarop de Canya
Organitza: Colla Mitjana dels Gegants de 
Montcada i Reixac i Associació Cultural 
La Gralla

DIADA CASTELLERA amb els 
Castellers de Montcada i Reixac, els 
Castellers de Cerdanyola i la Colla 
Castellera de l’Estany de Banyoles. 
Organitza: Castellers de Montcada i Reixac

12 i 18 h. Casa de les Aigües
VISITA TEATRALITZADA “LA 
FÀBRICA DE L’AIGUA”. Viatjaràs al 
1879, a la festa d’inauguració de la 
Casa de les Aigües i el Sr. Arquitecte 
Rovira i Trias serà el mestre de 
cerimònies. Cal inscripció prèvia. 
Tel. 935 651 121 
A/e: museumunicipal@montcada.org

12 h. Pl. de l’Ermita de Reixac
SARDANES AMB LA COBLA PREMIÀ

17 h. C. Major
CARRER DELS OFICIS

18 h. C. Major
CONCERT AMB THE PENGUINS AMB 
L’ESPECTACLE REGGAE 
PER XICS

18.30 h i 22.30 h 
Teatre Municipal
TEATRE GRUP de TEATRE LA SALLE 
“MI SUEÑO ES...”
Sophie és una noia de vint anys, que viu 
i treballa a l’hotel de la seva mare, Dona, 
en una illa grega, i que està a punt de 
casar-se amb Sky. Dona mai no li ha dit 
qui és el seu pare. Sophie llegeix l’antic 
diari de la seva mare, on troba l’adreça 
de tres homes que podrien ser el seu 
pare i decideix convidar-los al casament, 
d’amagat de tothom. La situació es 
complica quan Sam, Harry i Bill arriben a 
l’illa. Junts intentaran resoldre el misteri 
de qui és el pare de Sophie i qui la 
portarà a l’altar.
Preu: 5€ anticipada / 7€ taquilla

20 h. Pl. de l’Església
HAVANERES AMB L’ESPINGARI I 
CREMAT DE ROM

21 h. C. Major
CONCERT DE ROCK, A CÀRREC DE 
L’AULA GRUP DE ROCK

23 h. Espai Poblet
FESTA GET BACK, la genial disco 
mòbil del Grup GetBack, i a continuació 
CONCERT amb LA LOCA HISTÈRIA 

TEATRE GRUP de TEATRE LA SALLE presenta “MI SUEÑO ES...”

DILLUNS
DE JUNY9

9.30 h. Davant del col·legi La Salle.  
FIRA D’ARTESANS I EMPRENDEDORS 
DE MONTCADA I REIXAC

10 h. Parc de la Font Pudenta 
SARDINADA
Organitza: Av. Font Pudenta-Muntanyeta

10 h. C. Major
CARRER DEL CIRC
El carrer s’omple de circ amb els 
Turuleta Band amb pintacares, 
globoflèxia, cançons i màgia. Diferents 

tallers de circ i la Gran Parada amb 
tallers i circ a tres pistes

11 h. Espai Poblet
34a ARROSSADA POPULAR I 38è 
CONCURS d’ARRÒS A LA CASSOLA. 
Organitza: AV Montcada Nova – Pla d’en Coll

12 h. Casa de les Aigües
VISITA TEATRALITZADA 
“LA FÀBRICA DE L’AIGUA” 
Cal inscripció prèvia. Tel. 935 651 121 
A/e: museumunicipal@montcada.org

12 h. Pl. de l’Església
LA CIA KATRASCA PRESENTA 
L’ESPECTACLE LOWCOST

17 h. C. Major
CARRER DEL CIRC
El carrer s’omple de circ amb la 
Zootroupe Màgica amb màgia itinerant. 

Diferents tallers de circ i la Gran Parada 
amb tallers i circ a tres pistes

18 h. Pl. de l’Església
ESPECTACLE DE CIRC CABARET 
PARODIA AMB LA CIA CIRC LOS

19.30 h. C. Major
ESPECTACLE ACROBÀTIC AMB 
AFRIKA MWOTO

22.30 h.  Davant del col·legi La Salle
CASTELL DE FOC AMB 
LA PIROTÈCNIA DRAGÓN

PER XICS

05
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COMPROMÍS INSTITUCIONAL
El delegat del govern de la 
Generalitat, Fernando Brea, 
intercedirà a Madrid pel soterrament

pàg. 11

FESTA DE LA FLOR
L’Ajuntament anima els veïns a guarnir 
terrasses i balcons per donar més 
vistositat als carrers durant la Festa

pàg. 8

06

eLeCCIONS eUROPeeS

Ajustada victòria del PSC, que perd 26 
punts, mentre ERC és segona força
ICV-EUiA i C’s obtenen bons resultats mentre CiU es manté i el PPC passa al sisè lloc en nombre de vots

Seguint la tònica de la resta del 
país, els partits majoritaris, PSC 
i PPC, ha sufert a  Montcada i 
Reixac una forta davallada a les 
eleccions europees en compara-
ció amb els resultats obtinguts al 
2009. El PSC, tot i haver estat la 
formació més votada, amb 2.205 
vots, n’ha perdut 1.743. Del 
46,6% dels sufragis ha passat al 
20,3%. 
Per la seva banda, el PPC ha 
quedat relegat al sisè lloc passant 
del 18,3% del total a un discret 
9,1%, amb 989 vots –564 menys 
que fa cinc anys.

Creixen. El partit que més ha 
crescut en percentatge i se situa 
com la segona força més votada 
ha estat ERC que ha pujat del 6 
al 16,16% sumant 1.755 vots, el 
que suposa més del triple dels 516 
obtinguts als anteriors comicis. A 
continuació, ICV-EUiA també ha 
fet un salt considerable passant 
del 6,9 al 14% i ha obtingut 1.484 
vots, 897 més que al 2009.

CiU, per la seva banda, ha man-
tingut gairebé el mateix nombre 
de vots de les passades europees 
amb un total 1.294, 75 més. Tot 
i així, en percentatge, ha baixat 
del 14,4 al 11,92%.

Novetats. C’s, que es presentava 
per primera vegada a les euro-
pees, ha sumat a Montcada 995 
sufragis, el 9,2% del total i s’ha 

situat com a cinquena força polí-
ticam per davant del PPC. 
El partit que contra pronòstic 
ha irromput en el panorama 
electoral montcadenc ha estat 
Podemos, vinculat al moviment 
15M i que lidera a nivell estatal 
Pablo Iglesias, amb el 6,8% dels 
sufragis i un total de 739 vots. 
Escons en Blanc, que també va 
fer campanya a la localitat, n’ha 
obtingut 152.
La jornada electoral del 25 de 
maig es va desenvolupar sense 
cap incident signifi catiu. Pel que 
fa a la participació, es va situar 
en el 43,83%, 8,4 punts més que 
als comicis del 2009, en què no-
més va anar a votar el 35% de 
l’electorat. 
No obstant això, l’abstenció –del 
56.17%– ha tornat a ser la gran 
protagonista. La desafecció de la 
ciutadania també s’ha traduït en 
els vots en blanc o nuls que han 
estat 222 sufragis i 125 respecti-
vament.

Pilar Abián/ Lluís Maldonado | Redacció

L’abstenció, del 56%, 
torna a ser la gran 
protagonista encara 
que la participació ha 
augmentat 8,4 punts

 Les formacions polítiques locals valoren els resultats

María Elena Pérez (PSC)
“Estem contents perquè hem gua-
nyat les eleccions a Montcada, tot i 
que som conscients que hem per-
dut vots. Creiem que la ciutadania 
ha votat per canviar les polítiques 
de dretes marcades des d’Europa 
i també en clau sobiranista, espe-
cialment el jovent”.
Jordi Sánchez Escrigas (ERC)
“Estem molts satisfets dels resultats 
que administrarem amb prudència, 
generositat i responsabilitat. El govern 
espanyol i el Parlament europeu han 
de prendre nota; s’ha demostrat que 
som europeistes i que volem un estat 
propi, només cal veure els resultats 
dels que apostem pel referèndum”.
Josep M. gonzález (ICV-EUiA)
“Aquests resultats ens confi rmen el 
bon treball que s’està fent a la coa-
lició des de fa anys. Valorem també 
l’augment de vots dels partits que 
defensem el dret a decidir i l’enfoc 
de la nostra campanya, centrada 
en els drets socials per dignifi car les 
persones. Gràcies a la militància”.

Joan Carles Paredes (CiU)
“Fem una lectura positiva dels 
resultats ja que ens mantenim en 
nombre de vots, malgrat que estar 
al govern desgasta. Els partits que 
apostem pel procés sobiranista 
hem aconseguit una victòria clara 
i això demostra que la ciutadania 
vol que es faci el referèndum”.
Carmen Romero (C’s)
“Els resultats són molt positius per-
què hem obtingut gairebé un miler 
de vots en els nostres primers comi-
cis europeus. La ciutadania ens ha 
enviat el missatge que vol un canvi  
de polítiques a Europa i també a casa 
nostra, on s’ha votat clarament sota la 
infl uència de l’independentisme”.  
Eva garcía (PPC)
“Celebro l’alta participació i felicito 
els guanyadors. Nosaltres hem so-
fert el vot de càstig conjuntament 
amb el PSC, que és el partit que 
més ha perdut. En aquests comicis 
s’ha vist que el ciutadà ha optat pels 
partits minoritaris perquè ha perdut 
la confi ança en els grans” | LR

El 2 de juny, 
el carrer 
Bifurcació es 
tallarà al trànsit

El 2 de juny es farà durant tot 
el dia l’asfaltat sencer del carrer 
Bifurcació. Per facilitar el trànsit 
durant aquesa jornada, la Poli-
cia Local ha habilitat un itine-
rari alternatiu. Els vehicles que 
vagin en direcció a Can Sant 
Joan des del centre s’hauran 
de desviar pel pont que hi ha a 
l’avinguda de la Unitat i entrar 
al barri des de l’avinguda de la 
Ribera passant pel pont del car-
rer Molí. Els que entrin des de la 
C-17 pel carrer Vinyes s’hauran 
de desviar després per Bateria. 
Pel que fa al servei d’autobús, 
les parades del carrer Bifurcació 
quedaran anul·lades. En direc-
ció a Barcelona, la de referència 
serà la situada al costat de la ga-
solinera.
 
Previsió. Les obres d’urbanitza-
ció del vial, que es van iniciar a 
principi d’any, estaran acabades 
a mitjan de juny. “L’actuació va 
amb retard respecte la data 
prevista, per això hem exigit a 
la constructora que no hi hagi 
més endarreriments i que el 
gruix dels treballs acabi abans 
de les festes del barri”, ha expli-
cat el president de l’Àrea, Juan 
Parra (PSC). L’edil també ha 
indicat que les obres del carrer 
Diagonal podrien estar acabades 
en les mateixes dates.

Pilar Abián | Redacció

resultats electorals

L’asfaltat es preveu fer-lo en una jornada
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La CUP insta a 
denunciar les 
llistes d’espera

La Candidatura d’Unitat Popu-
lar (CUP) ha posat a disposició 
de la ciutadania un telèfon d’as-
sessorament i informació (691 
149 554) en el marc de la cam-
panya ‘Si et roben la sanitat, et 
retallen la vida’ per denunciar 
les llistes d’espera a la sanitat 
pública. La formació recorda a 
través d’un comunicat que els 
usuaris tenen dret a ser atesos en 
un temps adequat i a estar infor-
mats sobre les llistes d’espera. 

Demanda de justificant. “Si mar-
xem sense hora, entrem a for-
mar part de la llista per accedir 
a la llista d’espera, de tal ma-
nera que no es comptabilitza 
com a tal i els nostres polítics 
poden maquillar el temps real 
d’espera”, explica la CUP en el 
document, on també recomana 
als pacients que s’han quedat sen-
se cita demanar un justificant on 
es comprometin a donar hora en 
el termini d’una setmana.“Així 
contribuïm a la transparència 
del sistema públic i a facilitar 
el seu bon funcionament”, ar-
gumenta la formació.

Sílvia Alquézar | Redacció

El delegat del govern de la Ge-
neralitat a Barcelona, Fernando 
Brea, demanarà una reunió amb 
el subdelegat del govern estatal 
per parlar del soterrament de la 
línia de França. Brea va adquirir 
aquest compromís amb l’alcal-
dessa, Maria Elena Pérez (PSC), 
durant la visita institucional que 
va fer el passat 21 de maig a 
Montcada. 

Altres compromisos. En aques-
ta mateixa trobada, el delegat 

va anunciar que nomenarà un 
interlocutor per propiciar una 
trobada a tres bandes entre la 
Generalitat i els ajuntaments de 
Montcada i la Llagosta per inten-
tar arribar a un acord respecte la 
sentència del Tribunal Suprem 
que declarava nul·la la modifica-
ció del Pla General Metropolità 
que va requalificar la zona verda 
de Can Milans en zona industrial 
per permetre que s’hi instal·lés la 
fàbrica de pintures Valentine. El 
consistori veí entén que la nau no 
es pot enderrocar però demana 

compensacions. “El nostre ob-
jectiu és facilitar les relacions 
entre diferents parts i agilitar 
els tràmits”, va indicar Brea. 
Els representants municipals 
també van parlar amb el de-
legat sobre el Pla de Barris 
de Can Sant Joan i el desdo-
blament de la línia de Vic al 
seu pas per Montcada. “Són 
qüestions importants per a la 
nostra població i hem apro-
fitat la reunió per demanar 
al delegat un cop de mà en 
aquests afers”, ha dit Pérez.

El delegat del govern a Barcelona 
recull la demanda del soterrament

TROBADA INSTITUCIONAL

Fernando Brea va visitar l’Ajuntament en representació de la Generalitat el 21 de maig

Sílvia Alquézar | Redacció

El delegat, segon per l’esquerra, va estar reunit amb l’alcaldessa i altres membres del govern durant més d’una hora
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Els iaioflautes 
es tanquen a 
la Conselleria 
de Salut

Activistes partidaris d’una sani-
tat completament pública, entre 
ells membres del col·lectiu Iaio-
flautes de Montcada i Reixac, 
van ocupar per sorpresa l’edi-
fici de la Conselleria de Salut, 
a la Travessera de les Corts 
de Barcelona, el passat 23 de 
maig.
L’acció, difosa a Twitter amb 
hashtags com #retalladesde-
sang i #vinealaconselleria, va 
consistir en una protesta contra 
les retallades i les privatitzacions 
denunciades pel personal sani-
tari i els usuaris en els darrers 
anys sota el mandat del conse-
ller de Salut, Boi Ruiz, amb qui 
els manifestants van reclamar, 
sense èxit, poder parlar.

Lluís Maldonado | Redacció

L’acció es va fer el passat 23 de maig
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anuncis gratuïts                 Tel. 935 726 474                           ae: som@laveu.cat

Alquiler. Local de 50 m2, en buen esta-
do, en Can Cuiàs. Preu: 250 euros/mes. 
Tel: 657 268 023.
En venda. Plaça de pàrquing doble 
a l’edifici l’Illa de Montcada (c. Lleida 
per Bruc). Preu: 16.300,00 (negocia-
bles). Interessats enviar SMS a telèfon: 
607855820 o E-mail: rtms@tinet.org

Alquiler. Plaza de párquing en c. Bruc 
por 50 euros/mes. Tlf. 647 506 934
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
Busco. Piso para alquilar en Montcada 
en buen estado. Tel. 653 433 599.
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El programa Incomir, en suport 
a les empreses del municipi, co-
mença la seva segona edició.  
Aquesta iniciativa que duu a ter-
me Promoció Econòmica, Em-
presa i Ocupació es va presentar 
el 21 de maig.
L’Incomir ofereix assessorament 
individualitzat gratuït durant sis 
mesos a 10 empreses locals en 
matèria d’innovació i competiti-
vitat. “Les que hi van partici-
par a l’edició de l’any passat 
estan molt satisfetes amb l’ex-
periència ja que les hem acom-
panyat en el procés de canvi i 

innovació per avançar cap a 
una major competitivitat”, ha 
destacat el regidor de Promoció 
Econòmica, Empresa i Ocupa-
ció, Joan Carles Paredes (CiU). 

Suport. Durant les sessions pre-
vistes, els tècnics ajuden les em-
preses a defi nir accions concre-
tes per tal d’arribar als objectius 
fi xats, en matèria de facturació, 
marge de negoci, millora dels 
processos, motivació del perso-
nal, obertura de nous mercats, 
exportació o el nou model de 
comunicació online i la seva efi -
càcia, entre d’altres conceptes.

