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L’AMB farà un estudi 
sobre la contaminació 
al voltant de l’Ecoparc 2
Motiu | Una investigació de l’URV alerta les autoritats PÀG. 5

Totes les activitats programades van registrar força participació PÀGS. 20 i 21

Els Castellers retornen a la 
Festa Major 16 anys després
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La colla montcadenca va actuar conjuntament amb els castellers de Cerdanyola i la colla de l’Estany de Banyoles

Escola insubmisa
Xarxa de resistència 
a la llei Wert PÀG. 11
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Escola insubmisa
Xarxa de resistència 
a la llei Wert 
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Arriba el Jiwapop 
amb concerts, 
xerrades i tallers 
Les actuacions són de pagament, però l’accés al 
recinte, al parc de la Llacuna, és gratuït PÀG. 5

A dalt, Fangoria un dels caps de cartell. Sobre aquestes línies Marc Parrot i La Pegatina
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Poques setmanes després de la 
seva Festa Major, Montcada i 
Reixac viurà un esdeveniment 
de gran repercussió mediàtica 
que pocs s’imaginaven que pu-
gués fer-se al nostre municipi. 
El primer festival Jiwapop, que 
uneix música, consciència, sos-
tenibilitat i solidaritat, tindrà 
lloc al parc de la Llacuna de 
Mas Duran del 27 al 29 de juny. 
Hi haurà dues zones ben dife-
renciades: la zona Jiwa, que du-
rant els tres dies acollirà tallers, 
conferències i taules rodones 
sobre temes relacionats amb la 
consciència, i la zona Pop, amb 
un gran escenari destinat a les 
actuacions musicals. Madness 
és un dels principals reclams del 
cartell, ja que aquesta serà l’úni-
ca actuació que farà enguany a 
l’estat espanyol. La banda d’ska 
anglesa tancarà la primera nit 
de concerts (el 27), després de 
Sunivers, Izal, Fangoria i Love 
of Lesbian. La segona nit comp-
tarà amb els grups Macaco, 
Els Amics de les Arts, Gerard 
Quintana i La Pegatina. Músics 
i pensadors han protagonitzat 
un video promocional enregis-
trat al parc de la Llacuna que 
es pot visionar a la plataforma 
Youtube.

Accés gratuït. Tony Tes, membre 
de l’organització i del grup Su-
niverst, ha destacat que l’accés 
al recinte serà gratuït i només 
seran de pagaments els concerts 
i algunes conferències i tallers. 
Els abonaments pels dos dies de 
concerts costen 55 euros i l’en-
trada per un dia, 35.  Per als me-
nors de 15 anys el preu serà de 
15 euros.  La informació es pot 
consultar al web jiwapop.com.

Actualitat
laveu.cat

DEL 27 AL 29 DE JUNY
Madness és el principal reclam del programa 
de concerts que oferirà el festival, que tindrà 
lloc al Parc de la Llacuna

JIWAPOP

Grups i pensadors es donen cita al 
primer festival de música i consciència
El programa inclou concerts, xerrades, tallers i activitats sobre les relacions personals i l’ecologia

Laura Grau | Redacció

Els barcelonins Love of Lesbian actuaran al Jiwapop la nit del 27 de juny, presentant els treballs del seu darrer EP ‘Nouvelle Cousine Caníbal’

 La Fira Alternativa compta amb fi gures destacades

Alejandro Jodorowsky és una de 
les fi gures més destacades de 
la zona Jiwa del festival –’jiwa’ 
signifi ca ànima en indonesi. El 
polifacètic artista xilè impartirà 
el taller social ‘Cabaret Colectivo 
Místico’. L’acompanyaran altres 
pensadors com Elsa Punset, que 
donarà pistes sobre com afrontar 
el camí de la vida, i Albert Espi-
nosa, que parlarà de la necessitat 
de tenir somnis. També hi inter-
vindran activistes socials com el 
pagès català Josep Pàmies, des-
cobridor de l’estèvia (tots qua-
tre a la fotografi a). Les xerrades 
s’emmarquen en la Fira de la Vida 
Alternativa, que constarà de més 
de 200 stands sobre aquesta te-
màtica i una zona de gastronomia 
amb productes ecològics. La Fira 
romandrà oberta els dies 28 i 29, 
de les 10 a les 22h i serà d’accés 
gratuït per a tots els públics  LG

Concert benèfi c  
de Marc Parrot 
a favor de l’ong 
Pallapupas
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Jiwapop i Marc Parrot han creat  
l’espectacle familiar ‘Canta, riu 
i viu’ amb la col·laboració de-
sinteressada d’ar tis tes com Joan 
Coloma, Teràpia de Shock, 
D’Callaos, Els Amics de les 
Arts i La Pegatina. Aquests 
músics reinterpretaran peces 
seves amb instruments acústics 
convencionals que combina-
ran amb instruments reciclats 
i sostenibles, com una bateria 
feta amb pots de pintura, una 
marimba fabricada amb am-
polles de refresc i una fl auta 
dissenyada amb el manillar 
d’una bicicleta, obra del músic 
Xavi Lozano. 

Destinació solidària. L’espectacle 
tindrà lloc el 28 de juny, a les 
19.30h, a la zona de concerts 
del festival. S’hi podrà accedir 
amb l’entrada normal, rebai-
xada a 15 euros per als menors 
de 15 anys. El 7% de les entra-
des venudes al festival es desti-
narà a l’ong Pallapupas, que es 
dedica a millorar l’estat físic i 
emocional dels nens i persones 
grans que estan ingressades en 
hospitals. L’espectacle tindrà 
un component multidiscipli-
nar gràcies a la pintora Eva 
Armisén, que farà una inter-
pretació plàstica del que passi 
a l’escenari.

Laura Grau | Redacció

Parrot, al centre, amb membres de La Pegatina
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El festival Jiwapop també aco-
llirà dues iniciatives vinculades 
amb el món de l’educació. El 
dia 27 hi haurà una jornada de 
debat i intercanvi sobre noves 
maneres d’entendre l’educació 
i, durant tot el cap de setmana, 
s’habilitarà un espai adreçat a 
les famílies perquè els pares i 
les mares puguin compartir 
diferents experiències amb els 
seus fills. La Veu ha parlat amb 
un dels impulsors de la troba-
da, Ramiro Ortegón, facilita-
dor d’aprenentatges de l’Asso-
ciació SEER.

Per què l’educació també hi 
serà present al Jiwapop?
Perquè és una experiència no-
vedosa amb una nova filosofia. 
Es parlarà de consciència, per 
tant, serà una bona oportunitat 
per debatre sobre com aconse-
guir una educació més propera 
a les persones.

En què consistirà la jornada 
sobre nous models educa-
tius?
Serà un espai dinàmic per par-
lar de nous paradigmes d’edu-
cació. A les diferents sales es 
plantejaran propostes diverses 
que ens ajudin a entendre al-
tres models educatius. No serà 
una jornada linial, sinó un es-
pai assembleari on hi tindran 
cabuda tot tipus de pensa-
ments. L’educació no és només 
el sistema educatiu i proposem 
traspassar fronteres.
Què tenen en comú les dife-
rents pedagogies que es pre-
sentaran a la jornada?
Els uneix l’educació holística, 
basada en la formació integral 
de l’èsser humà. Des d’aquesta 
perspectiva, es considera l’edu-
cació com un sistema viu, en 
constant progrés i evolució. Es 
parlarà de l’educació emocio-
nal i creadora i de l’educoco-
municació. 

La més coneguda avui dia és 
l’educació emocional? 
Sí, perquè a les escoles es co-
mença a aplicar la seva filoso-
fia i entre el professorat hi ha 
una nova línia de pensament. 
Malgrat tot, encara hi ha mol-

tes possibilitats de continuar 
creixent. M’agradaria animar 
tothom a participar a la jorna-
da perquè podran conèixer el 
que s’està fent en l’àmbit edu-
catiu i participar en la creació 
de noves realitats.

JIWAPOP educAtIu

‘Serà un espai dinàmic per parlar 
de nous paradigmes d’educació’
Ramiro Ortegón és un dels organitzadors de la jornada que es farà el 27 de juny a les carpes del festival

Sílvia Alquézar | Montcada

Ramiro Ortegón, de SEER, és un dels impulsors de les propostes educatives al Jiwapop
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Una empresa 
local oferirà 
un servei per 
carregar mòbils
L’empresa Yup! Charge, ubi-
cada al carrer Molí d’en Bisbe, 
al polígon del mateix nom de 
Mas Rampinyo, oferirà als as-
sistents al festival Jiwapop un 
servei per carregar la bateria 
dels telèfon mòbils. La com-
panyia instal·larà unes carpes 
habilitades a la zona de restau-
ració per oferir el servei amb 
el seu últim producte, el Le’ts 
Charge. Consisteix a llogar 
una bateria portàtil i de butxa-
ca perquè els usuaris puguin 
seguir gaudint dels concerts i 
de les conferències. Un cop la 
bateria s’hagi carregat, els cli-
ents només han d’apropar-se a 
la carpa per a la seva entrega, 
on li tornaran part de la fiança 
dipositada. L’empresa mont-
cadenca espera donar servei 
a més del 15% dels assistents. 
Yup! Charge, amb 8 treballa-
dors, també es dedica a la fa-
bricació de tòtems de publicitat 
amb pantalles i d’estacions per 
carregar bateries de mòbils i 
altres aparells electrònics  SA
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CANVIS A ERC
Marta Aguilar anuncia que no es 
tornarà a presentar com a cap de 
llista a les properes eleccions

pàg. 07

RECLAMACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL
Jubilats del municipi exigeixen via judicial 
cobrar els augments de les seves pensions 
que l’Estat els va negar al 2012 i al 2013

pàg. 08

05

ecOPARc 2

Un estudi de l’URV alerta sobre l’impacte 
de la planta de residus en el territori
L’AMB encarregarà un altre informe a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), mentre que la Generalitat nega que hi hagi cap perill

L’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) encarregarà un estudi a 
la Universitat Politècnica de Ca-
talunya (UPC) per comprovar 
els nivells de contaminació que 
hi ha al voltant de l’Ecoparc 2, 
al sector de Can Cabanyes de 
Montcada i Reixac. Aquesta és 
una de les mesures que l’orga-
nisme, com a propietari de la 
instal·lació, ha anunciat després 
de fer-se públic un estudi de 
la Universitat Rovira i Virgili 
(URV) fet entre els anys 2010 i 
2011 que ha estat ara publicat a 
la revista científi ca Environmental 
Research. En el mateix s’assenyala 
que s’ha detectat la presència de 
nivells relativament elevats de 
formaldehid –substància poten-
cialment cancerígena– i compos-
tos orgànics volàtils (COV) al 
voltant de la planta. 

Control de la Generalitat. La 
Direcció General de Qualitat 
Ambiental, del Departament 
de Territori i Sostenibilitat,  ha 
sortit al pas d’aquesta informa-
ció, assegurant que els nivells de 
contaminants a la zona d’infl uèn-
cia de l’Ecoparc 2, a Montcada i 
Reixac, compleixen la normativa 
que estableix la Unió Europea. 

En un comunicat, el departament 
ha explicat que l’any 2011 ja va 
detectar algunes superacions de 
formaldehid en diferents focus 

emissors de la planta i que, per 
aquest motiu, se li va requerir 
un pla de vigilància i mesures 
concretes per solucionar el pro-
blema, que havien de ser opera-
tives en un període de 6 mesos. 

En controls posteriors a la im-
plementació de les mesures, la 
Generalitat ha anat comprovant 
que els nivells d’aquest contami-
nant tornen a ser baixos i dins 
els límits legalment establerts. 
L’últim que s’ha realitzat, segons 
les mateixes fonts, estableix que 
els valors de formaldehid són 
100 vegades inferiors als mesu-
rats en el període 2010-2011.
Responsables de l’AMB es van 
reunir el 10 de juny amb els alcal-
des dels municipis afectats per la 
proximitat de l’Ecoparc 2 –Mont-
cada, Ripollet, Santa Perpètua, 
Barberà i la Llagosta. Amb l’aval 
d’altres experts, en aquest cas 
de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, l’Àrea assegura que 
els nivells de formaldehid que es 
troben en aquest àmbit territorial 
“no difereixen dels d’altres zo-
nes urbanes i industrials”. Tot i 
així, l’ens metropolità farà, a més 
de l’estudi encarregat a l’UPC, 
un altre sobre les llicències ambi-
entals de les indústries properes a 
de la planta.

Resposta ràpida. Després de rebre 
les explicacions de l’AMB, l’Ajun-
tament montcadenc ha rebaixat el 

grau de preocupació inicial que es 
va traduir en exigir accions imme-
diates tant per part de l’Àrea com 
de la Generalitat, com a responsa-
ble de la llicència mediambiental 
de la planta. “Esperarem a co-
nèixer els resultats de l’estudi 
encarregat a l’UPC, però estem 
més tranquils perquè veiem que 
s’estan començant a prendre 
mesures”, ha indicat l’alcaldessa, 
María Elena Pérez (PSC).
“Hem de garantir al màxim 
la nostra salut i estem satisfets 
perquè s’ha intervingut ràpid”, 
ha afegit la regidora de Medi Am-
bient, Judtih Mojeda (PSC), tot 
expressant la predisposició del seu 
departament a col·laborar en l’ela-
boració dels estudis pertinents.  