L’Ajuntament presenta la 
segona edició de l’Incomir

SUPORT A emPReSeS

La iniciativa és de Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació

Sílvia Alquézar | La redacció

Subvenció per 
a les empreses 
que contractin 
joves per fer 
pràctiques 

Promoció Econòmica, Empresa 
i Ocupació busca empreses del 
municipi interessades a acollir 
en període de pràctiques un dels 
19 alumnes que participen a la 
nova edició del programa ‘Joves 
per l’Ocupació’, coordinat pel 
departament. Els participants 
han rebut formació com a auxi-
liars de magatzem i de comerç. 
‘Joves per l’Ocupació’ permet 
contractar els alumnes durant 
un mes de pràctiques i de forma 
gratuïta. A més, si les empreses 
ho desitgen, els poden fer un 
contracte subvencionat per la 
Generalitat durant sis mesos, 
durant el qual se’ls bonifi carà el 
salari mínim interprofessional. 
“Demanem la implicació del 
teixit empresarial del municipi 
perquè cal donar una oportu-
nitat a aquests joves que s’estan 
formant, per tal que posin en 
pràctica els seus coneixements”, 
ha manifestat el regidor respon-
sable del departament, Joan 
Carles Paredes (CiU).

Pilar Abián | Redacció

El regidor del departament, Joan Carles Paredes, va presentar personalment l’Incomir el 21 de maig
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El regidor de Comerç, Joan Ma-
resma (CiU), es mostra receptiu 
a revisar l’Ordenança regula-
dora de l’ús de la via pública 
perquè els hostalers puguin 
col·locar taules al carrer sense 
necessitat de tenir el vistiplau 
dels veïns i amb més permissi-
vitat respecte l’espai a ocupar. 
Aquesta és la demanda que ha 
fet Montcada Comerç en consi-
derar que l’actual norma perju-
dica tant el sector de l’hostaleria 
com el del comerç, ja que la re-
ducció o eliminació de terrasses, 
treu vida als carrers. “Estem 
passant per una situació molt 
dura i necessitem el suport de 
l’administració; si l’ordenan-
ça municipal és massa restric-
tiva, que es canviï per garantir 
el futur d’alguns negocis i els 
llocs de feina que generen”, ha 
assenyalat el president de l’MC 
Manuel Moreno. 

Pèrdues. Segons Montcada Co-
merç, es dóna el cas de tres es-
tabliments –un al centre, l’altre 
a Montcada Nova i un tercer, 
a Can Cuiàs– que, per qüestió 
d’uns centímetres, no podran 
instal·lar el nombre de taules 
que necessiten per fer rendible 
la seva terrassa durant la cam-
panya d’estiu. Moreno tampoc 
no veu just que els hostalers ha-
gin de recollir també cada any 
les signatures d’aprovació dels 
veïns per ampliar la superfície a 
ocupar pel seu negoci. Un dels 
més perjudicats per l’ac tual or-
denança és Orxateria Pla, al car-
rer Major. Abans de les obres 
de remodelació del vial, aquest 
comerç tenia 14 taules a la ter-
rassa i enguany només ha ob-
tingut permís per col·locar-ne 8. 

“Això és insostenible, haurem 
de passar d’una plantilla de 5 
treballadors a 3”, es lamenta 
el seu propietari, Miquel Àngel 
Climent.
La queixa de l’MC ha estat reco-
llida pel regidor de Comerç qui 
considera que l’Ordenança s’ha 
de poder interpretar per afavo-
rir que els hostalers puguin treu-
re el màxim rendiment a la cam-
panya estiuenca. “Revisarem 
la normativa perquè entenem 
que hem de ser el màxim de 
tolerants en l’actual conjuntu-
ra”, ha dit Maresma. L’edil ha 
avançat que Comerç estudiarà 
cada cas i visitarà personalment 
els establiments.

Campanya de descomptes. ‘Anem 
de compres per Montcada i Rei-
xac’ és el títol de la campanya 
que l’MC posa en marxa aquest 
estiu. Establiments adherits a 
l’associació repartiran entre els 
seus clients tiquets de descomp-
tes per fer compres a altres bo-
tigues de la xarxa. La promoció 
serà vàlida fins al 20 de juliol.

L’Ajuntament revisarà la normativa 
que afecta les terrasses al carrer

COmeRç

L’MC considera que l’actual ordenança és massa restrictiva i perjudica l’hostaleria

Pilar Abián | Montcada

Moreno, a l’esquerra, conversa amb el propietari de l’Orxateria del carrer Major
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La Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca de Montcada (PAH) 
ha donat a conèixer pública-
ment el cas d’una família de 
la Ribera, amb dos fills d’1 i 3 
anys, que l’11 de juny haurà 
d’abandonar per ordre judicial 
el pis que ocupa des de fa mes 
d’un any. Actualment el matri-
moni sobreviu amb una pres-
tació de 426 euros després que 
el marit perdés la feina. Aquest 
serà el segon desnonament per 
a la família ja que fa un any en 
va afrontar el primer per impa-
gament del lloguer. Aleshores 
es va veure abocada a tornar a 
ocupar el pis. “Després d’estar 
tot el dia al carrer amb els 
nens no ens va quedar una 
altra que rebentar la porta”, 
recorda Sanae T.

Demanda de la PAH. En circum-
stàncies com la d’aquesta famí-
lia, desnonada per ocupar un 
pis, la Generalitat no concedeix 
lloguers socials. La PAH consi-
dera un despropòsit que, havent 
pisos buits al municipi, hi hagi 
veïns que es quedin sense sostre. 
“Entenem que, en aquest cas, 
l’habitatge s’ha de tornar al 
seu propietari, però els afectats 
no es poden quedar al carrer, 
necessiten l’ajuda de les admi-
nistracions”, reclama la porta-
veu de la PAH, Daimí Pérez.

Des de l’Ajuntament, Serveis 
Socials ha explicat que no pot 
facilitar pisos, competència que 
només té la Generalitat, però sí 
ajudes puntuals durant un mà-
xim de 6 mesos per fer front al 
pagament d’un lloguer, solució 
que ha ofert a la família afec-
tada. Segons Serveis Socials, 
el cas d’aquesta família no és 
únic ja que hi ha usuaris que es 
troben en situació encara més 
urgent, en no tenir cap mena 
d’ingrés. El departament recoma-
na els afectats que comuniquin el 
més aviat possible la seva situació 
i no esperin a trobar-se en cir-
cumstàncies límit per facilitar 
així possibles actuacions.

La PAH es fa ressò d’un 
cas de desnonament

DemANDA

La família afectada és un matrimoni amb dos fills de la Ribera

Pilar Abián | La Ribera

Montcada Comerç ha tornat a re-
clamar al consistori que cobreixi 
amb cautxú els escosells dels ar-
bres del carrer Major, en consi-
derar són un risc per als vianants 
i que la terra que els cobreix ge-
nera brutícia. L’associació ja va 
fer aquesta demanda fa un any i, 
segons el seu president, Manuel 
Moreno, l’Ajuntament es va com-
prometre a recollir-la. La resposta 
del consistori, però, ha estat que 
el cautxú no és saludable per als 
arbres. El departament de Parcs 
i Jardins ha procedit a omplir-los 
amb més terra i, amb motiu de 
la Festa Major, els guarnirà amb 
flors | PA

L’MC reclama cobrir 
els escosells del 
c. Major amb cautxú

Sanae T, amb la seva filla gran
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> Les companyies elèctriques, en el punt de mira
El director de la Unió de Consu-
midors de Catalunya (UCC), Josep 
Lluís Jiménez, va fer el 26 de maig 
una xerrada per explicar en què 
es traduiran els nous canvis que 
incorpora la tarifa elèctrica i que, 
en la seva opinió, perjudicaran els 
consumidors. “La nova tarifa bene-
ficia les companyies en detriment 
dels usuaris, tot i que es calcula 
que la factura pugui reduir-se un 
3%”. Jiménez, que va estar convi-
dat per l’Esplai de la Dona i la Re-
gidoria de Salut Pública i Consum, 
va alertar dels perills que comporta 
signar un contracte sense que s’hagi llegit prèviament: “S’ha d’estar ben 
atents a la lletra petita perquè sovint venen associats altres contractes 
de manteniment de pagament obligatori” | LM

> El Multireferèndum recull un centenar de vots
El Multireferèndum organitzat el 25 de 
maig, coincidint amb les eleccions euro-
pees, per una plataforma social va reco-
llir un centenar de vots a l’urna instal·lada 
durant la jornada al carrer Major que es 
van sumar als 500 recollits a Ripollet. Els 
col·lectius promotors instaven la ciutada-
nia a opinar sobre temes diferents com 
el pagament del deute, la sobirania ener-
gètica, les ILP i el tipus d’agricultura, en-
tre d’altres. La consulta es va fer tot i que 
el Tribunal Suprem i la Junta Electoral 
Central la van declarar il·legal | PA

Montcada i Reixac s’engalanarà 
amb flors per donar la benvin-
guda a la Festa Major 2014 i 
celebrar la primavera. La Festa 
de la Flor, impulsada per la Re-
gidoria de Comerç amb el su-
port del departament de Parcs 
i Jardins, es va presentar el 28 
de maig, en un acte a la plaça 
Salvador Espriu, a Mas Rampi-
nyo, un dels espais que l’Ajun-
tament decorarà amb aquests 
motius, conjuntament amb els 
carrers Major i Reixagó (Can 
Sant Joan). La planta triada és la 
potúnia i es plantaran varietats 
de diferents colors. 

Demanda de participació. L’activi-
tat anirà del 30 de maig al 9 de 
juny i en aquest espai de temps 
tindrà lloc la Festa Major, de 6 
al 9 de juny. “Volem compar-
tir amb tota la ciutadania un 
esdeveniment tan important 
com aquest i demanem la 
seva implicació, per tal de do-
nar color i alegria a la ciutat”, 

ha dit l’alcaldessa, María Elena 
Pérez (PSC).
La Festa de la Flor convida la 
ciutadania a omplir de flors els 
seus balcons i finestres i també 
els aparadors dels establiments 
comercials. “Les botigues te-
nen un paper molt important 
en aquesta campanya, perquè 
contribueixen a donar vida als 
carrers”, ha expressat el regi-

dor de Comerç, Joan Maresma 
(CiU), qui ha demanat a la ciu-
tadania que contribueixi a man-
tenir la decoració floral a la via 
pública. L’acte de presentació va  
comptar amb la presència de la 
regidora de Serveis Municipals, 
M. Carmen Porro (PSC), i del 
president de l’associació de co-
merciants de Mas Rampinyo, 
Lluís Torrents. 

Comerç impulsa la Festa de la flor per 
donar color als carrers del municipi

NOVeTAT

La iniciativa compta amb el suport del departament de Parcs i Jardins del consistori

Sílvia Alquézar | Mas Rampinyo
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D’esquerra a dreta, Torrens, Pérez, Maresma i Porro, a la plaça Salvador Espriu
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ESPORT I FORMACIÓ
Un centenar d’infants participa a 
les jornades socials de la Fundació 
Probitas i el FC Barcelona

pàg. 16  pàg. 14

GENT GRAN
Quatre jubilats conreen els 
horts ecològics als terrenys 
cedits al Centre Cívic l’Alzina

El primer Festival de música 
i consciència, sostenible i soli-
dari  –que tindrà lloc a Mont-
cada i Reixac al parc de la Lla-
cuna de Mas Duran entre el 27 
i el 29 de juny– també acollirà 
diverses iniciatives vinculades 
amb el món de l’educació. Difer-
ents col·lectius relacionats amb 
la temàtica, agrupats a l’entitat 
Elaboratorio, organitzen el 27 
de juny unes jornades de debat 
i intercanvi sobre noves maneres 
d’entendre l’educació. 
“L’objectiu és apropar espais 
sobre nous paradigmes edu-
catius basats en les experièn-
cies vivencials que ens per-
metin fer-nos preguntes sobre 
com és i com volem que sigui 
l’educació”, explica un dels 
promotors del projecte, Ramiro 
Ortegón, qui avança que els as-
sistents podran conèixer noves 
propostes com l’educació emo-
cional, la creadora, la prohibida 
i l’educomunicació. 

“La idea és acostar el creixe-
ment personal a l’educació, és 

una oportunitat per generar 
noves realitats a partir del que 
creiem i el que creem en clau 
educativa”, apunta Ortegón. A 
més, el programa inclou les pro-
jeccions de dos treballs audiovi-
suals –‘La educación prohibida’ i 
‘Entre maestros’– al voltant dels 
quals s’obrirà un espai de ter-
túlia. Les jornades es faran a la 
carpa de conferències de 10.15 a 
19.30h i l’entrada és gratuïta, tot 
i que es podran fer aportacions 
econòmiques ‘conscients’. La 
iniciativa s’adreça a tot tipus de 
públic, no només al vinculat amb 
el món educatiu.

Tallers en família. El festival Ji-
wapop també organitza durant el 
cap de setmana un espai adreçat 
a les famílies perquè els pares i 
mares puguin compartir diferents 
experiències amb els seus fills. Hi 
ha previstes nombroses propostes 
relacionades amb les emocions, 
els contes, els jocs, l’observació, la 
dansa, la música i els pensaments, 
entre d’altres. Els tallers són 
gratuïts i cal fer inscripció prèvia 
perquè les places són limitades. 
“Serà un espai situat al costat de 
la zona de ludoteca pensat per-
què les famílies puguin gaudir 
plegades”, comenta Ortegón. Les 
inscripcions a les dues iniciatives 
es poden fer a través del web del 
festival www.jiwapop.com.

Sílvia Alquézar | Montcada

Els interessats es 
poden inscriure de 
manera gratuïta al 
web del festival 

I  FeSTIVAL De mÚSICA I CONSCIÈNCIA, SOSTeNIBLe I SOLIDARI

La iniciativa també inclourà un espai de tallers en família que es desenvoluparan durant el cap de setmana del festival

Jiwapop acollirà el 27 de juny unes jornades 
sobre noves maneres d’entendre l’educació

L’associació SEER fent el taller ‘Actua sentit, actua amb sentit’, amb alumnes de sisè de primària de l’escola Reixac

se
er

Una aposta per l’educació basada en el creixement interior

L’Associació per la Salut i Educa-
ció de l’Emoció i la Raó (SEER) 
és una de les entitats impulso-
res de les iniciatives educatives 
que es duran a terme en el marc 
del festival Jiwapop. SEER tre-
balla des del 2003 a diferents 
centres educatius de Catalunya, 
entre els quals també hi ha al-
guns de Montcada a través de la 
Regidoria d’Infància i Joventut. 
L’Associació aposta per l’edu-

cació emocional com el mitjà, i 
també com el contingut, per a 
la millora de l’educació i com a 
base per afrontar els canvis i en-
trebancs que van sorgint al llarg 
de la vida.
D’altra banda, un altre dels 
principals àmbits d’actuació de 
SEER és la salut integral, ente-
sa com l’equilibri entre el cos, 
la ment i les emocions per tenir 
una relació sana amb nosaltres 

mateixos i amb l’entorn. L’entitat 
creu en el concepte de l’Organit-
zació Mundial de la Salut (OMS) 
on la salut implica benestar total 
i no només absència de malal-
tia. En definitiva, el plantejament 
que es fa des de l’associació 
consisteix a crear un espai de 
trobada per a tothom que escull 
el camí del creixement interior. 
Més informació al web www.as-
sociacioseer.org  | SA
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La Regidoria d’Educació ha re-
but 127 sol·licituds per a un total 
de 139 places distribuïdes entre 
les cinc escoles bressol munici-
pals de la ciutat: Can Casamada, 
Camí del Bosc, Font Freda, Mitja 
Costa i Can Sant Joan. Així, tots 
els infants inscrits tindran lloc als 
centres de l’Ajuntament, malgrat 
que potser no tots podran entrar 
a la primera opció. 
“En aquest cas, s’oferirà a les 
famílies, per ordre de llista, les 
vacants que hi hagi a les altres 
escoles”, ha indicat la regidora 
d’Educació, Ana Rivas (PSC).

Les dades. Pel que fa a nadons, 
és l’única franja d’edat on han so-
brat places, amb 16 inscripcions 
per a 38 vacants. Al grup d’1 a 2 
anys, hi ha hagut 63 sol·licituds 
per a 62 llocs, mentre que de 2 a 
3 anys les peticions han superat 
l’oferta, amb 48 peticions per a 
39 places. 
Segons fonts del departament 
municipal, s’intentarà absorbir 

tota la demanda amb la creació 
de grups mixtes, formats per in-
fants amb un procés de madura-
ció similar, tot i no ser del mateix 
any de naixement. 
Els dos únics centres on caldrà 
fer sorteig són Can Casamada i 
Mitja Costa, a les classes d’1 a 2 

anys i de 2 a 3 anys. No obstant 
això, el departament d’Educació 
ha remarcat que caldrà esperar al 
període de matrícula perquè les 
famílies confirmin la plaça, ja que 
sempre hi ha alguna renúncia que 
permet incloure nens que havien 
quedat en llista d’espera.

Tots els infants inscrits tindran plaça 
en un dels cinc centres municipals
La Regidoria d’Educació ha rebut 127 sol·licituds per a un total de 139 llocs ofertats

Sílvia Alquézar | Montcada

Una nena juga amb la seva educadora a l’Escola Bressol Municipal Can Casamada
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El centre d’interès del Casal d’Es-
tiu que organitza l’Ajuntament 
entre el 30 de juny i l’1 d’agost 
girarà al voltant de la Festa Major 
del municipi, amb activitats en 
què també seran protagonistes les 
entitats i els personatges vinculats 
a la temàtica com els Gegants de 
Montcada o els Diables de Can 
Sant Joan, entre d’altres. Així ho 
van anunciar els tècnics de la Re-
gidoria d’Infància i Joventut a la 
reunió informativa que va tenir 
lloc el 20 de maig a la sala institu-
cional de la Casa de la Vila, espai 
que es va omplir de pares i mares 
interessats a inscriure-hi els seus 
fills i filles. 

Les propostes. La trobada també 
va servir per presentar l’empresa 
adjudicatària del servei, la Funda-
ció Escoltes Josep Carol, qui va 
avançar alguns dels detalls del 
Casal com ara les quatre excur-
sions previstes: al Parc del Fòrum 
i el Museu Blau, al Parc Vallpara-
dís, a la Granja Aventura Park i 

al Tibidabo. Enguany es repetirà 
la iniciativa de dormir una nit a 
les instal·lacions de l’escola, que 
es durà a terme durant la quarta 
setmana. Els participants al Casal 
també gaudiran d’un dia a la pis-
cina de la Zona Centre. Els ins-
crits es desplaçaran amb autocar 
des dels seus respectius casals, a 
excepció del Reixac, que està al 
costat de l’equipament.
La inscripció als casals va comen-
çar el 26 de maig i acaba el dia 30, 
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OAC) de l’Ajuntament. El full es 
pot aconseguir a la consergeria de 
l’edifici consistorial i al web mu-
nicipal www.montcada.org. La Regi-
doria d’Infància i Joventut també 
té previst fer una reunió informa-
tiva a cada centre per explicar els 
detalls de cada casal. Les trobades 
concertades fins ara són: Mitja 
Costa (13 de juny, 15h), Ginesta 
(16 de juny, 15h), Mas Rampinyo 
(16 de juny, 17.30h), El Viver (17 
juny, 16h), Reixac (18 juny, 17h), 
Elvira Cuyàs (19 de juny, 15h). 
Hi haurà servei de ludoteca. 

La Festa Major articula 
les activitats previstes
Els petits faran 4 sortides i podran dormir una nit al centre

Sílvia Alquézar | Montcada

CASALS D’eSTIU
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Un centenar d’infants amb una 
situació de vulnerabilitat social va 
participar el 24 de maig  a les Jorna-
des Socials que impulsen la Funda-
ció Probitas i el FC Barcelona amb 
l’objectiu de sensibilitzar i conscien-
ciar els menors de 8 a 12 anys so-
bre bons hàbits alimentaris, d’higi-
ene i conducta a través de l’esport. 
Els nens i nenes, repartits en 4 
grups batejats amb els noms dels 
jugadors blaugrana Xavi, Iniesta, 
Puyol i Busquets, van gaudir d’una 
sessió esportiva dirigida per tècnics 
del Barça, els quals van posar espe-
cial èmfasi a fomentar valors com 
el respecte, la solidaritat i l’esforç.

Treball social. El projecte s’inclou al 
programa de Reforç d’Alimentació 
que promou la Fundació Probitas, 
una entitat sense ànim de lucre 
impulsada per la multinacional far-
macèutica Grífols. “Hem escollit 
Montcada per fer les jornades 
perquè estem treballant amb 
l’Ajuntament per ajudar els me-
nors amb risc d’exclusió amb be-

ques de menjador”, va dir Marta 
Segur, de Probitas, durant l’acte de 
lliurament de diplomes als partici-
pants a la sessió del matí, al qual 
també va assistir Jordi Durà, de 
la Comissió de Penyes del Barça. 
“S’han de fer gols, però també 
s’ha d’utilitzar l’esport com una 
eina d’integració i de formació”, 
va dir el directiu blaugrana. Per la 

seva banda, l’alcaldessa, María 
Elena Pérez (PSC), va agrair a 
ambdues entitats el seu treball al 
municipi. “Recordeu –va aconse-
llar als infants– que és molt im-
portant fer una dieta saludable 
i practicar esport”. Els partici-
pants van rebre els diplomes de 
mans de l’exjugador blaugrana 
Paco Clos.

Probitas i el Barça ensenyen bons 
hàbits a infants amb risc d’exclusió
Un centenar de menors va participar a la iniciativa que es va fer el 24 de maig

Sílvia Alquézar | Can Sant Joan

Els participants a les Jornades Socials van gaudir d’una sessió de futbol al camp de Can Sant Joan

JORNADeS SOCIALS
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> El Caliu inaugura la nova seu el 20 de juny
El menjador social El Caliu, que fins ara es feia a l’Abi, s’ha traslladat a 
un nou local situat al carrer Bogatell de Montcada Centre. La inauguració 
del nou espai tindrà lloc el 20 de juny. Paral·lelament l’entitat prepara una 
caminada solidària a l’església de Reixac que culminarà amb la celebració 
de la revetlla de Sant Pere el 28 de juny. Les inscripcions es poden forma-
litzar a la farmàcia Recasens de Mas Rampinyo i al col·legi La Salle | Lg

> Can Miralpeix abasteix els menjadors socials
Els joves que resideixen al Centre d’Acolliment d’infants i adolescents Can 
Miralpeix, a la Serralada de Marina, donaran als dos menjadors socials de 
Montcada –El Caliu, a l’Abi; i el de l’Ajuntament, al Centre Cívic l’Alzina– 
els productes que recullen a l’hort que tenen a Sant Fost en el marc d’una 
de les activitats que realitzen. El Centre funciona des del desembre del 
2013 i disposa de 20 places | SA

La Regidoria d’Integració ha posat en marxa una nova edició del curs 
adreçat a persones nouvingudes que inclou coneixements sobre els trets 
d’identitat de la ciutat i de Catalunya, els drets i deures fonamentals, la llei 
d’estrangeria, les formes de participació pública i els serveis públics, entre 
d’altres. La formació s’ofereix fins al 23 de juny a l’Espai Kursaal els dilluns 
i dijous, de 9.30 a 11.30h. L’activitat forma part del Projecte Educatiu 
d’Acolliment del departament municipal | SA

> Nova edició del curs sobre conèixer l’entorn

> Mor Maria Ventura, de l’Esplai per a la Dona
Maria Ventura una de les fundadores de l’Esplai 
per a la Dona, entitat que presidia des de finals de 
la passada dècada, ha mort a l’edat de 86 anys. 
Ventura era una montcadenca força activa social-
ment, membre del Consell Municipal de la Dona i 
col·laboradora habitual a les tertúlies de Montca-
da Ràdio en els anys 90 | Lg ar
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La Regidoria d’Integració va pre-
sentar el 28 de maig a l’Auditori una 
revista feta amb la col·laboració de 
Montcada Comunicació que recull 
les actuacions i les opinions sobre 
el projecte Veus des de la Ribera, 
dut a terme entre el 2012 i el 2013 
per l’Ajuntament amb el suport de 
la Fundació Mescladís. Els testimo-
nis i articles que inclou la publica-
ció, inclosa en aquest número de 
La Veu, van acompanyats de les 
imatges captades pel prestigiós fo-
tògraf Joan Tomás.
Durant la presentació de la revista 
es van projectar dos videos que ha 
fet en el marc del projecte Alberto 
Bougleux, director de la Escola 
Popular de Cinema i que es po-
den veure al blog veusdesdelaribera.
wordpress.com.
La Veu ha parlat amb el director 
de la Fundació Mescladís, Martín 
Habiague, sobre aquest treball de 
cohesió social a la Ribera.

S’han complert els objectius?
El balanç dels dos anys de treball 

comunitari és molt positiu. A tra-
vés de la recollida de testimonis, 
l’intercanvi d’experiències i vivèn-
cies s’ha generat un major coneixe-
ment entre el veïnat de la Ribera i 
Montcada. Totes les activitats han 
actuat d’altaveu d’històries particu-
lars que, independentment de les 
diferències biogràfiques, compar-
teixen somnis, frustracions i anhels 
de la classe obrera d’aquest país.
Entendre això ajuda a superar 
els prejudicis?
Donar-li la paraula a la gent i 
promoure l’escolta activa són els 
pilars fonamentals per reforçar 
el sentit de pertinença, promou-
re una ciutadania inclusiva i in-
centivar l’activisme social en els 
barris. En aquest sentit, Veus des 
de la Ribera ha fet la seva apor-
tació, tot i que seria agosarat dir 
que hem complert els objectius. 
Aquest és una treball continu i a 
llarg termini. En aquests temps de 
discursos fàcils, carregats d’odi, ci-
nisme i hipocresia, en què s’apel·la 
a la fórmula racista del ‘primer els 
de casa’ promovent un mentider 

‘nosaltres contra ells’ que amaga 
els veritables causants dels nostres 
problemes i criminalitza la pobre-
sa, es fa fonamental actuar des 
de la reflexió i la participació per 
evitar la recerca de bocs expiato-
ris i fer front a una indispensable 
transformació social des de criteris 
de justícia. Avui dia és més perillós 
estar silenciosos que ser silenciats. 
Quin fet li ha sorprés o emocio-
nat durant el desenvolupament 
del projecte?
En ple muntatge de la instal·lació de 
l’exposició a l’autopista, una dona 
esperava juntament amb el seu fill 
l’arribada del bus. Em vaig acostar 
per preguntar-li què li semblaven 
les fotos enganxades als pilars i em 
va dir: ‘M’agraden molt, això era 
tot gris i ara està ple de somriures. 
Però el que més m’agrada és que 
et fa pensar’. Exactament aquest 
era l’objectiu. Pensar i reflexionar 
de manera individual i col·lectiva. 
Des dels discursos de l’odi es ten-
deix a  simplificar la realitat, iden-
tificant als ‘culpables’ de la nostra 
situació amb els més febles. Qui 

ha causat més mal al nostre país? 
Els banquers que ens han portat 
al desastre econòmic? Els polítics 
que han convertit el deute privat 
en deute sobirà? Els rics evadint 
impostos? Els empresaris pagant 
sous de misèria? O els immigrants 
que en el seu somni de superació 
s’han incorporat a la classe obrera 
d’aquest país? La reflexió, l’anà-
lisi i la participació són vitals per 
aconseguir una societat igualitària, 
cohesionada i sostenible. El pro-
blema del barri no resideix en la 

diversitat cultural, aquesta és la 
seva riquesa, sinó en la desigualtat 
immoral de la societat. 
Tindrà continuïtat el projecte?
La idea seria seguir endavant amb 
la implicació d’altres entitats del 
territori i, sobretot, de les escoles. 
Hem pensat un projecte que com-
bina diversos tallers de fotografia, 
vídeo i periodisme per reflexionar 
sobre les barreres tant físiques com 
mentals que travessen Montcada. 
Si és possible, ens agradaria co-
mençar-lo a la tardor.

‘El problema no és la diversitat sinó 
la desigualtat immoral de la societat’
El director de la Fundació Mescladís, Martín Habiague, valora el projecte d’Integració

Sílvia Alquézar | Montcada

Martín Habiague és el director de la Fundació Mescladís que ha dut a terme el projecte d’Integració   

VeUS DeS De LA RIBeRA
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L’AV de Montcada Nova-Pla d’en Coll organitza el 14 de juny la Festa de 
la Primavera davant del pavelló Miquel Poblet. A partir de les 17h, hi ha 
previst una fira d’artesans de la ciutat, una festa de l’escuma, tallers i jocs 
tradicionals per als infants i, a les 21h, un sopar a base de pa i botifarres. 
El preu és de 3 euros i de 2’50 per als socis de l’entitat. A les 23h, co-
mençarà el ball amenitzat per l’orquestra Arsenic Band Six | SA

> La Festa de la Primavera, el 14 de juny

Una de cada 10 dones desenvolu-
pa un càncer de mama al llarg de 
la seva vida i el percentatge de cu-
ració va lligat al moment en què es 
detecta la malaltia, quan més aviat 
millor. “Un cop al mes les dones 
ens hem de palpar els pits i tota 
la zona que els envolta, fins a la 
clavícula i l’aixella per detectar 
possibles nòduls”, va explicar el 
23 de maig a la Casa de la Vila la 
tècnica sanitària María José Díaz, 
a la xerrada organitzada per l’as-
sociació Sin teta hay paraíso en el 
marc del Dia Internacional d’Ac-
ció per la Salut de les Dones en 
col·laboració amb l’Ajuntament.

Vivència personal. La ponent va 
parlar amb coneixement de causa 
després d’haver superat un càncer 
de mama. Díaz va fer un seguit 
d’indicacions a les assistents: no 
tenir por a examinar-se els pits i no 
dubtar a posar en coneixement del 
metge qualsevol canvi que detecti 
o li causi preocupació. “Hem de 
conèixer el teixit de les nostres 

mames perquè així descobrirem 
qualsevol anomalia en l’etapa 
inicial”, va remarcar. Díaz també 
ha instat les dones a cuidar la seva 
alimentació i a fer exercici diària-
ment. A continuació va intervenir 
Olga Beato, directora de l’Espai 
Taitxí de Montcada, qui va incidir 
en la importància de tenir equilibri 
emocional per fer front als canvis 

de la vida i a una malaltia greu. 
“És normal sentir por, ràbia i 
tristesa quan et diagnostiquen 
un càncer, però tenim una gran 
capacitat de resistència i ens po-
dem reinventar”, va explicar.
Els actes de l’efemèride clouran 
l’1 de juny amb la III Trobada de 
taitxí (10h), davant del Casal de la 
Mina al parc de les Aigües.

‘Les dones ens hem d’autoexplorar 
per detectar possibles nòduls’ 
La tècnica sanitària M. José Díaz va fer el dia 23 una xerrada sobre el càncer de mama

Pilar Abián| Montcada

María José Díaz, durant l’explicació de com s’han de fer les autoexploracions, i Olga Beato

DIA INTeRNACIONAL D’ACCIÓ PeR LA SALUT De LeS DONeS
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La Unió de Mas Rampinyo va recap-
tar els dies 17 i 18 de maig prop de 
3.500 euros per ajudar Lorena Jura-
do, una nena de 10 anys del barri 
que pateix una malaltia degenerativa 
neuromuscular. Dissabte al matí, el 
grup de dones de l’entitat va orga-
nitzar una tómbola amb els articles 
de manualitats que fan les sòcies 
i, a la tarda, hi va haver un festival 
benèfic amb les actuacions de diver-
ses seccions de La Unió i d’altres as-
sociacions del municipi. Diumenge 
al matí, el Club de Tennis Taula va 
disputar un torneig que va comptar 
amb participants de totes les edats, entre els quals hi havia la pròpia Lore-
na. La família de la nena té en marxa una campanya de recollida de taps 
de plàstic per instal·lar un ascensor a casa seva perquè la petita pugui 
accedir a la terrassa. A la foto, Lorena amb la copresidenta del CTT, Anabel 
Moreno, i dues nenes de l’entitat | SA

> La Unió recull 3.500 euros per a Lorena Jurado

Des del passat mes de febrer, qua-
tre persones jubilades del municipi 
–Sonia Alonso, Francisco Luque, 
Francisco Gómez i Gloria Rivas– 
dediquen una part del seu temps 
lliure a conrear l’hort que l’Ajunta-
ment ha habilitat al pati del Cen-
tre Cívic l’Alzina, a Terra Nostra. 
És una iniciativa pionera a la ciu-
tat que ja ha començat a donar 
els seus fruits, en el sentit literal 
de l’expressió. “Ja no comprem 
verdures perquè tenim de tot”, 
explica Luque, qui reconeix que 
mai havia cuidat un hort, però que 
l’experiència està resultant molt 
enriquidora. “A mi em van preju-
bilar i buscava una activitat per 
entretenir-me i l’he encertada de 
ple perquè estic molt content”, 
comenta Gómez. 

gran satisfacció. Sonia i el seu ma-
rit, Ángel Alberto, partien amb 
avantatge, ja que havien treballat 
la terra al seu país, l’Argentina. 
“Ocupem el temps amb una 
activitat útil”, diuen, una opi-
nió que comparteix Gloria: “És 

un entreteniment molt agraït”.
Els nous ‘pagesos’ asseguren que 
els inicis van ser difícils, perquè 
la terra estava molt dura i els 
gats s’hificaven a fer les seves 
necessitats. Aquest problema es 
va solucionar amb la instal·lació 
d’unes tanques metàl·liques, que 
els va proporcionar l’Ajunta-
ment, però que han col·locat ells 
mateixos. Ara, l’altre entrebanc 

amb què s’enfronten és el pulgó, 
que intenten eradicar amb purin 
d’ortigues. “L’hort és totalment 
ecològic, només posem adob 
natural”, remarca Luque. 
Tots quatre opinen que l’Ajunta-
ment podria ampliar la iniciativa 
dels horts municipals i cedir més 
espais a d’altres llocs, sobretot te-
nint en compte l’actual conjuntu-
ra econòmica.