Estudi de l’URV. L’informe que 
han dut a terme investigadors 
de la Universitat Rovira i Virgili 
l’ha liderat pel catedràtic de to-
xicologia Josep Lluís Domingo. 
L’escassa informació sobre els 
riscos dels ecoparcs per a la salut 

feia pensar que l’impacte en l’en-
torn era mínim, més enllà de les 
olors. Faltava, però, corroborar-ho 
científi cament. Ara, arran l’estudi 

fet, els autors opinen que cal se-
guir investigant però, d’entrada, 
valoren que els resultats obtin-
guts són preocupants. 

Pilar Abián | Redacció

L’URV va detectar fa 
tres anys productes 
potencialment 
cancerígens a l’entorn   
de la planta de residus 

 El COP de Ripollet denuncia les pudors de la planta

Malgrat que els gestors de l’Ecoparc 
2 han aplicat diferents mesures per 
acabar amb els problemes de pu-
dors que desprèn la planta, els veïns 
de Ripollet continuen patint molèsti-
es. Els més afectats són els del barri 
de Can Vargues, segons denuncia 
el principal grup municipal de l’opo-
sició, COP-Compromís per Ripollet. 
“Els episodis es repeteixen cada 
setmana, especialment al vespre i 
a primera hora del matí”, assegu-
ra el regidor de la formació Antoni 
Pijuan, tot afegint que de vegades 
les olors són de compost i d’altres, 
d’escombraries. 
L’Ajuntament de Ripollet ha presen-
tat a la direcció de la planta nom-
broses queixes al llarg dels 10 anys 
que porta en funcionament.
“El problema –explica Pijuan– rau 
en la dimensió de l’Ecoparc i en el 

volum d’escombraries que tracta, 
haurien de ser instal·lacions més 
petites i efi cients”. El COP-CpR es 
mostra molt crític amb la política de 
gestió de residus de l’AMB. “En els 
últims anys s’ha avançat molt poc 
en la reducció, la reutilització i el 
reciclatge de residus i s’ha apostat 
per grans plantes com aquesta on 
el rebuig continua sent molt gran 
i acaba a abocadors”. Pijuan alerta 
que s’estan recuperant pedreres 
amb residus que no són inerts, fet 
que està provocant problemes per 
les fi ltracions de lixiviats o l’emissió 
de gasos. 
En el moment de tancar aques-
ta edició, el COP-CpR convocava 
una roda de premsa per donar la 
seva opinió respecte el resultat de 
l’estudi referit a la contaminació de 
l’Ecoparc 2 | PA

L’Ecoparc es troba ubicat a Can Cabanyes, en el límit entre Montcada i Reixac Ripollet, Barberà, Santa Perpètua i la Llagosta

La Generalitat assegura 
que l’Ecoparc 2 està 
per sota dels nivells 
de contaminants que 
marca l’Unió Europea
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Al voltant de 200 persones es 
van concentrar el 2 de juny, a 
les 20h, davant de la Casa de la 
Vila per reclamar que s’instau-
ri la III República. La convo-
catòria la van promoure ICV-
EUiA, ERC, la CUP, Arran 
i el Procés Constituent, entre 
d’altres col·lectius, en resposta 
a l’anunci de l’abdicació del rei 
Joan Carles I. 
Els assistents van lluir bande-
res republicanes i estelades i 
van llençar consignes a favor 
d’un canvi de l’actual model 
d’Estat i de la indepèndencia 
de Catalunya. A la fi  de la con-
centració, es va donar lectura a 
un comunicat en què es va instar 
a la proclamació de la República 
Catalana entenent que l’abdica-
ció del rei Joan Carles en el seu 
fi ll Felip implica fer perviure la 

monarquia sense comptar amb 
l’opinió de la ciutadania. “Som 
partidaris que la democràcia 
s’imposi arreu i que els ciuta-
dans puguin decidir sobre les 
seves institucions de govern”, 
deia l’escrit. 

Demanda dels socialistes. Tant el 
PSC com la Joventut Socialista 
de Montcada i Reixac aposten 
per iniciar urgentment una re-
forma institucional profunda 
a Espanya i que es donin els 
passos imprescindibles per pro-
clamar la III República, federal 
i laica, mitjançant la convocatò-
ria d’un referèndum. Ambdós 
partits van reclamar als seus 
representants al Congrés que 
votessin en contra de la Llei 
d’abdicació que es va debatre 
a les corts espanyoles el passat 
11 de juny.

Concentració popular 
per la III República

ABdIcAcIÓ deL ReI

Al voltant de 200 montcadencs s’apleguen a la Casa de la Vila

Pilar Abián | Montcada

Els participants a la concentració van lluir banderes republicanes i estelades

sí
lv

ia
 a

lq
u

éz
ar

Podem, el nou projecte polític 
que lidera Pablo Iglesias a l’estat 
espanyol, es va presentar l’11 de 
juny a Montcada en un acte a la 
plaça de l’Església convocat per 
un grup de veïns “il·lusionats i 
esperançats de poder construir 
una societat millor, més demo-
cràtica, més justa i més parti-
cipativa”, va dir Sergio Martín, 
un dels impulsors de la nova ini-
ciativa al municipi. “Podem som 
un moviment ciutadà que creu 
que s’ha de canviar el sistema 
i, per això, necessitem comptar 
amb les aportacions de tothom 
que cregui en una altra mane-

ra de fer política”, va remarcar 
Ana Ballesta, una altra de les 
promotores del projecte, qui va 
agrair el suport als 739 montca-
dencs que van votar Podem a les 
eleccions europees. Durant les 
intervencions, els assistents van 
criticar “la casta” política, la cor-
rupció, els privilegis de la classe 
dirigent i econòmica, la falta de 
democràcia i les desigualtats so-
cials, entre d’altres aspectes. 

Assemblearis. Podem Montcada 
va animar la ciutadania a parti-
cipar en el projecte “que anirem 
defi nint entre tots. Aquí no 

hi ha etiquetes ni càrrecs, les 
decisions es prenen de forma 
assembleària”, va manifestar 
Martín, qui va avançar que el 
col·lectiu tornarà a fer una altra 
convocatòria a través del seu fa-
cebook per continuar dissenyant 
el projecte a la ciutat. L’acte va 
comptar amb l’assistència d’altres 
persones de localitats veïnes on 
també s’està impulsant la cons-
titució dels anomenats cercles 
locals de Podem. Montcada va 
acollir el 8 de juny una reunió de 
Podem Catalunya que va comp-
tar amb la participació de més de 
30 localitats.