Els horts ecològics del CC l’Alzina 
comencen a donar els seus fruits
Les quatre persones jubilades que els conreen es mostren satisfetes de l’experiència

Sílvia Alquézar | Terra Nostra

Sonia Alonso, Gloria Rivas, Francisco Luque i Francisco Gómez a l’hort que conreen a Terra Nostra
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> La Regidoria de Salut presenta els Thaoins 

La Casa de la Vila va acollir el 28 de maig la presentació dels quatre per-
sonatges que han entrat a formar part de la ‘plantilla’ de capgrossos de 
Montcada i Reixac i que faran el seu debut durant la cursa de la Milla 
Urbana inclosa en els actes de la Festa Major de Montcada i Reixac. Es 
tracta dels Thaoins, els personatges animats que representen el programa 
Thao Salut Infantil i que estenen entre la ciutadania, especialment entre la 
canalla, missatges de foment dels hàbits saludables i la vida sana. L’acte 
va anar a càrrec de l’alcaldessa, María Elena Pérez (PSC), i la regidora de 
Salut Pública, M. Carmen González (CiU) | SA

Deu alumnes de batxillerat de Montcada i Reixac van rebre el passat 22 
de maig un reconeixement pel seu treball de recerca durant l’acte que va 
tenir lloc a l’Auditori de Ripollet, organitzat pel Centre de Recursos Peda-
gògics (CRP) del Vallès Occidental VI, amb el suport dels ajuntaments de 
Ripollet, Montcada i Santa Perpètua. Cada estudiant reconegut va rebre 
un diploma, un taló per bescanviar-lo per material escolar i un obsequi. 
Els premis pretenen reconèixer tota la investigació que duen a terme els 
alumnes de batxillerat en l’elaboració del treball de recerca. És el profes-
sorat de cada institut el que tria les investigacions que mereixen rebre un 
reconeixement. A la foto, els premiats locals, amb les autoritats | SA

> Premis de recerca a 10 alumnes de batxillerat
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III Trobada de Tai-txí
Exhibició de diferents modalitats 
d’aquesta art marcial 

1 de juny 
casal de gent gran casa de la mina, 10h

30 l divendres
Xerrada. ‘L’alimentació saludable dels 
0-3 anys’. Hora: 15.30h. Lloc: Casa de 
la Vila. 

Inauguració. Exposició sobre Miquel Po-
blet. Hora: 18.30h. Lloc: Pavelló Miquel 
Poblet (veure pàgina 29).

Xerrada. ‘Principis de la medicina tra-
dicional xinesa. Mètodes bàsics de 
diagnòstic i teràpies: acupuntura, mas-
satge tuina i dietètica’, a càrrec de Jordi 
Capdevila. Hora: 19h. Lloc: Biblioteca 
Elisenda.

Concerts. Montcadasons presenta La 
Máquina de escribir i Bic Reggae. Hora: 
22h. Lloc: Kursaal. Preu: 3 euros.

31 l dissabte
Visita. ‘Dones al Raval’. Hora: 11h. Lloc: 
Pla de la Boqueria. Organitza: Fundació 
Cultural Montcada.

Espectacle. De la Colla de Dracs i Dia-
bles de Can Sant Joan i la Dragona Me-
ritxell de la Guineutea. Hora: 22h. Lloc: 
Plaça de l’Església.

1 l diumenge
Patrimoni. Itinerari pel Rec Comtal: de 

Montcada a Barcelona. Hora: 10h. Ins-

cripcions: Museu Municipal.

Salut. III Trobada de Tai-txí. Hora: 10h. 

Lloc: Exterior del Casal de Gent Gran 

Casa de la Mina.

Visita. Passejada per Sant Andreu de 

Palomar, de cap a peus. Hora: 11h. 

Organitza: Fundació Cultural Montcada.

Trobada. De penyes barcelonistes del 

Vallès. Hora: 12h. Lloc: Plaça de l’Esglé-

sia (veure pàgina 29).

5 l dijous
Inauguració. Del nou Teatre Municipal 

del complex Montcada Aqua. Hora: 

18.30h (amb invitació).

Xerrada. ‘La dansa i el seu ús terapèu-

tic’, a càrrec de Susana Tarazaga, Dan-

saterapeuta i Psicomotricista.  Hora: 

19h. Lloc: Biblioteca Elisenda.

6 l divendres
Inauguració. De la Festa Major de Mont-

cada i Reixac, amb el pregó a càrrec de 

Dèria Teatre. Hora: 18h. Lloc: Balcó de 

la Casa de la Vila (veure programa a les 

pàgines 3, 4 i 5).

8 l diumenge
Visita. ‘La fàbrica de l’aigua’. Hora: 12 i 
18h. Lloc: Casa de les Aigües.

10 l dimarts
Inauguració. De l’exposició de fi de 
curs dels alumnes de l’Aula d’Art. Hora: 
19.30h. Lloc: Auditori Municipal.

11 l dimecres
Xerrada. ‘Conviure no és de bojos’, de 
Raüla Córdoba. Hora: 19h. Lloc: Biblio-
teca Elisenda.

Inauguració. Exposició dels alumnes 
dels cursos per a adults de l’Escola d’Art 
La Taca. Hora: 19.30h. Lloc: Sala d’ex-
posicions de la Casa de la Vila.

13 l divendres
Hora del Conte. ‘Conte si cançons per 
construir un món més just’, a càrrec de 
Fèlix de Blues. Hora: 18h. Lloc: Biblio-
teca Elisenda de Montcada. 

Salut. Caminada per a la gent gran ‘La 
llacuna i els seus habitants: sons en la 
foscor’. Hora: 18h. Punt de sortida: Es-
cola Mas Rampinyo. 

‘Conviure no és de bojos’
Xerrada del coach i escriptor 
Raül Córdoba

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
fins al 20 de juny
sala sebastià Heredia

mONTCADASONS
la máquina de escribir i bic reggae
30  de maig
sala joan dalmau

EXPOSICIÓ

escola d’art
la taca
11 de juny, 19.30h

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

lè
fo

ns
 d

’in
te

rè
s

Fa
rm

àc
ie

s
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6 7 83 4 52
j.vila c.pardo c.pardo

j.relat rivas rivasa.pujol recasens v.nietor.miró

a.pujolc.pardo m.guix r.mirój.vila

11 1312
recasens recasens

14 15

maig/juny

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
IMPROVISART
de l’Aula d’Art 
10 de juny, 19.30h

9 10

11 de juny
biblioteca elisenda, 19h

eXPOSICIÓ
PREMIS DE FESTA MAJOR
Concurs de cartells i pintura
Fins al 9 de juny, 19.30h
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normativa perjudicial
Se nos vendió que la renovación de 
la calle Mayor sería beneficiosa para 
el comercio y el pueblo, en general, 
pero no ha sido así. Pasamos el año 
de las obras que casi tenemos que 
cerrar las puertas, pero pudimos re-
sistir. A parte, hay que sumar la crisis 
por la que estamos pasando.
Al año siguiente de las obras, nos en-
contramos con que nos habían redu-
cido el número de mesas en la terraza 
de nuestra horchatería, pasando de 
tener 14 a sólo 10. Hablamos enton-
ces con el alcalde que había en ese 
momento, le explicamos la situación y 
lo entendió, por los que nos concedió 
las 14, como en años anteriores. Al 
año siguente, volvió a pasar lo mismo, 
nos redujeron a 10 mesas. Hablamos 
con la alcaldesa pero nos dijo que 
se tenía que cambiar la normativa y 
que ya lo miraría. Hemos pasado tres 
años con 10 mesas y el negocio se ha 
visto muy afectado.
Este año, que hemos cambiado de lo-
cal invirtiendo una gran cantidad para 
hacerlo atractivo y cómodo a nuestros 
clientes, nos hemos encontrado con 
la sorpresa de que el permiso para la 
terraza es de sólo 8 mesas. Pedimos 
explicaciones al Ayuntamiento y nos 
dice que es la normativa. Esto ya no 
lo podemos sostener y nos vemos 
obligados a reducir la plantilla de 5 
trabajadores a 3, ya que no es lo mis-
mo servir 14 mesas que 8, significa 
casi un 45% menos de servicios y no 
nos salen las cuentas. ¿Por qué no se 
cambia la normativa? 

Miquel A. Climent
Montcada 

casal d’estiu
Som uns pares que treballem i hem de 
deixar els fills al Casal d’estiu durant 
les vacances escolars. Aquest any ens 

ha sorprès que el servei comenci una 
setmana més tard i la inscripció no-
més pugui ser per quinzenes. Un dels 
objectius del Casal és la conciliciació 
de la vida laboral i familiar, enguany 
més difícil amb els canvis introduïts. 
Seria possible tornar al model que 
hi havia abans, quan el Casal co-
mençava tot just acabava l’escola i la 
matrícula era per setmanes? Jo crec 
que moltes famílies ho agraïríem.   
Ens agrada que els nostres fills va-
gin a aquest casal perquè el servei 
és molt bo i el preu, força assequible.

 X. H. 
Montcada 

agradecimiento
La paella benéfica a favor de la Plata-
forma Genefa que se realizó el 11 de 
mayo en el parc de Ca n’Oller fue todo 
un éxito. Se recaudaron 3.489 euros 

que ayudarán a Genefa en su objeti-
vo de conseguir la cura de la Ataxia 
de Friedreich, enfermedad que sufre 
mi hermano Iván. En nombre de mi 
familia quiero agradecer a todas las 
personas que nos han ayudado a 
conseguir que este evento haya sido 
posible y a que mi labor de organizaci-
ón haya sido mucho más fácil. Empe-
zando por mi familia y amigos, todos 
los colaboradores que han trabajado 
duro para conseguir llegar hasta la ci-
fra alcanzada, las empresas privadas 
(Naturmad, Zapata Cots, Coca-Cola, 
Cazcarra), el PSC de Montcada y Teo 
de C.E.I por dejarnos las paelleras. 
A Kuky Cakes, Cuqui factoria, Tere, 
Thermomix y Bisuteria Padial por sus 
preciosos stands de ventas. 
Y un especial agradecimiento al Ayun-
tamiento y Participación Ciudadana 
(Pilar, Mª del Mar y Raúl) porque sin 

ellos este evento no hubiera sido posi-
ble.Gracias, como no, a los cocineros 
que hicieron unas deliciosas paellas: 
Francisco Martínez, Juan Rodríguez y 
Angelita García. A los presentadores 
Ramon y Jose.  A los artistas musi-
cales Ana Padial, Juan Castillo, Aleix 
Alvarez y Yolanda Martin. A mis ayu-
dantes en la zona de ventas: Oana, 
Rubén, Xavi, Oriol, Moisés, Manolo, 
Elena, Elenita, Miquel… Y a mi fotó-
grafa preferida, Elena Padial. 
¡Gracias de corazón!

María Padial
Terra Nostra

Fe d’errates
Al Retrovisor de l’anterior número de ‘La 

Veu’ vam explicar erròniament que l’antiga 

Església de Santa Engràcia era una joia del 

gòtic quan l’estil de l’edificació va ser el 

neogòtic.

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu
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>Editorial
Per Festa Major,  
flors al carrer
Quan falten pocs dies perquè 
comenci la Festa Major, que 
tindrà lloc del 6 al 9 de juny, 
l’Ajuntament proposa a veïns 
i comerciants que engalanin 
balcons, finestres i aparadors 
amb motius florals, tal com fan 
alguns municipis per donar la 
benvinguda a la primavera. No 
sabem quina resposta tindrà 
la proposta municipal entre el 
públic, però per donar exemple 
i animar els ciutadans i els bo-
tiguers, el consistori guarnirà 
amb flors la plaça Salvador Es-
priu de Mas Rampinyo, el car-
rer Major i el carrer Reixagó de 
Can Sant Joan. 
Pel que fa a la programació, se 
segueix la línia iniciada fa dos 
anys, que fuig dels grans fastos 
i s’adapta al context econòmic. 
Això no desmereix la festa, que 
compta amb una gran diversitat 
de propostes, especialment per 
al públic infantil, i amb la par-
ticipació d’entitats i col·lectius 
del municipi, com Dèria Teatre, 
que farà el pregó i un especta-
cle de carrer recordant la seva 
trajectòria ‘furera’, i els Caste-
llers de Montcada i Reixac, que 
hi actuaran per primera vegada 
després de la seva refundació. 
A més de la programació ofi-
cial, no hem d’oblidar altres 
propostes com El Corre bars 
del Casal Popular El Brot, que 
enguany arriba a la cinquena 
edició i es consolida com una 
de les activitats que més joves 
aglutina, omplint els carrers de 
festa i energia al ritme de ba-
tuca. Des d’aquí desitgem una 
bona Festa Major a tots els nos-
tres lectors.

La propera edició de 
‘La Veu’, el 13 de juny

ASERM celebra la fiesta del ‘Dia de la Madre’

el clic

Cada mes de mayo se celebra en todo el mundo el Día de la Madre, una 
de las fechas que más esperan las personas para agasajar y honrar al 
ser que los trajo al mundo. En nuestro país, Ecuador, esta importante 
festividad se celebra cada segundo domingo de mayo, al igual que en 
otros muchos países. La madre es a quien primero acudimos los hijos 
y su descendencia cuando tenemos problemas. Ella es quien, sin pre-
guntarnos, sabe lo que nos pasa y siempre está a nuestro lado. Por más 
errores que cometamos en nuestras vidas, siempre estará ahí para re-
cibirnos de nuevo. Porque como se dice “Madre no hay más que una”. 
Por eso se merece que cada día le demostremos cuanto las queremos y 
le digamos lo importante que es para nosotros. Todos los días son el Día 
de la Madre, pues ellas tienen algo de Dios y mucho de ángel. No hay 
diferencia entre una madre y una rosa porque las dos son bellísimas. 
Como decía Honoré de Balzac: “Jamás en la vida encontraréis ternura 
mejor y más desinteresada que la de vuestra madre”. Por estas virtudes 
y muchas más, ASERM rinde homenaje a este sublime ser y tiene como 
digna representante a nuestra compatriota Mary Zulema Bajaña Chávez, elegida madre símbolo 2014. También 
hacemos público nuestro agradecimiento profundo al Ayuntamiento por su apoyo constante y a todas las perso-
nas que participaron en el evento que organizamos el 10 de mayo. Gracias a todos.
John Pérez 
Presidente de ASERM

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

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

eva garcía, portaveu del PPC

josep m. gonzález, portaveu d’ICV-EUiA

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

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

Valoració dels resultats de les europees

La primera vegada que vaig veure un rellotge digital d’aquests 
que van comptant els dies, les hores, els minuts i els se-
gons que falten per a un esdeveniment important va ser a 
Barcelona, i comptava el temps que faltava per celebrar els 
Jocs Olimpics. Era una mica estressant, mirar aquests dígits 
que corrien. Reconec que la idea d’arribar aquella data, tot i 
que sabia el que va representar per Catalunya, em produïa 
una sensació divertida, estranya. 
Ara esperem el 9-N encara amb més neguit, emocionats i una 
mica nerviosos. Les eleccions de diumenge 25-M, a Montca-
da, entre moltes coses, ens varen dir que els partits polítics 
que donem suport a la consulta hem superat als que estan 
en contra de la consulta en més de 500 votos. Una majoria 
clara i nítida.  
Per això, avui podem dir que ja hi som. Però entre el 25-M i 
el 9-N hi haurà encara l’11-S, just al mig, per acabar d’agafar 
arrencada “fi ns a l’últim salt fi nal” que diuen els Manel. Men-
trestant, anem aprenent lliçons de sentit comú, que ens ha de 
servir per fer les coses com Déu mana, al costat de la gent, i 
amb un lideratge clar. 
L’esperit del 9-N ha de ser molt obert, transversal, plural, con-
fi at. Els que defensem el procés tenim els dies comptats –160 
més o menys, que no són res– per obrir el cor, per obrir les 
portes i deixar que entrin tots els que volen compartir el nostre 
projecte de justícia i llibertat i fer-lo millor, més ample i més 
sòlid. En defi nitiva, abraçar fraternalment tots els qui creuen 
que podem fer un país nou entre tots i per a tots.

El 9 de novembre volem votar
Valorem molt positivament l’increment de participants a les 
eleccions celebrades el passat diumenge, amb la participació 
d’un electorat no mobilitzat altres vegades i els joves. Volem 
agrair a tots els veïns i veïnes que ens hagin mostrat el seu 
suport fent possible uns dels millors resultats d’ICV-EUiA tant a 
la comarca com a la resta de Catalunya. Europa era un somni, 
un somni de justícia social, drets i llibertats. Però un capitalisme 
salvatge i especulador l’ha anant segrestant i ens està prenent 
tots el nostres drets, fi ns i tot la nostra pròpia dignitat. Davant 
les opcions polítiques plantejades, de seguir retallant (PP i CiU) 
o rendir-se (PSC-PSOE), una majoria de la ciutadania ha triat 
rebel·lar-se i recuperar el somni d’una Europa de les persones 
i no dels mercats. Estem convençuts que ha arribat el moment 
de sumar amb tota la gent que creu en la necessitat d’un pro-
cés constituent per canviar-ho tot, a Europa i a casa nostra.
Per desgràcia hi ha prou motius per rebel·lar-se: lluitar contra 
l’atur, la precarietat i l’exili econòmic. Acabar amb les retallades 
i garantir la igualtat. Lluitar contra l’especulació fi nancera, el 
frau i els paradisos fi scals. Auditar, reestructurar i renegociar el 
deute que ens ofega. Afavorir una economia ecològica, que pro-
tegeixi el medi ambient i que lideri la lluita contra el canvi climà-
tic. Garantir la  transparència i combatre la corrupció. Defensar 
el dret a decidir i buscar suport i aliances per fer la consulta. 
Combatre la discriminació i la violència vers les dones, garantir 
el dret a l’avortament. Lluitar contra el racisme i la xenofòbia i la 
criminalització de la immigració.
Rebel·lar-se per recuperar els nostres drets i la nostra dignitat.

Rebels amb causa

El PP ha ganado las elecciones europees en España y en Europa 
garantizando que las políticas reformistas de Mariano Rajoy sigan 
contando con el apoyo mayoritario de los españoles para seguir 
creciendo y creando empleo. Pero es cierto que hemos visto redu-
cido nuestro apoyo por lo cual haremos un esfuerzo para recupe-
rar esos votos que han decidido abstenerse o confi ar en nuevas 
fuerzas minoritarias. Analizar cuáles han sido las causas nos lleva 
a emprender acciones constructivas. Esta campaña ha sido espe-
cialmente difícil para el PP luchando incluso con garantías poco 
democráticas y sufriendo escraches en nuestros actos públicos 
como el que vivimos también en Montcada cuando un grupo de 
personas intentaron intimidar a los asistentes al acto. Pero en estas 
elecciones lo más evidente ha sido el gran desplome socialista lo 
cual ha alimentado nuevos partidos cuyos votantes son general-
mente de protesta por diferentes motivos. También hay personas 
desencantadas por los sacrifi cios que han tenido que hacer a cau-
sa de la crisis y por la intranquilidad del proceso soberanista. 
Debemos hacer una profunda refl exión y reconozco que hemos de 
explicar mejor nuestro mensaje y decir que los resultados económi-
cos llegarán y que la estrategia política de acción del Gobierno es-
pañol evitará el desafío rupturista de Artur Mas. Tenemos la fuerza 
sufi ciente para recuperar a ese votante, por lo que esta situación, 
lejos de ser un problema en estos momentos, es una enorme res-
ponsabilidad. Hay que trabajar todavía más para curar la desafec-
ción hacia la política, y eso sólo se remedia estando cerca de los 
ciudadanos. El PP lo entiende de esta manera y así vamos a hacer-
lo. Muchas gracias a las casi 1.000 personas que nos han vuelto a 
votar y al resto, trabajaremos para que vuelvan a confi ar. Seguire-
mos trabajando por Montcada, Catalunya, España y Europa.

Seguiremos trabajando 
El pasado 25 de mayo se celebraron elecciones europeas, y po-
cos daban un céntimo por C´s, algunos incluso se gastaron dine-
ro en vídeos vergonzosos para evitar que los ciudadanos nos vo-
taran en estos comicios, pero amigos la realidad es muy tozuda, 
y hemos logrado un milagro democrático, entrar en el parlamento 
europeo con dos representantes, Javier Nart y Juan Carlos Girau-
ta que serán la voz de los 495.114 españoles que han depositado 
su confi anza en C´s. En Montcada i Reixac hemos obtenido unos 
resultados excelentes, 995 votos, lo que signifi ca un 9.27% del 
escrutinio. Gracias de todo corazón a los montcadenses que el 
dia 25 de mayo depositaron su confi anza en nosotros, no les 
vamos a defraudar, porque si lo hiciéramos nos estaríamos de-
fraudando a nosotros mismos. 
El bipartidismo ha muerto en España, los ciudadanos han dicho 
basta a una forma de hacer política que ha llenado de corrupción 
y desgobierno a nuestro país. Los que nos han traído hasta aquí 
deben darse cuenta que han sido parte fundamental del proble-
ma, y que los españoles no queremos más de lo mismo, queremos 
reformar en profundidad España, evidentemente sin romperla, 
porque esta nación no es de la calle Génova ni de Ferraz, ni de los 
separatistas, es de todos los españoles. Debemos caminar hacia 
más unión, hacía los Estados Unidos de Europa, juntos somos más 
fuertes. Ha llegado la hora de los ciudadanos, de la política con 
mayúsculas. El Parlamento europeo no puede ser la jubilación do-
rada de tanto político amortizado que en lugar de crearnos Europa, 
nos la descrean. El mayor logro de los dos grandes partidos fue 
hacer creer a los españoles que nada podía cambiar. Pues bien, 
se ha demostrado que con el voto las cosas se pueden cambiar y 
lo vamos a demostrar, no les defraudaremos.

¡Con un par!
Per a mi la política és l’eina que et permet fer els somnis comuns 
realitat. És imaginar-te el millor dels mons possible i creure-hi i tre-
ballar perquè es compleixin. En el cas de gent com jo, que vivim 
només del nostre treball i no tenim cap coixí que esmorteeixi una 
caiguda, això no pot ser d’altra manera. Perquè mirem els nostres 
fi lls i els nostres néts i necessitem protegir-los. No podem escollir 
la seva vida, ni què faran ni a qui estimaran però sí que podem 
treballar perquè siguin ciutadans i no súbdits, que puguin escollir 
després de valorar; que puguin curar-se quan estan malalts sense 
patir per no poder pagar; que mai quedin al carrer i que, en defi -
nitiva, tinguin les necessitats bàsiques cobertes. I, amb això, volem 
que ningú els pugui mirar per sobre l’espatlla, perquè la dignitat és 
irrenunciable i, per això, també hem de poder mirar la gent als ulls 
i sentir el que els altres senten, només així es respecten els drets i 
podem exigir que se’ns respectin els nostres. 
Per a mi tot això ho encarna Esquerra, poder ser com sóc i qui sóc, 
vingui d’on vingui, perquè tenim un projecte de país que podem 
fer a mida de la nostra voluntat i expectatives. I aquest 25 de maig 
vaig sentir més que mai que aquest era un somni compartit i la 
recompensa d’anys treballant en minoria però amb força, valor, 
honestedat i fermesa. Per això, amb els millors resultats de la histò-
ria al municipi, vull aprofi tar per comunicar que només em queda 
un any com a regidora. Això sí, un any amb reptes històrics com 
la consulta del 9N que em permetrà continuar defensant el nostre 
projecte a nivell local per tal que qui agafi  el relleu el proper man-
dat ho faci amb la millor situació. Per això, a tots aquells que ens 
heu fet confi ança us dono les gràcies perquè em permetreu poder 
deixar el testimoni sentint que he contribuït, encara que sigui de 
manera molt modesta, a fer de la utopia una realitat. Gràcies.

Serem el que volguem ser

Volem agrair la confi ança dels montcadencs i montcadenques 
en el PSC en els darrer comicis electorals i la feina feta per les 
persones del partit durant la campanya i la jornada electoral. La 
nostra candidatura defensarà al Parlament Europeu l’Estat del 
Benestar i una política econòmica alternativa contra la crisi. La 
participació d’enguany (43,83%) ha superat en 8 punts la del 
2009 al municipi. Malgrat això, aquesta pujada no és sufi cient 
i ens preocupa la forta abstenció en aquests comicis. Aquestes 
són eleccions que encara es veuen llunyanes, i potser no fem 
prou esforços per explicar què es decideix al Parlament i a la 
Comissió Europea, i que tot el que es vota allà té una incidència 
clara a la nostra vida diària. 
A nivell estatal la dreta ha guanyat; esperem que el retrocés del 
PP faci que no interpretin aquest resultats com un suport a les 
seves polítiques de dretes, a la reforma laboral, a la llei contra 
l’avortament o a la reforma fi scal que van anunciar que farien. 
I a nivell Europeu també ha guanyat la dreta. Lamentem pro-
fundament la forta entrada de partits populistes, euroescèptics 
i xenòfobs, partits que volen dinamitar la Unió Europea des de 
dins. Un cavall de Troia molt perillós perquè banalitza la polí-
tica i estigmatitza col·lectius. Però hem de reconèixer que els 
resultats del PSC a nivell general han estat dolents. Hem volgut 
parlar d’Europa i de les alternatives a la dreta europea i la seva 
austeritat mal entesa, però no ho hem aconseguit i per aixó 
s’han de prendre les decisions oportunes per reforçar el projec-
te polític que representem, la capacitat organitzativa del partit, 
i el contacte amb el conjunt de la societat i també millorar la 
nostra comunicació i la nostra acció política.
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pàg. 22

úLTIMS CONCERTS
El cicle Montcadasons clou el 30 
de maig amb una sessió doble

pàg. 23

MONTCADA ‘FANTàSTICA’
Els aficionats al gènere 
tenen un cita al desembre

El montcadenc José Luis Ontive-
ros és l’autor del treball guanya-
dor del 26è Concurs de Cartells 
de Festa Major 2014 que convo-
ca l’Ajuntament i que està dotat 
amb 800 euros. El disseny d’On-
tiveros, que ja va guanyar el con-
curs al 2012 , recrea un ‘skyline’ 
de la ciutat de Montcada, amb 
la silueta d’edificis emblemàtics 
com l’església de Sant Pere de 
Reixac i la Casa de les Aigües, 
sobre un fons acolorit que recor-
da el confetti. 

Altres premis. El veredicte es va 
fer públic el 22 de maig a l’Au-
ditori en el decurs d’un acte con-
duït per l’actor Jordi Tonietti. 
L’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), i el regidor de Cultura i 
Patrimoni, Daniel Moly (CiU), 

van lliurar el guardó i van pre-
sentar el cartell oficial de la fes-
ta, que tindrà lloc del 6 al 9 de 
juny. El jurat també va premiar  
amb tres accèsits les obres de 
Guillermo Mendoza, Emerson 
Blanco i Marina Redolad, que il-
lustraran els cartells de Can Sant 
Joan, la Ribera i Mas Rampinyo, 
respectivament, i en va concedir 
dos més a Joan M. Martínez i 
Iñaki Fernández. El certamen va 
comptar amb la participació de 
35 autors. En la modalitat infan-
til i juvenil del concurs, amb 123 
participants, els autors premiats 
han estat Martí Vilaltella, Dani 
Mañán, Amanda Román i Laia 
Castiella i els accèssits els han re-
but Álex García, Laura Mañán i 
Ainhoa Martínez. Totes les obres 
romandran exposades a l’Audito-
ri fins al 9 de juny.

Laura Grau | Montcada

José L. Ontiveros guanya amb un disseny 
acolorit que recrea l’‘skyline’ de la ciutat 
El certamen per a adults ha comptat amb 35 participants, mentre que el de modalitat infantil i juvenil ha rebut 123 obres

Les autoritats aplaudint el cartell guanyador en el moment de fer-se públic al costat del seu autor, José Luis Ontiveros, un veterà del certamen
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CONCURS De CARTeLLS De FeSTA mAJOR

‘Montcada des del Turó de Mòia’, de 
Pau Marinello, i ‘De noche’, d’Oriel  
Ramírez (a la foto), han passat a 
formar part del fons d’art municipal 
després de ser escollides pel jurat 
del Premi de Pintura de Festa Major. 
Marinello és llicenciat en Belles Arts 
i treballa com a professor de dibuix 
en una acadèmia de Barcelona. 
Ramírez, d’origen xilè, és alumne 
de l’Aula d’Art de l’Ajuntament. El 
certamen ha comptat amb la parti-
cipació de 25 autors, les obres dels 
quals romandran a l’Auditori fins al 
9 de juny | Lg

> Premi de Pintura

Una representació dels nens premiats al concurs de cartells infantil
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eSCOLA De TALLA I eSCULTURA
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Fins al 20 de juny el Kursaal 
acollirà l’exposició de fi de curs 
dels alumnes de l’Escola de Ta-
lla i Escultura Luis Barbosa. La 
mostra està formada per una se-
tantena d’obres dels 18 alumnes 
matriculats, xifra record en la 
història de l’escola, fundada fa 20 
anys, tal com va recordar Barbo-
sa durant la inau guració, feta el 
27 de maig, amb la presència de 
l’alcaldessa María Elena Pérez 
(PSC), el regidor de Cultura i 
Patrimoni, Daniel Moly (CiU), 
i José Luis Conejero, en repre-
sentació de l’Ampa de l’escola El 
Viver, que a mitjan dels noranta 
va promoure la seva creació.

Procés creatiu. La mostra es titu-
la  ‘Atenció, intenció’, lema escollit 
per Barbosa “per posar de relleu 
que és la mirada de l’artista la 
que dóna vida i sentit als objec-
tes”. L’acte es va complementar 
amb una conferència a càrrec de 
l’escultor i col·leccionista d’art, Jo-
sep Blanch.

Alumnes de Luis Barbosa presenten 
una setantena d’escultures en fusta
Amb el títol ‘Atenció, intenció’, la mostra coincideix amb el vintè aniversari del centre

PINTURA

L’Aula d’Art està formada per una vintena d’alumnes que fan les classes a la Casa de la Vila
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Una de les escultures que integren la mostra de fi de curs dedicada a la maternitat

L’Auditori Municipal i la Casa 
de la Vila acolliran durant el 
mes de juny respectivament les 
obres de final de curs dels alum-
nes de l’Aula d’Art de la Regido-
ria de Cultura i Patrimoni, que 
dirigeix l’artista Eva Sereno, i els 
de l’Escola d’Art La Taca, amb 
el pintor Maese Pérez al capda-
vant. Amb el títol ‘Improvisart’, 
una vintena d’alumnes de Sere-
no presenten el 10 de juny una 
selecció de les obres més reeixi-

des que han fet durant el curs, la 
majoria teles a l’oli, però també 
dibuixos amb pastels i carbonets 
(19.30h).
Per la seva banda, una cinquan-
tena d’alumnes de La Taca inau-
guren l’11 de juny una mostra 
titulada ‘El carrer Major amb 
altres ulls’(19.30h), amb obres 
que recreen diferents motius 
relacionats amb aquest espai. 
El dia 20 serà el torn dels més 
petits de l’escola amb la mostra 
‘Cent mirades’ (17.30h). 

L’Aula d’Art exposa les 
obres de final de curs
L’Escola d’Art La Taca també clou el curs amb una mostra

Laura Grau | Montcada

Laura Grau | Can Sant Joan
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La tercera edició del cicle Mont-
cadasons, que va començar el 9 
de maig promogut per la Regi-
doria de Cultura i Patrimoni, 
entra en la seva recta final amb 
l’actuació de La Máquina de es-
cribir i Bic Reggae el divendres 
30 de maig amb la darrera ses-
sió de concerts doble a la Sala 
Joan Dalmau de l’Espai Cultu-
ral  Kursaal (22h). 
La Máquina de escribir està 
formada per Fran Delgado, a la 
veu i la guitarra; Salva Criado, 
a la guitarra; Rafa Poyatos, al 
baix i Jordi Fernández,  a la ba-
teria. Els quatre músics són de 
Montcada i Reixac i el seu estil 

s’emmarca en el pop-rock amb 
influèn cies tan diverses com 
Oasis, Radiohead, Standstill, 
Love of Lesbian o Xoel López. 
En dues ocasions han participat 
a la Festa Major, a la primera 
edició del Montcadasons i a la 
I Mostra Musical de la Unió 
Musical Montcada (UMM) del 
2013. També han actuat a di-
ferents escenaris de Barcelona 
i Tarragona, destacant la seva 
participació a l’Easy Music Fes-
tival celebrat a la Sala Razzma-
tazz. Enguany presenten no-
vetats interessants en el seu 
directe, com per exemple l’ús 
del català en algunes de les se-
ves noves composicions.