Podem es presenta com un moviment 
ciutadà que vol un canvi de sistema

NOVA INIcIAtIVA

La primera trobada del cercle local va tenir lloc l’11 de juny a la plaça de l’Església

Sílvia Alquézar | Montcada

Tres dels impulsors de Podem Montcada durant la primera assemblea de la nova iniciativa política, que es va fer a la plaça de l’Església el dia 11
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La Llei General de la Seguretat 
Social estableix que els pensionis-
tes tenen dret a la revalorització 
anual de les pensions en funció 
de l’evolució de l’Índex de Preus 
al Consum (IPC), per tal que no 
perdin poder adquisitiu. Al no-
vembre del 2012, però, el govern 
va aprovar un Reial Decret que 
deixava sense efecte l’augment 
corresponent als anys 2012 i 
2013. Durant aquest període les 
pensions van pujar només un 2% 
–les inferiors a 1.000 euros– i un 
1%, les restants mentre que l’IPC 
es va situar en el 2,9%. Davant 
d’aquesta situació, diferents col-
lectius van decidir promoure la 
presentació de demandes indivi-
duals contra la Seguretat Social. 
A Montcada, al voltant d’una 
vintena de pensionistes s’hi van 
afegir i ara molts d’ells han co-
mençat a rebre la citació judicial.

Afectats. El 17 de juny Dionisio 
Montero s’ha de presentar al 

Jutjat Social de Barcelona, as-
sistit per l’advocadessa d’ofici 
que li ha estat assignada. “El 
que estan fent amb nosaltres 
és injust; primer ens van con-
gelar les pensions i després 
ens retallen l’augment que 
ens correspon”, lamenta Mon-
tero. Un altre montcadenc que 
també haurà d’anar a judici, 
però d’aquí a un any, a l’abril 
del 2015, és Antonio Cabañe-
ro. “Per a mi, més que una 
reclamació econòmica es trac-
ta d’una qüestió de dignitat”, 
protesta. 
Cadascuna de les reclamacions 
presentades segueix el seu curs. 
El Jutjat ha acceptat a tràmit al-
gunes de les demandes mentre 
que, en d’altres casos, la respos-
ta ha estat que el demandant 
esperi la resolució del Tribunal 
Constitucional sobre la denún-
cia que al 2012 van presentar 
partits i sindicats, com ha estat 
el cas de Manuel Robles. “Jo 
calculo que, de mitjana, ens 

han tret entre 200 i 300 euros 
anuals”, assegura aquest veí 
del municipi que també reclama 
més mobilització dels afectats. 
Des del col·lectiu Marea Pensio-
nista es prepara per al proper 21 
de juny una acció al voltant del 
Parlament de Catalunya en de-
fensa dels drets dels jubilats.
Implicació judicial. “En el cas 

de les pensions, el que vol-
dríem és que fossin els ma-
teixos jutges els que anessin 
al Tribunal Constitucional 
per denunciar les mesures 
que ha aprovat el govern en 
perjudici de la ciutadania, 
com està passant a Portugal” 
opina Antonio de Pedro, veí de 
Can Sant Joan.

Jubilats del municipi reclamen via judicial 
la revalorització de les seves pensions 

tRIBuNALS

La demanda va contra el Reial Decret que va anul·lar l’augment corresponent als anys 2012 i 2013 
Pilar Abián | Can Sant Joan

Alguns dels demandants comparteixen informació sobre els seus respectius expedients
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Marxa de la PAH 
per denunciar 
l’excés de pisos 
buits a Montcada

El dissabte 14 de juny la secció 
local de la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca (PAH) organitza 
una marxa pel dret a l’habitatge 
digne que sortirà a les 10h des 
de la Casa de la Vila i anirà fins 
a Mas Duran. Durant el recorre-
gut, la PAH marcarà els blocs on 
hi ha pisos buits d’entitats bancà-
ries i grans immobiliàries. 
L’acció pretèn conscienciar la po-
blació sobre la problemàtica de 
l’habitatge i instar les autoritats a 
pressionar els bancs perquè des-
tinin els pisos que tenen buits a 
lloguer social.

Pilar Abián | Redacció

La marxa de la PAH es farà el 14 de juny
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Una moció d’ERC sobre les po-
lèmiques fotografi es eròtiques 
fetes a l’estadi de La Ferreria per 
la revista Primera Línia a principi 
de maig va monopolitzar el de-
bat del Ple de maig. Qui va au-
toritzar el reportatge? S’ha pagat 
per fer-lo? Per què el govern ha 
obert un expedient sancionador 
a un empleat de l’IME quan en-
cara no s’ha dut a terme una in-
vestigació? Aquestes són algunes 
de les preguntes que va plantejar 
l’oposició al govern –format per 
PSC i CiU. A la sala es troba-
ven membres de la junta del 
CD Montcada i el seu president, 
Modesto Sanchís, involucrat en 
aquest afer en ser la persona 
amb qui la revista va contactar 
per fer les fotos a l’estadi.

Retrets. La portaveu d’ERC, 
Marta Aguilar, va criticar la ma-
nera en què ha abordat el pro-
blema el govern: “S’ha limitat 
a enviar una carta amb to 
acusador al president del club 
i a obrir un expedient a un 
empleat, sense investigar els 
fets”. En la mateixa línia es va 
expressar la resta de portaveus. 
Josep M. González (ICV-EUiA) 
es va queixar de la manca d’in-
formació i va exigir “la creació 
d’una comissió d’investigació 
integrada per tots els grups”. 
A l’igual que González, Eva 
García (PPC) va qualifi car de 
“precipitada” la decisió d’obrir 
expedient a un treballador i va 
criticar el regidor d’Esports i 
president de l’IME, Marc Rodrí-
guez (PSC), “per actuar com a 
mer espectador” sent el màxim 

responsable polític de l’organis-
me. Per a Carmen Romero (C’s) 
el govern ha actuat de forma im-
pulsiva “encomanant-se a uns 
serveis jurídics externs a càrrec 
de l’erari públic”.