Multicultural. Bic Reggae és un 
grup creat al 2010 i marcat per 
les diferents procedències  dels 
seus components –Hervé, a la 
veu, Andoni, a la bateria, Patxi, 
al baix i Matías,  a la guitarra. 
El seu repertori està format per 
temes propis en què fusiona di-
ferents estils com el so jamaicà, 
el reggae, el new roots, l’old 
troots i l’ska, barrejat amb sons 
caribenys. Tots els seus compo-
nents tenen experiència en la 
música en directe i han actuat 
en altres formacions a llocs com 
la sala Jamboree, Seven Sincs i 
República, entre d’altres. Les 
entrades per a la sessió doble 
costen 3 euros.

La Máquina de escribir i Bic Reggae, 
noves propostes del cicle musical
L’última sessió doble de concerts tindrà lloc a l’escenari del Kursaal el 30 de maig 

Laura Grau | Redacció

III mONTCADASONS
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La Máquina de escribir la integren Fran Delgado, Salva Criado, Jordi Fernández i Rafa Poyatos 

Bic Reggae està format per gent de diferents orígens geogràfics, fet que marca la seva música

Els grups Hotchkiss, Billetes 
Largos Band,  Paris 29 i els 
músics David Txes i Albert 
Faz van protagonitzar les dues 
anteriors sessions de concerts 
dobles al Kursaal, dintre del 
Montcadasons. Amb l’excep-
ció de Txes i Faz, la resta són 
bandes formades per persones 
que no es dediquen professio-
nalment a la música, però que 
senten una gran afició per crear  
i interpretar les seves pròpies 
composicions o bé fer versions 
de temes de diferents artistes. 
Alguns són o han estat alum-
nes de l’Aula de Música de la 
Regidoria de Cultura i Patri-
moni de l’Ajuntament, que por-
ta trenta anys apostant per la 
formació musical | Lg

Un tastet de 
la música que 
té el segell de 
Montcada

David Txes, Yasmina Azlor i Albert Faz, durant el concert que van fer al Kursaal el 23 de maig

Billetes Largos Band és un grup que fa peces pròpies i versions de rhytm’s blues i rock

Hotchkiss fa versions dels clàssics del rock and rock, hard rock i blues

Paris 29 està formada per músics montcadencs i combina temes propis amb versions de pop-rock
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Montcada i Reixac serà l’esce-
nari els dies 6, 7 i 8 de desem-
bre del 32è Congrès Nacional 
de Fantasia i Ciència Ficció, 
conegut amb el nom genèric 
d’HispaCon. La trobada adop-
tarà el nom de MirCon, coin-
cidint amb les inicials del nom 
del nostre municipi. 
L’esdeveniment es va presentar 
el 20 de maig a la Casa de la 
Vila, amb la presència de dos 
dels seus principals promotors, 
Raquel Lozano i Miquel Co-
dony, de la nova entitat Uranik, 
i Marc Pastor, un dels escrip-
tors que apadrina les jornades. 

També hi van assistir l’alcaldes-
sa María Elena Pérez i el regi-
dor de Participació Ciutadana, 
Jonathan Martín –ambdós del 
PSC.

Obert a la població. MirCon 
comptarà amb la col·laboració 
d’un gran nombre d’empreses 
i editorials relacionades amb 
el gènere i amb la participació 
d’autors destacats –ja estan 
confi rmades les escriptores Ka-
rin Tidbeck i Nina Allan. Tam-
bé hi haurà vermuts literaris, 
exposicions i grups d’animació. 
Les activitats tindran quatre 
escenaris: la sala polivalent de 

la Biblioteca Elisenda, l’Àgora 
del Montcada Aqua, l’Auditori 
Municipal i la Casa de la Vila. 
“Totes les activitats seran gra-
tuïtes i obertes a la població, 
però els qui paguin la quota 
d’inscripció tindran un pack 
de benvinguda”, va dir Co-
dony. Pastor va reivindicar el 
gènere, cada vegada més estès 
entre els lectors i espectadors: 
“Penso que són obres que ens 
ajuden a refl exionar sobre la 
condició humana”, va afegir. 
Pérez va tancar l’acte felicitant 
la nova entitat Uranik  i ma-
nifestant el suport de l’Ajunta-
ment a la inicia tiva.

NOVeTAT

Marc Pastor, en primer terme, amb Jonathan Martín, María Elena Pérez, Miquel Codony i Raquel Lozano, durant la presentació del MirCon
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Laura Grau | Redacció

El 32è Congrès Nacional de Fantasia 
i Ciència Ficció es farà a Montcada
Amb el nom de MirCon, les jornades tindran lloc els dies 6, 7 i 8 de desembreEl cantant de La Pegatina, 

Adrià Salas, ha engegat un 
projecte en solitari amb el nom 
d’Air Canela. El seu primer 
treball, que només té format 
digital, es titula ‘Autobombo’ 
i està format per tres cançons 
que han quedat fora del prò-
xim disc de la banda montca-
denca perquè, segons Salas, 
pel seu estil no hi encaixaven. 
“Tot i així, m’agradaven i les 
he volgut deixar enregistra-
des per al record”, ha explicat 
l’autor, que ha comptat amb la 
col·laboració dels músics Ivette 
Nadal, Ramon Mirabet i Lídia 
Guevara. Tots quatre prota-
gonitzen el videoclip triple de 
presentació, que es pot veure 
al canal  Youtube. La Pegatina 
és un dels grups que estarà pre-
sent al festival Jiwapop de fi nal 
de juny | Lg

Adrià Salas 
debuta com Air 
Canela amb l’EP 
‘Autobombo’

El Servei Local de Català 
(SLC) organitza aquest estiu 
un curs intensiu de nivell bà-
sic 1, que consta de 45 hores 
lectives. Les classes es faran del 
30 de juny al 18 de juliol, de 
dilluns a divendres, de 9.30 a 
12.30h a la seu del SLC, a la 
quarta planta de la Casa de la 
Vila. Les inscripcions es poden 
fer a partir del 2 de juny, de di-
lluns a dijous, de 10 a 13h. El 
preu del curs és de 13,27 euros. 
Les persones en situació d’atur 
tenen un descompte del 70% si 
ho acrediten | Lg

El SLC ofereix 
un intensiu de 
nivell bàsic al 
mes de juliol

‘Conviure no és de bojos. El 
poder de les relacions’ és el tí-
tol de la xerrada que impartirà 
el coach i escriptor Raül Cór-
doba l’11 de juny a la sala poli-
valent de la Biblioteca Elisenda 
de Montcada (19h). Córdoba 
és autor d’un llibre del mateix 
títol on manté que conviure 
signifi ca millorar la relació amb 
nosaltres mateixos per superar 
pensaments i sentiments nega-
tius que ens impedeixen relacio-
nar-nos satisfactòriament  amb 
els altres. També és autor de 
‘La brújula del cuidador’ | LR

Raül Córdoba 
presenta el llibre 
‘Conviure no és 
de bojos’
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Adrià Salas és el cantant de La Pegatina
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Una trentena de joves mont-
cadencs va participar el 16 de 
maig a la Holifest que va orga-
nitzar per primera vegada l’Es-
pai Jove Can Tauler per divul-
gar una festa que se celebra 
tradicionalment a l’Índia per 
donar la benvinguda a la pri-
mavera. Durant la celebració, 
una de les més importants de 
l’any, els participants llencen 
pols de colors anomenades ‘gulal’, que iguala totes les persones inde-
pendentment de la casta a la qual pertanyin | Lg

L’editorial Fragmenta i el seu 
director, Ignasi Moreta, han fet 
possible que les experiències vi-
tals d’un dels ciutadans il·lustres 
de Montcada i Reixac surtin a la 
llum gràcies al volum ‘Conver-
ses amb Rius-Camps’, que es va 
presentar a l’Auditori Municipal 
el 21 de maig. Conegut com a 
rector de l’església de Reixac, 
on resideix des de fa 38 anys, 
Rius-Camps és professor emè-
rit de la Facultat de Teologia de 
Catalunya i gaudeix de prestigi 
internacional. Autor de nombro-
sos estudis sobre patrística, al 
2009 va fer possible, juntament 
amb la lingüista bíblica angle-
sa Jenny Read-Heimerdinger, 
la primera edició conjunta dels 
escrits de Lluc: ‘Demostració a 
Teòfil. Evangeli i Fets dels Apòs-
tols segons el Còdex Beza’. 

Innovador. Fruit d’aquest treball, 
Rius-Camps considera que les 
bíblies  modernes s’haurien de 
basar en aquests textos, més an-

tics i fidels que no pas el Còdex 
Vaticà. El llibre acosta al lector 
en format d’entrevista les prin-
cipals conclusions dels estudis 
de Rius-Camps sobre Lluc i 
Ignasi d’Antioquia i descobreix 
els aspectes més rellevants de 
la bio grafia del teòleg, format a 
Alemanya i a Roma i caracterit-
zat per un esperit investigador 
creatiu. “Ho poso tot en dubte 
i és per això que he arribat a 

conclusions diferents a les de 
la majoria”, va reconèixer du-
rant la presentació, en què va es-
tar acompanyat per Moreta, qui 
va destacar la brillantor intel-
lectual de Rius-Camps. L’erudit 
també va ser elogiat per l’alcal-
dessa, María Elena Pérez (PSC), 
encarregada de presentar l’acte, 
i per la presidenta de la Funda-
ció Cultural, Núria Cervera, qui 
va fer-ne la cloenda.

JOSeP RIUS-CAmPS

“Ho poso tot en dubte i és per això 
que arribo a conclusions diferents” 

Pilar Abián | Montcada

L’editorial Fragmenta presenta el llibre ‘Converses amb Josep Rius-Camps’ 

> L’Espai Jove Can Tauler celebra la Holifest
ej

ct

Josep Rius-Camps i Ignasi Moreta, durant la presentació del llibre feta el 21 a l’Auditori
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El grup Essencial Kid’s, 
de l’escola Cirq Dance 
Studio de Montcada 
i Reixac, ha quedat 
segon al Campionat 
d’Espanya de Hip-hop 
Irene Pallarés, cele-
brat el 17 de maig a 
Cornellà de Llobregat. 
Les montcadenques 
van competir amb 19 
equips més procedents 
d’arreu de l’estat espanyol, Andorra i Portugal. El conjunt, format per 
set nenes d’entre 7 i 10 anys d’edat, es va crear el novembre passat i 
a l’abril ja va quedar primer el Campionat de hip-hop Vila de Moià | Lg

> Cirq Dance Studio, segon premi d’Espanya
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> Ruta pels paisatges de l’aigua amb el Museu
El Museu proposa un itinerari pel Rec Comtal l’1 de juny amb el títol 
‘Els paisatges de l’aigua, de Montcada a Barcelona’. Les inscripcions 
es poden formalitzar al correu museumunicipal@montcada.org  | Lg



251a quinzena | Juny 2014 Cultura

mONTCADA RàDIO

El programa ‘El Fanalet’ de 
Montcada Ràdio, que dirigeix 
el periodista Jesús Abad, ha re-
but el premi al millor espai de 
ràdio local a la 14a edició dels 
premis de Ràdio Associació de 
Catalunya, fallats el 27 de maig. 
‘El Fanalet’ és un programa 
d’entrevistes i reportatges sobre 
l’actualitat que es va començar 
a emetre el passat octubre –els 
dilluns, de 22 a 23h.  L’especial 

sobre l’acte d’homenatge a les 
víctimes del tren a Montcada, 
que es va emetre al març, és el 
que l’ha fet mereixedor del re-
coneixement. 
El jurat també ha premiat pro-
grames com ‘El foraster’, de 
TV3; l’especial sobre la Diada 
Nacional, de Catalunya Ràdio, 
i la jornada radiofònica ‘Cap 
per avall’ de RAC 1, a més de 
periodistes com Francesc Mau-
ri i Jordi Tardà, entre d’altres.

Ràdio Associació de Catalunya tria l’espai de Jesús Abad

Pilar Abián | Redacció

el retro-visor FUNDACIÓ CULTURAL
Laura Grau

La gran carpa que s’instal·lava a la plaça Lluís Companys era el centre de la festa

Anem tots a ballar a l’Envelat 

Un dels pols d’atracció de les anti-
gues festes majors de Montcada i 
Reixac era l’envelat que se situava 
a l’actual plaça Lluís Companys, 
que molta gent gran encara ano-
mena plaça de l’Envelat. L’inici de 
la festa s’anunciava amb el repic 
de les campanes, focs artificials 

i cercaviles a càrrec de la banda 
de la Creu Roja local. El diumen-
ge al migdia era quan les auto-
ritats inau guraven l’envelat i, a 
continua ció, s’hi feien sardanes o 
actuava algun esbart dansaire. A 
la tarda començava el ball, que es 
repetia a la mitjanit. Tots els dies 

de la festa es feia ball de tarda i nit 
amb l’actuació d’orquestres me-
morables. El dilluns al migdia era 
l’hora de la dansa de Festa Major, 
en què les noies estrenaven el seu 
millor vestit i, el dimarts, es feia 
la dansa infantil, amb la mainada 
com a protagonista.

Exterior de l’envelat del final dels anys vint, muntat en l’actual plaça Lluís Companys, anomenada des de llavors la plaça de l’Envelat
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Jesús Abad, dret, acompanyat de L’Espingari, grup a qui va entrevistar en un dels programes
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‘El Fanalet’, premiat com 
a millor programa local 
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FUTBOL SALA
L’AE Can Cuiàs guanya la lliga a Segona 
Catalana i pujarà de categoria juntament 
amb l’EF Montcada
pàg. 28pàg. 28

FESTA DE L’ESPORT
L’IME obre el termini de candidatures 
per als premis que es lliuraran el 4 
de juliol al nou Teatre Municipal

FUTBOL FemeNÍ

L’EF Montcada celebra el subcampionat de 
lliga, però haurà de buscar un nou tècnic
Adriano Bujalance anuncia la seva marxa per fer una aturada a la seva carrera i treure’s el títol d’entrenador nacional

El sènior femení de l’EF Mont-
cada ha tancat una temporada 
històrica en la que ha aconse-
guit el subcampionat de lliga al 
grup 2n de Primera Catalana. 
El nou projecte que el club va 
iniciar amb Adriano Bujalance 
a la banqueta ha estat un èxit 
i les montcadenques només 
s’han vist superades pel Sant 
Gabriel C, un fi lial que té dos 
equips per sobre que juguen a 
categories superiors (Primera i 
Segona Divisió). 
“El Sant Gabriel és un tercer 
equip que es reforça en mo-
ments claus amb jugadores de 
nivell superior i així és molt di-
fícil poder competir en igualtat 
de condicions. Tot i això, vam 
poder derrotar-les a casa a la 
primera volta i ha estat tot un 
èxit arribar amb opcions de 
guanyar la lliga a dues jorna-
des del fi nal”, explica la capita-
na vermella, Pili Pérez. 

Imbatudes a casa. L’EF Montca-
da, que ha acabat segona amb 
71 punts, nou menys que el Sant 
Gabriel C, s’ha mostrat molt 
forta a l’estadi de Can Sant Joan, 
on no ha perdut cap partit, i no-
més ha encaixat tres derrotes a 
domicili, incloent una a l’última 
jornada, quan ja estava tot deci-
dit, al camp de les campiones (7-
0). Tot i aquest bon rendiment, 

l’Escola haurà d’iniciar un nou 
projecte per al seu equip sènior 
femení ja que Adriano Buja-
lance ha anunciat que no con-
tinuarà la propera temporada. 
El cerdanyolenc, qui debutava 
com a primer tècnic, ha decidit 
fer una aturada a la seva carrera 
per treure’s el títol d’entrenador 
nacional. “L’equip vol agra-
ir  la feina que Adriano ha 
fet amb nosaltres. És un dels 
grans responsables d’aquest 
subcampionat. Ha fet una tre-

ball pràcticament perfecte”,
diu la capitana. Des del club es 
fa una valoració molt positiva 
de la feina i el compromís de-
mostrat per Bujalance i no tanca 
la porta a la seva continuïtat si 
l’equip aconsegueix pujar a Pre-
ferent, fet que està condicionat 
a que es produeixin reestructu-
racions o renúncies de clubs en 
altres categories. Sense deixar 
de ser realistes, la possibilitat 
de pujar de categoria és una 
opció que il·lusiona les jugado-

res montcadenques: “Crec que 
donaríem la cara, però hem 
de ser conscients que jugar a 
Preferent és molt car”, reco-
neix Pérez.