Parla el govern. En resposta a les 
crítiques, Rodríguez va remarcar 
que els serveis jurídics de l’Ajun-
tament “estan fent totes les ac-
cions necessàries per esbrinar 
el grau de responsabilitat de 
cadascuna de les parts, tant 
de la revista com dels autors 
del reportatge fotogràfi c”. Per 
la seva banda, l’alcaldessa María 
Elena Pérez (PSC), va negar el 
to acusador de la carta enviada 
a Sanchís: “Només deia que 
s’havia fet un ús incorrecte de 
les instal·lacions i que l’Ajun-
tament es reservava el dret a 
iniciar accions legals contra ell 
si es demostrava la seva res-
ponsabilitat”. 
Joan Maresma (CiU) considera 
que la moció d’ERC no era pre-
ceptiva, atès que ja s’està fent una 
investigació per aclarir els fets. Pel 
que fa a l’expedient sancionador 
obert al treballador que va faci-
litar l’accés a l’estadi dels autors 
del reportatge, M Carmen Porro 
(PSC) –cap de l’Àrea Interna–, 
va mantenir que el procediment 
li permet tenir garanties que si es 
resol favorablement, es tancarà 
sense cap conseqüència. 
Malgrat l’extens debat, la moció 
d’ERC només va rebre el suport 
del PPC. En el torn de precs i 
preguntes, el president del CD 
Montcada va voler intervenir 
per al·lusions, però l’alcaldes-
sa li va negar la paraula, argu-

mentant que només es poden 
fer precs o preguntes referides 
a qüestions incloses en l’ordre 
del dia del Ple. “La decisió de 
l’alcaldessa posa en evidència 
el seu tarannà poc democràtic 
i em confi rma la meva decisió 
d’engegar accions judicials per 
netejar el meu honor si no hi 
ha una retractació pública”, va 
dir Sanchís l’endemà del Ple.

El president de l’IME, Marc Rodríguez, va dir que l’Ajuntament vol esbrinar el grau de responsabilitat de cadascuna de les parts implicades en el reportatge

la
u

r
a 

G
r

au

L’afer del reportatge fet 
a l’estadi sense permís 
monopolitza el debat

PLe de mAIG

L’oposició critica el govern per la gestió del polèmic succés

Laura Grau | Montcada

 Regulació de la segona activitat per als treballadors

El Ple va aprovar per unanimitat el 
reglament que regula la segona ac-
tivitat per al personal del consistori. 
La normativa està pensada per a 
col·lectius professionals com la Po-
licia Local o la Brigada Municipal, 
la feina dels quals comporta peri-
llositat i penositat, i permetrà que 
puguin canviar de tasca en funció 

de l’edat i l’estat de salut. El text ha 
estat consensuat amb la coordina-
dora de personal i es reforça amb 
una petició dirigida al Govern de 
l’Estat, també aprovada per una-
nimitat, en què l’insta a permetre 
avançar l’edat de jubilació sense 
penalització econòmica als agents 
del cos de la Policia Local | LG

Aguilar anuncia que no optarà a 
la reelecció com a candidata d’ERC

muNIcIPALS 2015

La regidora republicana marxarà per convicció, entenent que els càrrecs s’han de renovar

Marta Aguilar, regidora d’ERC 
des del 2000, ha anunciat que no 
es presentarà a la reelecció a les 
properes eleccions municipals. 
El partit decidirà properament 
en assemblea qui serà el nou 
candidat als comicis. L’edil ha 
explicat a La Veu els motius de la 
seva renúncia que va anunciar a 
l’últim escrit de portaveus.

-Ha estat una decisió personal 
o de partit?
Totalment personal. Sóc del 
parer que els mandats haurien 
d’estar limitats. No pot ser que 
la gent es perpetuï als càrrecs, 
això s’ha de regular. De fet, volia 
donar el pas a fi nal de l’anterior 
mandat, però vaig decidir seguir 
perquè estava a l’oposició.
-Considera que la seva etapa 
ja està exhaurida?
No em sento cremada ni molt 

menys. Contràriament, reconec 
que em costa haver de marxar 
perquè m’agrada molt el que 
faig. Per a mi no és cap esforç de-
dicar-me a la política. Si marxo 
és per convicció, tant personal 
com del partit que, encara que 
no ho té incorporat al reglament 
intern, també aposta per la reno-
vació dels càrrecs.
-Marxarà en un moment dolç 
per a ERC tenint en compte 
els resultats de les europees en 
què va ser la segona força més 
votada, una fi ta històrica.
Així és, ara que podríem optar 
a estar al govern i que em sento 
preparada després dels anys que 
porto a l’Ajuntament, és quan 
decideixo deixar pas a altres 
companys. Però insisteixo, la de-
cisió està presa.
-Com valora la seva experièn-
cia com a regidora? 
Hi ha hagut moments de tot, 

bons i dolents. En general em 
sento satisfeta perquè molts dels 
posicionaments que he defensat 
en el Ple, fi ns i tot en època de 
vaques grasses, quan es gastava 
sense mesura, s’ha demostrat 
que eren encertats.
-Què n’opina del descrèdit que 
hi ha cap a la classe política?
Que els partits hem d’aprendre 
la lliçó i apostar per un procés de 
regeneració interna.

Pilar Abián | Redacció

Aguilar haurà estat edil durant 15 anys
la
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Després d’alguns endarreriments 
en la previsió de la finalització de 
les obres, el nou carrer Bifurca-
ció s’inaugurarà oficialment el 
27 de juny. Aquests dies es tre-
balla a un ritme accelerat per 
enllestir a temps un nou passeig 
que potencia l’ús dels vianants i 
que ha permès guanyar 37 no-

ves places d’aparcament. Amb 
la reforma integral del vial s’han 
ampliat voreres, s’han renovat 
les cruïlles, s’ha refet la xarxa de 
clavegueram, es plantaran nous 
arbres i arbustos i s’instal·laran 
nous fanals. També s’ha soterrat 
la línia elèctrica en tot el carrer. 
Les obres les executa la construc-
tora Artífex Infraestructuras i te-

nen un pressupost de 705.144 
euros. La plaça del Sud s’ha am-
pliat amb un tram del carrer del 
Drac; i, a la nova cruïlla d’accés 
per a vianants a la Biblioteca, 
s’hi ha fet una zona d’estada 
amb bancs. Davant del camp de 
futbol s’han eliminat les actuals 
escales i s’habilitarà una zona 
d’aparcament per a autocars.

El carrer Bifurcació estarà enllestit 
just després de les festes del barri

RectA fINAL

L’Ajuntament preveu fer la inauguració oficial de vial, un cop remodelat, el 27 de juny

Lluís Maldonado | Can Sant Joan

Operaris de l’empresa encarregada dels treballs al carrer de la Mina, que va des del camp de futbol de Can Sant Joan al carrer Masia
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> C’s estudia emprendre accions contra El Brot

> L’efecte Can Vies també arriba a Montcada
Una seixantena de persones 
es va manifestar el 28 de 
maig pel carrer Major en so-
lidaritat amb el Centre Social 
Autogestionat de Can Vies, 
l’equipament del barri bar-
celoní de Sants que, després 
de 17 anys de funcionament, 
va ser desallotjat per ordre de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
El grup va recórrer el carrer 
Major i es va adreçar cap a 
la carretera de la Roca on va 
tallar el trànsit durant alguns minuts, per després tornar cap al centre. Dos 
dies després de l’acte de protesta CDC i les JNC van denunciar davant dels 
Mossos els atacs a les seves seus de la comarca, entre les quals hi ha també 
la de Montcada i Reixac, on es van fer pintades al peu de la porta d’accés al 
local. Arran dels fets, una altra formació del municipi, Ciutadans, va emetre un 
comunicat condemnant enèrgicament els atacs | LG
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Ciutadans, amb una regidora a l’oposició, estudia emprendre accions le-
gals contra els responsables de la parada que el Casal Popular El Brot va 
instal·lar a l’espai barraques durant la Festa Major entenent que han “le-
sionat” la imatge de membres del partit. El motiu és l’exhibició de cartells 
amb el lema ‘Es busca’ amb les cares de diferents càrrecs públics locals, 
entre els quals el de la responsable del grup municipal de C’s, Carmen 
Romero, i el del coordinador local de la formació, David Gerbolés, que no 
és regidor. Per la seva banda, l’assemblea del Casal El Brot  ha qualificat 
la reacció de C’s de “desmesurada” en considerar que l’acció no pretenia 
anar més enllà de la crítica sociopolítica. El col·lectiu afirma en un comu-
nicat que no creu oportú mostrar penediment sobre els fets i insta a C’s a 
rectificar la seva decisió | PA
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La Plataforma Tracte Just Soter-
rament Total ha iniciat contactes 
amb els grups parlamentaris ca-
talans amb l’objectiu de fer una 
trobada abans de les vacances 
d’estiu per parlar sobre el pro-
jecte de la línia de rodalies de 
Portbou, actualment aturat per 
manca de finançament. “Som 
conscients que el Parlament 
no és l’administració que té 
les competències en aquest 
afer, però volem demanar als 
grups que aprovin una moció 
en suport al projecte en què es 
reclami a Madrid el compli-
ment dels acords que el Minis-
teri de Foment va pactar amb 
el municipi l’any 2007”, ha ex-
plicat el portaveu de la Platafor-
ma, Ramon Bueno. Un altre dels 
objectius del col·lectiu és reunir-
se amb el conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Santi Vila.

Trobada a la tardor. La Plataforma 
vol que cadascun dels grups par-
lamentaris catalans traslladi als 

seus representants al Congrés 
una invitació per venir la prope-
ra tardor a Montcada a explicar 
què passarà amb el projecte de 
la línia de rodalies una vegada 
acabin les obres del pou de ven-
tilació de la Línia d’Alta Velocitat 
(LAV) que s’estan fent a l’apar-
cament del CAP de Jaume I. 
Aquesta actuació és l’última que 
resta pendent del projecte que, 
en inici, es va vincular al soter-
rament de la línia de Portbou. 

La Plataforma no està disposada 
a què el compromís adoptat pel 
govern central quedi en l’oblit.  
D’altra banda l’entitat ha criticat 
que l’Estat justifiqui el context 
de crisi per no fer la inversió 
de 350 milions d’euros necessà-
ria per executar el soterrament 
de la línia de Portbou, ara que 
s’ha fet públic que la línia d’Al-
ta Velocitat Madrid-Barcelona 
va tenir un sobrecost de 1.732 
milions.

La Plataforma prepara una nova 
trobada amb els grups parlamentaris

SOteRRAmeNt tOtAL

El col·lectiu demanarà al Parlament que aprovi una moció de suport al projecte local

Pilar Abián | Redacció

Les vies constitueixen una perillosa barrera que divideix el centre del nucli urbà 
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> Acer fa que les òlibes tornin a Reixac
Acer ha reintroduït les òlibes a Reixac a tra-
vés d’un projecte que es fa emprant la tèc-
nica d’hàcking, consistent a instal·lar polls 
nascuts en captivitat, fills de pares irrecupera-
bles, en un niu artificial. Tres exemplars criats 
al Centre de Conservació de Fauna Salvatge 
de Camadoca, col·laborador del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural (DAAM), s’han instal·lat 
a Reixac. Les petites òlibes, que encara no 
tenen un mes de vida, seran alimentades fins 
que, per elles mateixes, d’aquí unes setma-
nes, siguin capaces d’anar a la recerca del 
seu propi menjar en els conreus i espais oberts de l’entorn. Com que 
s’alimenten de petits mamífers, com ara ratolins, talpons i altres plagues 
de conreus, aquestes aus contribueixen a millorar la producció agrícola. 
L’òliba és una rapinyaire nocturna que està disminuint a tota Europa i 
també al país i, per tant, és una espècie protegida | LR

> Lafarge celebra el Dia del Medi Ambient
Lafarge, que al juny celebra el mes de la seguretat i la salut, es va afegir el 5 de 
juny al Dia Mundial del Medi Ambient amb un seguit d’accions destinades a 
la conservació i recuperació mediambiental de la zona industrial de la planta. 
El projecte pilot, pioner en la indústria cimentera, s’ha posat en marxa amb 
l’assessorament i col·laboració de l’Associació per a la Conservació de l’Entorn 
i la Recerca (ACER) i contempla tres accions diferents. Treballadors de la 
fàbrica, sota la direcció de l’entitat ecologista, han construït 15 caixes-niu que 
han penjat a arbres i edificis de la fàbrica. També s’han habilitat refugis per a 
insectes que ajudin a controlar les plagues i serveixin d’aliment per a les aus 
que nidifiquin en el recinte. La tercera actuació ha consistit en la plantació 
d’espècies mediterrànies autòctones aromàtiques, culinàries i medicinals. A 
aquestes iniciatives desenvolupades el 5 de juny, s’afegeix l’hort ecològic que 
hi ha a la planta on es conreen verdures per autoconsum dels empleats | PA
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Montcada Comunicació ha sig-
nat un conveni de col·laboració 
amb Tallers AMAC, de Mas 
Rampinyo, per a la cessió du-
rant un any d’un vehicle ecolò-
gic. L’automòbil funciona amb 
GLP, el gas liquat del petroli for-
mat per butà i propà. 
Els avantatges mediambientals 
dels vehicles a gas són que no 
alliberen partícules canceríge-
nes, redueixen en un 15% les 
emissions de CO2 i en un 95% 
les d’òxids de nitrògen i també la 
contaminació acústica. D’altra 

banda, el cost del combusti-
ble és un 50% inferior al de la 
benzina.
AMAC és una empresa familiar 
que va ser fundada l’any 1980 
com un petit taller i que, amb 
els anys, ha esdevingut un con-
junt empresarial líder en el sec-
tor pel que fa a la transformació 
de vehicles convencionals en 
ecològics, a gas o elèctrics. La 
firma compta amb dues seus, 
una al polígon Can Tapioles de 
Montcada i Reixac i l’altra, al 
port de Barcelona | LR