Copa Catalana. L’EF Montcada 
no va poder superar la primera 
eliminatòria després de perdre 
a l’estadi de Can Sant Joan el 
25 de maig contra un rival que 
juga a Preferent, el CF Pallejà 
(0-1). El partit no es va resoldre 
fi ns al minut 78. 

Rafa Jiménez | Redacció

L’EF Montcada ha fonamentat part del seu èxit en la seva fortalesa com a local: cap visitant ha guanyat en partit de lliga a l’estadi de Can Sant Joan

<<

Adriano
Bujalance
Entrenador

Quina valoració fa d’aquesta 
temporada?
Ha estat el meu debut com a 
primer entrenador i l’objectiu 
era acabar igual o millor que 
la temporada passada. Li haig 
d’agrair a les jugadores la seva 
dedicació i esforç. 
Tot i el subcampionat de lliga, 
ha decidit marxar. Per què?
Vull fer una aturada per treure’m 
el títol d’entrenador nacional i 
continuar aprenent. No tinc cap 
altra oferta, però la meva idea és 
anar progressant en altres cate-
gories superiors. 
Quins records s’endú de Mont-
cada?
Sempre que em preguntin, diré 
que vaig començar a l’EF Mont-
cada. Aquí m’han donat la pri-
mera oportunitat.
Què creu que ha aportat?
Compromís. També espero ha-
ver ensenyat bé els meus conei-
xements a les noies | RJ

‘Sempre diré que 
vaig començar a 
l’EF Montcada’

Entrevista
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La Unió Esportiva Sant Joan-
Atlètic es va acomiadar el 25 de 
maig de la seva afició amb una 
còmoda victòria a casa contra el 
Vilanova del Vallès (5-2). El par-
tit, que va tenir com a gran pro-
tagonista Jonathan Sánchez amb 
el seu hat-trick, era intranscendent 
ja que la Unió havia lligat la seva 
permanència la jornada ante-
rior amb una victòria al camp 
del Lloreda (0-1). La recta final 
de l’equip de José Manuel Mar-
tín ‘Pinti’ ha estat espectacular 
amb quatre triomfs seguits que 
li han permès arribar a la recta  
final amb tranquil·litat. ‘Pinti’ ja 
ha confirmat que continuarà una 
temporada més al club.

FUTBOL. SegONA CATALANA

L’UE Sant Joan-Atlètic celebra que 
manté la categoria amb comoditat 
La recta final de temporada ha estat espectacular, amb quatre victòries consecutives

L’aparició d’unes fotografies de 
contingut eròtic que s’han publi-
cat a la revista ‘Primera Línea’ 
han generat força polèmica en 
l’entorn futbolístic local, ja que 
es van fer a l’estadi de la Ferre-
ria per mediació del CD Mont-
cada. Si bé l’Ajuntament nega 
haver tingut coneixement previ 
de la realització del reportatge, el 
president del club de futbol, Mo-
desto ‘Tato’ Sanchís, ho nega. 
“Vaig rebre una trucada en 
què em demanaven si es po-
dien fer aquestes fotos a l’es-
tadi. Vaig parlar amb l’IME, 
els hi vaig explicar de què era 
el reportatge i em van obrir la 
instal·lació. Ni el CD Montca-
da ni jo, a títol personal, tenim 
res més a veure”, ha explicat 
Sanchís, qui també nega haver 
cobrat  per aquesta gestió. ERC 
ha presentat una moció al Ple de 
maig demanant explicacions so-
bre l’afer. 

Resposta. L’IME, per la seva 
part, nega haver autoritzat l’ús 
de l’estadi per fer l’activitat i en 
un comunicat assenyala que 
l’entitat –sense citar directa-
ment el seu nom– “no va fer 
servir els protocols habituals 
establerts per sol·licitar l’ús 
d’aquest equipament”. 
Malgrat la polèmica, l’IME no 
vol que aquest incident afecti el 
conveni de col·laboració signat 
amb el CD Montcada.

Polèmica per 
unes fotos 
eròtiques fetes 
a la Ferreria

El davanter David Gascón s’ha 
convertit en l’heroi del CD Mont-
cada a la recta final de tempora-
da. Tres gols seus en dos partits, 
contra el Júpiter (2-1) a casa i al 
camp de l’UE Mollet (0-1), li van 
donar a l’equip verd la salvació 
de forma matemàtica a manca 
d’una jornada per al final de la 
lliga. “Per la temporada que 
hem fet no es mereixíem patir 
d’aquesta manera. Hem tingut 
errades pròpies que ens han 
portat a aquesta situació, però 
hem donat en tot moment la 
cara i és un èxit arribar amb 
aquesta tranquil·litat a l’últi-
ma jornada”, ha comentat el 
tècnic Jordi Salvanyà, qui encara 
no ha confirmat si seguirà al club. 
La resta d’equips del grup 1r que 
lluitaven per no baixar com a  
pitjors cinquens per la cua tam-
bé respiren tranquils. L’ascens de 
l’UE Cornellà a Segona B pro-
voca que només baixi un pitjor 
cinquè de Primera Catalana i ja 
es sap que sortirà del grup 2n.
El CD Montcada tancarà la tem-
porada l’1 de juny a casa contra 
el segon, un Sabadell B que ja no 
pot guanyar la lliga i que es pre-
para per jugar la promoció d’as-
cens. El club verd ha decidit que 
aquest partit sigui d’accés lliure 
per al públic. 

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL

El CD Montcada s’assegura la seva 
permanència a Primera Catalana
Va reaccionar en el moment clau amb dues victòries seguides gràcies a l’encert golejador del davanter David Gascón  
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> El sènior B pensa 
en un nou projecte
El sènior B del CD Montcada va 
acabar la seva participació al grup 
15è de Quarta Catalana el 18 de 
maig amb una derrota al camp del 
Can Mas Ripollet (5-2). Els verds 
han finalitzat la lliga a la setena 
posició amb 44 punts i un balanç 
de 14 victòries, 2 empats i 12 de-
rrotes. El club ja ha anunciat que 
Juan Meca no continuarà a la ban-
queta i presentarà el nou entrena-
dor durant els propers dies | RJ
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Rafa Jiménez | Can Sant Joan

David Gascón, sortint des de la banqueta, va ser l’artífex de la victòria contra el Júpiter amb dos gols. A Mollet, va tornar a veure porta

> Homenatge al president, José González
La junta directiva de l’UE Sant Joan-Atlètic li va fer un acte de reco-
neixement al seu president al descans del partit contra el Vilanova 
del Vallès per agrair-li la feina feta des de la seva arribada al càrrec 
fa 11 anys. González, qui seguirà al capdavant del club, va rebre 
l’homenatge d’antics capitans de l’equip, així com de l’alcaldessa, 
María Elena Pérez, i del regidor d’Esports, Marc Rodríguez  | RJ 
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El club li ha comunicat que no compta amb els seus serveis

Pere Ricart no seguirà  
a l’UD Santa María

FUTBOL. QUARTA CATALANA

Pere Ricart, qui va assumir la di-
recció tècnica de l’UD Santa Ma-
ría al novembre de 2013 després 
de la marxa de Marc ‘Pitu’ Ro-
dríguez, no continuarà a l‘equip 
la propera temporada. “No hem 
pogut treballar amb les mi-
llors condicions i jo no puc fer 
res més que acceptar la deci-
sió del club”, ha explicat Ricart. 
A nivell esportiu, l’UD Santa Ma-
ría va finalitzar la lliga el 18 de 
maig amb una derrota al camp 
del Sant Quirze del Vallès B (8-
5) després d’un partit boig. Final-
ment, el comitè de competició li va 
donar per guanyat el partit contra 
l’Esquerra de L’Eixample B (5-2) 
que es va suspendre en el seu dia.  

L’equip de Pere Ricart, que només 
ha sumat quatre punts a la segona 
volta, ha acabat la lliga al grup 15è 
de Quarta Catalana a la quarta 
posició per la cua.

Pere Ricart, durant l’últim partit a casa
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Rafa Jiménez | Redacció

Rafa Jiménez | Redacció
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L’AE Can Cuiàs i l’EF Montcada 
tanquen una temporada històrica
Tots dos pugen de categoria i l’equip d’Óscar Ruiz s’ha adjudicat la lliga

L’AE Can Cuiàs es va procla-
mar el 17 de maig campiona 
del grup 4t de Segona Cata-
lana de futbol sala després de 
guanyar a la penúltima jornada 
a casa contra l’Arenys de Munt 
CFS (7-3). A manca d’un partit 
per al final de la lliga, l’equip 
d’Óscar Ruiz, que ja fa setma-
nes que va aconseguir l’ascens, 
suma 53 punts, amb quatre 
d’avantatge respecte el segon, 
l’EF Montcada. L’equip de 
José Luis Carrasco, que també 
jugarà la propera temporada 
a Primera Catalana, tampoc 
va fallar en el seu últim partit 
com a local i va derrotar un AE 
Iris-Sol Casagemes B (5-3) que 
baixarà de categoria. 
La lliga finalitzarà el 31 de 
maig. L’AE Can Cuiàs jugarà 
a la pista del Futsal Arenys de 
Mar B, mentre que l’EF Mont-
cada visitarà el Futsal Rosario 
Central B sense res en joc.

Rafa Jiménez | Redacció

L’AE Can Cuiàs va celebrar sobre la pista l’ascens i el campionat de lliga de Segona Catalana

FUTBOL SALA. SegONA CATALANA

L’EF Montcada també ha viscut una gran temporada i ha aconseguit el seu segon ascens consecutiu

El sènior masculí del CH La 
Salle lidera el grup C de la 
Copa Catalana després de su-
mar el 17 de maig la seva se-
gona victòria al pavelló Miquel 
Poblet contra el CEH Vendrell 
(32-24), rival que havia gua-
nyat els dos partits disputats. 
A manca d’una jornada per al 
final, els lassal·lians ocupen la 
primera posició, amb un punt 
d’avantatge sobre el CEH Ven-
drell i el CH Sant Esteve Palau-
tordera. L’equip de Jaume Puig  
finalitzarà la primera fase el 31 
de maig a la pista del Sant Este-
ve Palautordera. Es classifiquen 
per a la segona fase els dos pri-
mers i el millor tercer dels tres 
grups que estan competint.

HANDBOL. COPA CATALANA

El CH La Salle es manté invicta i 
ocupa el primer lloc del seu grup
Finalitzarà la primera fase a casa del Sant Esteve Palautordera, que suma un punt menys

Rafa Jiménez | Redacció

> El sènior B lassal·lià acaba la lliga al sisè lloc
El sènior B del CH La Salle ha finalitzat la lliga al grup B de Tercera 
Catalana a la sisena posició amb un balanç de 14 victòries, 1 empat 
i 9 derrotes en 24 jornades. L’equip de Dídac de la Torre va tancar la 
competició amb dues ensopegades contra dos dels primers classifi-
cats: el CH Ripollet (31-37) i l’Epic Casino (42-20) | RJ
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L’Institut Municial d’Esports i 
Lleure (IME) organitzarà el 4 
de juliol la 4a edició dels Pre-
mis Esportius que es faran per 
primera vegada al nou Teatre 
Municipal, al complex Mont-
cada Aqua. Els premis tindran 
quatre apartats: mencions espe-
cials a clubs que celebren el seu 
aniversari o a persones relacio-
nades amb el món de l’esport; 
distincions a proposta del jurat; 

reconeixements, en l’esport 
escolar i federat, als equips i 
entitats que hagin assolit fites 
importants durant la tempora-
da 2013/2014 i els reconeixe-
ments en categoria individual 
i per clubs. Per optar a aquests 
darrers premis es poden pre-
sentar candidatures que s’han 
d’inscriure a l’Oficina d’Atenció 
al Ciutadà (OAC) de l’Ajunta-
ment fins al dia 20 de juny | RJ

La gala es farà el 4 de juliol al nou Teatre Municipal

L’IME farà una nova edició  
dels Premis Esportius 

ReCONeIXemeNTS

Tres dels premiats a l’última gala de la Nit de l’Esport

Els ciclistes Anna Villar i Pau 
Egeda, de l’equip Tomàs Bellès-
Cannondale, es van adjudicar 
la victòria a la tercera prova de 
l’Open d’Espanya Cofidis XCO, 
que també era puntuable per a 
la Copa Catalana Internacional. 
La competició es va disputar 
el cap de setmana del 10 i 11 
de maig a Sant Llorenç de Mo-
runys (Lleida) i consistia en dues 
proves: una contrarellotge i una 
cursa de muntanya. Villar i Ege-
da van acabar a la segona posi-
ció a la cursa individual. Un dia 
després, a la prova reina, amb-
dós van aconseguir sengles vic-
tòries a les categories èlit femení i 
màster-30, respectivament. Amb 
aquest resultats, Villar lidera la 
classificació de la Copa Catala-

na Internacional i es queda a dos 
punts de la primera posició de 
l’Open d’Espanya Cofidis. Per 
la seva banda, Egeda és tercer 
a l’Open d’Espanya i segon, a la 
Copa Catalana Internacional.

Va guanyar, igual que Pau Egeda, una prova de l’Open d’Espanya

Anna Villar lidera la Copa 
Catalana Internacional

mOUNTAIN BIKe

Rafa Jiménez | Redacció

La mountainbiker Anna Villar, a la Vall de Lord
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La Penya Barcelonista de Montcada i Reixac organitza l’1 de juny la 25a Tro-
bada de penyes del Vallès. Els actes començaran a les 11h amb una cercavila 
amb la participació dels Castellers, els Gegants i els Capgrossos. A les 12h, es 
farà l’acte institucional amb l’entrada de les penyes a la plaça de l’Esgésia, on 
s’instal·larà una carpa amb copes del club blaugrana. A les 14h, hi haurà un 
dinar de germanor i una actuació de l’Espingari. Els tiquets per al dinar, al preu 
de 17 euros, es poden comprar a l’ABI i a la perruqueria Mestres | RJ

> Trobada de penyes blaugranes del Vallès

> Inauguració de l’exposició sobre Poblet
L’Ajuntament de Montcada i Reixac inaugurarà el 30 de maig una mostra 
sobre Miquel Poblet que s’exposarà de forma permanent al vestíbul del pa-
velló municipal que porta el seu nom. L’exposició, sota el títol ‘Records de 
Miquel Poblet’, estarà formada per part del llegat que el montcadenc, des-
aparegut a l’abril del 2013 i Fill Predilecte del municipi, va donar al consisto-
ri. La inauguració es farà a les 18.30h al vestíbul de l’equipament esportiu i 
comptarà amb la presència de diferents personalitats polítiques i esportives. 
L’acte continuarà a l’Auditori, a les 19.30h, amb la projecció de l’audiovisual 
‘Miquel Poblet, testimonis de la seva vida esportiva’. El documental es podrà 
tornar a veure el 31 de maig, al mateix lloc i a la mateixa hora | RJ

El montcadenc David Ferrer i 
la seva gossa Sira es van pro-
clamar subcampions al Mun-
dial Wao d’Agility que es va 
celebrar a Lignano (Itàlia) del 
16 al 18 de maig amb la par-
ticipació de 35 països. Sira, de 
set anys, va trencar tots els 
pronòstics, acabant a la segona 
posició del podi entremig de 
dos representats de Rússia.