AMAC cedeix un cotxe ecològic 
a Montcada Comunicació 
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Nova jornada de 
vaga a Cotronic 
a final de juny
Els treballadors de Cotronic 
tornaran a fer vaga el dia 30 
de juny després de les aturades 
dels dies 29 i 30 de maig a favor 
d’un conveni digne i contra la 
precarietat laboral al sector de la 
telefonia. El 29 van prendre part 
en una manifestació a Barcelona 
conjuntament amb empleats de 
Telefónica, Elecnor, Comfica, 
Itete, Abentel i Cobra per recla-
mar menys subcontractacions i 
més plantilles fixes | LG
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EL ROCíO
Milers de persones participen a la 
romeria organitzada per la FECAC 
als terrenys de Mas Duran

pàg. 13  pàg. 14

GASTRONOMIA
Cinc establiments locals creen 
una entitat per promoure el 
sector de la restauració

La Federació d’Ampa de Mont-
cada i Reixac (Fampa) ha ini-
ciat una campanya per promoure 
l’adhesió dels centres montcadencs 
a la Xarxa d’Escoles Insubmises 
(XAI) a la Llei Orgànica per a la 
Millora de la Qualitat Educativa 
(LOMCE) que entrarà en vigor el 
curs vinent. La iniciativa neix d’un 
grup de col·legis públics de Barce-
lona i compta amb el suport de la 
Federació d’Ampa de Catalunya 
(Fapac). L’objectiu de la XAI és vi-
sualitzar el malestar de la comunitat 
educativa davant l’anomenada Llei 
Wert. En aquest sentit, la Fapac i 
el Marc Unitari de la Comunitat 
Educativa han elaborat un manual 
de resistència que inclou diverses 
propostes. 

En el cas de les famílies planteja, per 
exemple, que donin suport a les ini-
ciatives d’oposició que promoguin 
els mestres, que difonguin el que 
suposa la nova llei i que no triïn les 
assignatures de Religió, Emprene-
doria i Activitat Empresarial. El 
document també proposa algunes 
accions que pot considerar el pro-

fessorat com ara establir acords per 
mantenir la immersió lingüística, 
les competències dels Consells 
Escolars i no fer especialització 
curricular, entre d’altres. 

Suport escolar i institucional. En el 
marc de la iniciativa s’han elabo-
rat dos documents d’adhesió a la 
XAI, un adreçat als consells esco-
lars i un altre a les administracions. 
A Montcada ja hi ha una escola 
pública que ha signat la carta de re-
buig a la LOMCE i el compromís 
a explorar fórmules de resistència 
activa per atenuar els efectes de la 
llei. En el moment de tancar aque-
sta edició, altres escoles de la ciutat 
tenen previst debatre la qüestió en 
el seu consell escolar. 
La Fampa també ha fet arribar la 
proposta al Consell Escolar Mu-
nicipal, que debatrà el tema en la 
darrera reunió del curs, prevista el 
17 de juny (17.30h), a la Casa de 
la Vila. En el cas d’acord, es farà 
arribar al Ple de l’Ajuntament una 
moció l’adhesió a la XAI.  
“Fem una crida a la implicació 
de tothom per intentar parar 
l’aplicació de la LOMCE, tot 
i que som conscients que sense 
el compromís de les forces polí-
tiques i la Generalitat, la inicia-
tiva no tindrà la força sufi cient 
per aconseguir l’objectiu fi nal”, 
ha dit el president de la Fampa, 
Carlos Ruiz.

Sílvia Alquézar | Montcada

El Consell Escolar 
Municipal debatrà 
l’adhesió a la XAI a la 
reunió del 17 de juny

educAcIÓ

La iniciativa neix d’un grup de col·legis públics de Barcelona i compta amb el suport de la Federació d’Ampa de Catalunya

La Fampa promou l’adhesió dels centres a 
la Xarxa d’Escoles Insubmises a la LOMCE

Els alumnes de l’escola Font Freda i de l’EBM Font Freda, durant la cantada simultània del tema ‘Mirall de pau’, el 6 de juny, al pati del centre
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Les escoles reivindiquen la continuïtat de l’assignatura de música

Quatre centres de la ciutat van 
prendre part el passat 6 de juny 
en la iniciativa ‘Dóna la nota’ –im-
pulsada pel Camp d’Aprenentat-
ge Pau Casals, al Vendrell– per 
reivindicar la continuïtat de l’as-
signatura de música a Infantil i 
Primària, que desapareix amb 
l’entrada en vigor de la LOM-
CE. Les escoles públiques Font 
Freda, Reixac, El Viver i l’Escola 
Bressol Municipal (EBM) Font 

Freda van participar a l’hora de 
pati (11h) a la cantada simultà-
nia amb altres escoles i instituts 
d’arreu de Catalunya de la can-
çó ‘Mirall de pau’, composada 
per a l’ocasió.  “És una manera 
d’explicar al món, i en especial 
al ministre Wert, que la música 
és molt important en la nostra 
vida i en l’educació dels in-
fants. Ens fa sentir vius i ens 
fa viure emocions”, explica la 

professora de música de l’esco-
la Font Freda, Judith Pijuan, qui 
remarca que a través d’aquesta 
matèria també s’ensenyen mol-
tes tradicions i cançons de la 
cultura catalana i popular. 
Altres escoles de la localitat han 
avançat que cantaran la cançó 
coincidint amb el festival de fi  de 
curs perquè no han tingut temps 
de preparar la iniciativa amb els 
alumnes | SA
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L’Escola d’Adults, amb seu al car-
rer Reixagó, 5 de Can Sant Joan, 
presenta diverses novetats per 
al curs vinent relacionades amb 
l’oferta formativa d’informàtica. 
El centre ampliarà les places de 60 
a 80 i els alumnes aprovats obtin-
dran el certificat oficial ACTIC. 
“És un títol reconegut a nivell 
europeu i un dels requisits més 
sol·licitats per optar a nombro-
sos llocs de feina”, ha explicat la 
directora, Adela Gràcia, qui opina 
que aquest canvi pot fer baixar la 
mitjana d’edat dels inscrits a infor-
màtica, que fins ara són majorità-
riament gent gran.