David Ferrer i 
la gossa Sira, 
subcampions 
del món d’Agility

NOU TRIOmF

Els aficionats que es van acostar 
el 25 de maig a veure l’enfronta-
ment al pavelló Miquel Poblet 
entre els sots-21 B i C del CB 
MIR van viure un fet insòlit. 
Tots dos conjunts s’enfronta-
ven a l’última jornada amb la 
possibilitat que el B, entrenat 
per Samuel Fernández, acabés 
a la primera posició de la sego-
na fase –disputada entre els tres 
equips que havien guanyat els 
seus grups al nivell B– si acon-

seguia la seva tercera victòria 
en quatre partits. Finalment, el 
C, entrenat per Ignasi de la Fu-
ente i que no havia guanyat cap 
partit en aquesta fase, va donar 
la sorpresa i es va emportar la 
victòria amb un 51 a 57. Al final 
del partit, alguns aficionats van 
mostrar el seu descontentament 
amb els jugadors i el cos tècnic 
del l’equip C. El Vedruna Grà-
cia ha estat el guanyador final 
d’aquesta segona fase | RJ

Amb aquest resultat, el Vedruna Gràcia guanya la segona fase

El sots-21 C derrota el B 
en el partit més decisiu 

BàSQUeT. CB mIR

El C, de blanc, va demostrar un esperit competitiu que no va acabar d’agradar un sector del club
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> El Multiópticas Isis B, eliminat a semifinals 
El Multiópticas Isis B va quedar eliminat a les semifinals pel títol de lliga de 
Segona Divisió contra l’AEE Lladonosa A. Els montcadencs, quarts a la lliga 
regular, van perdre els dos partits: a l’anada (18-15) i a la tornada (13-17) | RJ 

> Homenatge a José Rodríguez (Shi-Kan)
Ha estat convidat a un acte que la Federació Espanyola de Karate i el Consell 
Superior d’Esports organitzen el 31 de maig a Madrid per reconèixer, de forma 
col·lectiva, la tasca dels pioners d’aquest esport a l’Estat | RJ 

Rafa Jiménez | Redacció

Ferrer amb la seva gossa Sira, al podi
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La 9a Milla Urbana serà l’estrella del 
programa esportiu de Festa Major
Les inscripcions es poden fer fins al 6 de juny, dos dies abans de la disputa de la cursa

L’esport tornarà a tenir la seva 
part de protagonisme a la Festa 
Major que se celebrarà entre el 
6 i el 9 de juny. L’activitat més 
destacada serà la novena edició 
de la Milla Urbana, organit-
zada per l’IME i la Joventut 
Atlètica Montcada (JAM). La 
cursa es farà el 8 de juny a la 
rambla dels Països Catalans. 
Les inscripcions tenen un preu 
de 2 euros per persona i es po-
den fer fins al dia 6 de forma 
presencial, a les oficines de la 
JAM (Progrés, 27, al polígon 
de la Ferreria), els dimarts, de 
17.30 a 20h, o per mitjà del 
web del club (www.jam.cat). La 
jornada esportiva del diumen-
ge de Festa Major inclou una  
desena de curses, des de pre-
benjamí fins a veterans, amb 

premis per als tres primers clas-
sificats i amb medalla local de 
cada categoria. L’any passat, la 
Milla va comptar amb uns 300 
inscrits.

La jornada de tir al plat, que es 
farà al Camp de Tir de Can Pi-
qué, i els escacs al carrer Major, 
tots dos el dia 7, completen el 
programa esportiu de la Festa. 

Rafa Jiménez | Redacció

La ramba dels Països Catalans va reunir l’any passat uns 300 atletes de totes les edats

Ime/JAm

El cadet masculí del CH La Salle 
està a prop d’entrar al Top-4 de 
Segona Catalana. L’equip de 
Pau Maresma va acabar la pri-
mera fase com a líder del grup D 
amb un balanç de 22 victòries i 

2 derrotes. Al partit d’anada dels 
quarts de la fase final, els lassal-
lians van guanyar a la pista de 
l’Handbol Bordils B (37-38) i ju-
garan el partit de tornada a casa 
l’1 de juny | RJ 

Va guanyar l’anada dels quarts de final i podrà decidir a casa

HANDBOL. CH LA SALLe

El cadet masculí, a prop 
de ficar-se al Top-4

El cadet masculí del CH La Salle va complir l’objectiu d’acabar la primera fase al primer lloc
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El CFS Montcada celebra els èxits del 
juvenil B, l’infantil A i el benjamí A
El benjamí A disputarà el Campionat d’Espanya, del 6 al 8 de juny, a Cantàbria

El juvenil B i l’infantil A del CFS 
Montcada s’han proclamat cam-
pions de les seves lligues i pugen 
de categoria. El juvenil B, equip 
de nova creació que dirigeix 
Emili Domingo, es va adjudicar 
el títol a la penúltima jornada 
del grup 4t de Tercera amb una 
victòria a casa contra el Futsal 
Polaris B (11-1). L’alegria pel 
campionat i l’ascens a Segona es 
va veure enterbolida per la lesió 
del jugador local Dani Úbeda, fet 
que va obligar a acabar el partit 
abans de temps. D’altra banda, 
l’infantil A va conquerir la lliga 
a la penúltima jornada a casa de 
l’Escola Pia (2-8) i recupera el seu 
lloc a Divisió d’Honor.

Benjamí A. Va guanyar la fase fi-
nal del Campionat de Catalunya 
que es va disputar el 17 i 18 de 
maig a Manresa. Després de su-
perar en semifinals el Marfil San-
ta Coloma (1-0), va guanyar a la 
final el CN Caldes B (1-2). Els de 
José Cervero jugaran del 6 al 8 
de juny el Campionat d’Espanya 
a San Vicente de la Barquera 
(Cantàbria).

Rafa Jiménez | Redacció

El juvenil B, entrenat per Emili Domingo, va dedicar el seu ascens al lesionat Dani Úbeda

FUTBOL SALA

L’infantil A de Francisco Salazar va aconseguir el seu èxit a la pista de l’Escola Pia de Sabadell

jp

La 34a edició dels Jocs Escolars 
es van tancar el 23 de maig amb 
la festa de cloenda, que va tenir 
lloc a l’exterior del pavelló Mi-
quel Poblet sota l’organització 
de l’Institut Municipal d’Esports 
i Lleure (IME) i el Consell Es-
portiu de Montcada i Reixac 
(CDEM). L’acte, que es va poder 
fer amb normalitat tot i l’amena-
ça de pluja, va reunir centenars 
de nenes i nens que han partici-

pat als Jocs, tant en lligues locals 
com a comarcals (handbol, fut-
bol sala i bàsquet) i els diferents 
grups esportius de les escoles de 
primària. L’alcaldessa de Mont-
cada i Reixac, María Elena Pé-
rez; el regidor d’Esports, Marc 
Rodríguez, i el president del 
CDEM, Agustín Fuertes, van 
ser els encarregats de lliurar els 
trofeus i els diplomes als equips 
participants | RJ

Es va fer el 23 de maig a l’exterior del pavelló Miquel Poblet

Ime/CDme

Els Jocs Escolars fan la 
seva festa de cloenda
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Lliurament del trofeu a un dels equips de escola El Turó que ha participat als Jocs

> Trobada d’handbol
a Cerdanyola
Quatre equips del Club Handbol 
La Salle –els dos alevins mascu-
lins i femenins– van participar 
l’últim cap de setmana de maig 
al 4t Torneig Mini Handbol Ciu-
tat de Cerdanyola. Cal destacar 
l’actuació de l’aleví femení A, que 
va acabar a la tercera posició | RJ 
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311a quinzena | Juny 2014 Esports

El futbol va ser cruel amb l’ale-
ví B de l’EF Montcada. A la pe-
núltima jornada del grup 13è de 
Segona Divisió, els montcadencs, 
segons a la taula, rebien la visi-
ta del líder, l’UE Castellar, amb 
un desavantatge de dos punts. 
El partit es va posar de cara per 
a l’equip vermell amb un 2 a 0, 
però un gol en pròpia porta a l’úl-
tim minut li va acabar donant la 
victòria a l’UE Castellar, per 2 a 
3, que va poder celebrar el títol 
de lliga i l’ascens a Primera Divi-
sió a l’estadi de la Ferreria | RJ

Va tenir mala sort i va perdre contra el líder a l’últim sospir

FUTBOL. eF mONTCADA

L’aleví B es queda sense 
el campionat in extremis

L’aleví A del CD Montcada ju-
garà la propera temporada a 
Segona després d’aconseguir el 
títol de campió de lliga al grup 
49è de Tercera. L’equip de Javier 
Borrajo es va adjudicar el títol 
de forma matemàtica després 
de derrotar en el seu últim par-
tit el CF Ripollet B, qui també 
aspirava a guanyar la lliga, amb 
un clar 6 a 0 enmig d’un gran 
ambient a l’estadi de la Ferreria. 
“Som campions gràcies a que 
hem format un grup de nois 
molt treballadors”, diu Borrajo.

FUTBOL

L’aleví A del CD Montcada s’adjudica 
la lliga i ascendeix a Segona Divisió

Rafa Jiménez | Redacció

En el seu últim partit va derrotar el segon classificat, el CF Ripollet B, amb un clar 6  a 0

El cos tècnic i els jugadors de l’aleví A van celebrar el títol de lliga sobre la gespa de la Ferreria
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El Club Bàsquet MIR ha obert 
el procés per a la creació dels 
seus equips de cara a la propera 
temporada. Les persones que 
estiguin interessades han de 
formalitzar la seva inscripció de  
manera presencial a l’oficina 
del club, que està situada al 
pavelló cobert de la Zona Es-
portiva Centre (c/Bonavista, 
s/n) els dimarts i divendres, de 
18.30 a 20h. 
També es pot demanar infor-
mació mitjançant el correu 
electrònic (coordinacio@ubmir.
cat o uniobasquetmir@ubmir.cat) 
o al telèfon 652 984 386 (de 
14 a 22h). A la pàgina web 
oficial del club (www.ubmir.cat) 
també es pot omplir la butlleta 
de forma online i portar la in-
scripció a la seu de l’entitat | RJ

BàSQUeT

El CB MIR comença a crear els 
equips per a la propera temporada
Les inscripcions s’han de portar a l’oficina que el club té a la pista coberta del centre

> Preparatius del 3x3 de bàsquet a Can Sant Joan
El CB MIR col·labora amb la comissió de Festes de Can Sant Joan i l’IME 
en l’organització del 3x3 de bàsquet que es farà el 18 de juny, de 18 a 
21h, a la Plaça del Bosc amb motiu de la Festa Major del barri. Les ins-
cripcions ja estan obertes i es poden presentar fins al dia 12 a les oficines 
de l’IME (c/Tarragona, 32) o a la seu del CB MIR al carrer Bonavista | RJ
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La montcadenca Marta Jimé-
nez, jugadora de l’Snatt’s Femení 
Sant Adrià, s’ha proclamat cam-
pionat d’Espanya júnior després 
de guanyar la final, que es va 
disputar el 18 de maig a Gua-
dalajara, contra l’Uva Ponce de 
Valladolid. El Sant Andrià és  

l’únic equip estatal que no ha 
perdut cap dels 39 partits que 
ha disputat aquesta temporada. 
Marta, que juga al Femení Sant 
Adrià des de fa tres anys, tam-
bé ha guanyat en aquest 2014 
el Campionat de Catalunya i la 
Copa Federació | RJ

La montcadenca juga amb l’Snatt’s Femení Sant Adrià

Marta Jiménez, campiona 
d’Espanya júnior

Marta Jiménez demostra la seva alegria amb la medalla i la copa de campiones d’Espanya
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> Bon temps i participació a les festes escolars
Amb el bon temps com a protagonista, els col·legis Reixac i El Turó van or-
ganitzar les seves festes lúdico-esportives el 17 de maig. Un dia després, 
el Sagrat Cor va fer la seva jornada al pati de La Salle. El 24 de maig, va ser 
el torn del Mitja Costa –foto–. El Viver i l’institut Monsterrat Miró faran les 
seves festes el 31 de maig i el 7 de juny respectivament. Per veure fotos de 
totes les jornades escolars es pot consultar a www.laveu.cat | RJ

El montcadenc Sergi Berjano 
ha guanyat la lliga amb l’aleví 
C del FC Barcelona que juga 
al grup 1r de Primera Divisió. 
Els blaugranes van conquerir 
el títol el 17 de maig, a manca 

de dues jornades per al final de 
la lliga i després de derrotar el 
Cornellà (8-2). Sergi, d’11 anys 
i que va jugar dues tempora-
des a l’EF Montcada, també va 
passar per la Damm | RJ 

L’ex de l’EF Montcada juga a l’aleví C de Primera Divisió

FUTBOL

Sergi Berjano guanya la 
lliga amb el FC Barcelona

Berjano va fer dos gols contra el Cornellà

L’aleví B no ha tingut sort en el moment clau 
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Albert Montaner
Expert en adolescents. Des del 1998 i fi ns a l’actualitat Albert Montaner ha tractat centenars 
d’infants i adolescents del municipi com a treballador de la Fundació Eulàlia Torres de Beà. Primer, 
passant consulta al CAP de Montcada i, a partir del 2004, des de la seu local del Centre de Salut 
Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) que atén la població de 5 a 18 anys. Si bé fa uns anys anar al psicò-
leg estava socialment mal vist, ara cada dia són més els pares que s’adrecen al servei des d’un punt 
de vista preventiu per poder ajudar i comprendre els seus fi lls al llarg del seu creixement. “Una de 
les etapes més confl ictives i que posa a prova els pares és l’adolescència”, assegura Montaner tot 
afegint que el grau de maduresa d’un pare o d’una mare es demostra precisament en aquest període. 
Per això, recomana tolerància amb els els fi lls i no dubtar a l’hora de demanar ajut a un especialista 
quan apareixen confl ictes o símptomes que els preocupen tan a nivell familiar, escolar o social.

“La crisi de l’adolescència és 
un pas necessari per madurar”

Per què l’adolescència és l’etapa més 
dura en l’evolució d’una persona?
Perquè està plena de canvis, tant 
físics com mentals. El cos canvia i 
ho fa de manera desmesurada i asi-
mètrica. Això els crea inseguretat i 
fragilitat mental. Els adolescents han 
d’elaborar el dol per la pèrdua del seu 
cos i món infantil i de la relació que 
tenien amb els pares. Necessiten 
construir una nova identitat fent front 
al món complex en el que vivim.
I apareix la rebel·lia.  
Rebel·lia en el sentit de revolució i de-
sig de canvi. En aquesta etapa, els nois 
i les noies són contestataris, es qües-
tionen el món en què viuen i toleren 
poc les injustícies. Deixen d’idealitzar 
els pares i necessiten diferenciar-se 
d’ells. Defensen la seva intimitat i els 
amics passen a ser essencials.
Per això alguns pares manifesten la 

sensació de passar a tenir, de cop i   
volta, un estrany a casa.  
Si és així, jo els hi diria que van bé. El 
que anomenem crisi de l’adolescència 
dura aproximadament un any i s’ha 
de viure perquè és un pas necessari 
cap a l’etapa adulta. 
Vol dir que si el nostre fi ll i fi lla no 
mostra cap d’aquests símptomes 
ens hem de preocupar? 
Doncs sí. Si veiem que s’aïlla a casa 
i que no té necessitat de sortir amb 
els amics, aleshores tenim un pro-
blema. Està clar que no vol deixar 
l’etapa de la infantesa, on se sent 
protegit, per afrontar una de nova 
que li crea molta angoixa i sofriment 
que pot desencadenar trastorns. 
L’OMS alerta que el suïcidi és una 
de les principals causes de mort en 
adolescents, degut a la depressió. Cal 
tenir en compte que les conductes 

addictives i la simptomatologia ansio-
sa i depressiva sovint van de la mà.

I com recomana als pares educar 
els adolescents?  
Han de ser tolerants amb els canvis 
dels fi lls i acceptar-los com a part del 
seu creixement. Respectar el seu es-
pai i la seva intimitat i fer-los sentir que 
els tenen al costat per allò que neces-
sitin. Però també han de ser intran-
sigents, exercitant un rol d’autoritat i 
establint límits ferms i coherents.
Molts pares arriben a la seva con-

sulta desesperats. Quin paper te-
nen en la teràpia?
Jo sempre els hi dic que formen part 
del confl icte i també de la solució.  
I si no s’hi volen implicar?
Cal tenir present que els pares es 
poden sentir culpables, amb dubtes, 
dolguts i desanimats. El nostre repte 
és interessar-los i donar-los suport. 
Sovint es tracta de crear punts de 
comprensió i de trobada entre ells. 
Si el vincle és el problema, el vincle 
és la solució. Quan tenim fi lls ado-
lescents és quan hem de demostrar 
la nostra maduresa com a pares.
Ser pares no és fàcil i, en el context 
econòmic actual, encara menys. 
Certament la crisi ha fet que la so-
cietat estigui impregnada d’un cli-
ma depressiu i de desemparament 
en la funció familiar. En els útims 
6 anys, al CSMIJ hem constatat un 

increment signifi catiu de consultes 
i diagnòstics vinculats a patologies 
ansiosodepressives, tant en pares 
com en fi lls, que perjudiquen les 
seves relacions. Tenim pacients 
que, per culpa de la crisi, han viscut 
o estan vivint el pas de la infantesa 
a l’adolescència amb molt d’estrès. 
Quan més necessiten un entorn to-
lerant i ferm, es troben amb pares 
intolerants i poc consistents.
Què els ofereix el CSMIJ? 
L’adolescència és una bona etapa 
per enfortir aspectes fràgils de la 
nostra infància, també per crear 
una base de salut que previngui 
trastorns en el futur. En aquest 
sentit, la nostra tasca és també pre-
ventiva. Qualsevol família que tingui 
difi cultats en abordar el tracte, la 
comprensió i la criança dels seus 
fi lls, ens pot venir a veure. 

“La societat està 
impregnada d’un clima             
depressiu que està 
afectant les relacions 
entre pares i fi lls”

psicòleg clínic i psicoterapeuta

A títol personalA títol personal
PILAR ABIÁN
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