Més oferta. A partir del setembre, 
l’Escola d’Adults també recupera-
rà el curs de preparació per a les 
proves d’accés a cicles de grau 
mitjà i mantindrà un any més el 
de grau superior, amb un índex 
d’aprovats que frega el 100% en 
el primer i el 90% en el segon. El 
centre també ofereix tres nivells 
d’anglès, un grup inicial de cata-

là, dos de castellà per a persones 
nouvingudes i un d’alfabetització. 
A més, l’escola imparteix cursos 
de preparació per al Graduat en 
Educació Secundària (GES), amb 
tres grups. En total, el centre ha 
tingut aquest curs 470 alumnes 
i 7 professors. “La Generalitat 
ha duplicat la matrícula en dos 

anys amb el mateix personal 
docent”, remarca la directora, qui 
lamenta que la ratio sigui de 35 
alumnes. La preinscripció per al 
curs vinent serà del 20 al 30 de 
juny, de dilluns a divendres, de 10 
a 12 i de 17 a 20h, al mateix equi-
pament. El període de matrícula-
ció serà del 2 al 8 de setembre.

Els alumnes dels cursos d’informàtica 
obtindran el certificat oficial ACTIC 
El període d’inscripció per al curs vinent romandrà obert entre el 20 i el 30 de juny

Sílvia Alquézar | Can Sant Joan

L’aula d’autoformació ha tingut una gran acceptació aquest curs a l’Escola d’Adults
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eScOLA d’AduLtS

L’escolarització a les escoles bres-
sol municipals de Montcada i Rei-
xac –Mitja Costa, Can Sant Joan, 
Camí del Bosc, Font Freda i Can 
Casamada– així com els serveis 
de menjador, berenar, acollida i 
allargament que ofereixen els cen-
tres, mantindran el mateix preu 
que l’actual durant el curs vinent, 
a excepció dels espais nadó i fami-
liar, que passaran a costar 20 i 25 
euros al mes, respectivament. Fins 
ara, eren gratuïts perquè l’empresa 
gestora, en el plec de clàusules, va 
aportar com a millora del servei la 
gratuïtat d’aquests serveis durant 
el primer any de funcionament. 

El debat. Tots els grups munici-
pals van votar a favor del punt, 
amb l’excepció d’ICV-EUiA, en 
la sessió ordinària de maig, que 
va tenir lloc el dia 29 a la Casa de 
la Vila. El portaveu de la forma-
ció rogiverda, Josep M. González, 
va remarcar que el servei hauria 
de ser gratuït, o bé amb tarifació 
social per tal que cada família pa-

gués en funció de la seva renda. 
El president de l’Àrea Econòmica, 
Joan Maresma (CiU), va recordar 
que l’Ajuntament ja ha assumit la 
part del servei d’escoles bressol 
que ha deixat d’aportar el govern 
de la Generalitat i va destacar que 
ja existeix una ordenança que re-
gula les bonificacions per a les fa-
mílies amb les rendes més baixes.
La regidora d’Educació, Ana Ri-
vas (PSC), va destacar l’endemà 
del Ple “la bona acollida que 
han tingut aquests serveis, que 
ens ha motivat a continuar-los 
oferint, una decisió consensuada 
entre l’Ajuntament i les famíli-
es, a més de l’equip d’inferme-
ria d’atenció primària del mu-
nicipi i el Dapsi, que també hi 
col·laboren”. 
Els espais familiar i nadó són dos 
serveis que han començat a fun-
cionar aquest curs i s’ofereixen 
a l’escola bressol Camí del Bosc 
(Can Cuiàs). Ambdós van néixer 
amb l’objectiu d’esdevenir un es-
pai de relació entre famílies del 
municipi amb nadons i fills petits.

Els espais nadó i familiar 
deixaran de ser gratuïts
Les escoles bressol municipals mantindran els preus

Laura Grau | Montcada

educAcIÓ de 0 A 3 ANYS

> L’Esplai Sesa s’acomiada amb una gimcana
L’Esplai Sesa organitza una gimcana intergeneracional oberta a la població 
el 20 de juny com a acte final de l’entitat, que desapareix després d’estar 
23 anys treballant en l’àmbit del lleure infantil a Montcada. El punt de 
trobada serà la plaça de l’Església, a les 22h. Els grups han d’estar formats 
per un mínim de cinc persones que hauran d’anar caracteritzades d’algun 
personatge. Les inscripcions es poden fer mitjançant el correu electrònic 
info@esplaisesa.org’ fins al 15 de juny. En el mail s’ha de fer constar el 
nom i cognom dels participants, la data de naixement i el telèfon de con-
tacte d’un responsable | LG

Tots els inscrits al Casal d’Estiu que organitza la Regidoria d’Infància i 
Joventut –al voltant de 300– tindran plaça. Enguany, hi haurà activitats a 
totes les escoles ofertades –Reixac, Elvira Cuyàs, Mas Rampinyo, El Viver 
i Mitja Costa–, excepte al col·legi La Ginesta, de Can Cuiàs, on no hi ha 
hagut la inscripció mínima de famílies, a les quals se’ls ha ofert la possi-
bilitat de desplaçar-se als altres centres. D’altra banda, l’Ajuntament ha 
destacat que encara hi ha places disponibles a l’última setmana del Casal, 
entre el 27 de juliol i l’1 d’agost. Les activitats començaran el 30 de juny i 
es desenvolupen de 9 a 13.30h, tot i que el dia que hi ha excursió l’horari 
s’amplia fins a les 17h. El Casal també ofereix els serveis complementaris 
de menjador, ludoteca i acollida | SA

> Tots els inscrits al Casal d’Estiu tindran plaça

L’entitat Amics del Ferrocarril de Montcada i Reixac organitza el 12 de ju-
liol una sortida a Tarragona amb el tren turístic Català Talgo, que va creuar 
per primera vegada els Pirineus sense la necessitat de fer transbord a la 
frontera francesa. El comboi sortirà des de l’estació de Montcada i Reixac, 
de la línia de Portbou, a les 10.13h, i de l’estació de Sants, a Barcelona, a 
les 10.33h. L’arribada a Tarragona està prevista a les 11.43h. El preu del 
viatge i la visita a la ciutat imperial costa 32 euros. Les persones interessa-
des poden rebre més informació a través del correu electrònic amicsdel-
tren@gmail.com | SA

> Sortida dels Amics del Ferrocarril a Tarragona
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LíNIA d’AteNcIÓ A LA VIOLÈNcIA de GÈNeRe

L’Ajuntament ha demanat als res-
ponsables d’establiments comer-
cials del municipi que col·laborin 
amb la difusió del telèfon 900 
900 120, d’atenció a les dones en 
situació de violència masclista, 
penjant a les seves botigues i po-
sant a disposició de la clientela el 
cartell i els adhesius informatius 
sobre aquesta línia i sobre l’Ofici-
na d’Atenció a la Dona (OAD) de 
Montcada i Reixac que els farà 
arribar el consistori. Les regido-
ries de Polítiques d’Igualtat i de 
Comerç han adreçat una carta a 
les associacions de comerciants 
de la ciutat informant-les sobre la 
posada en marxa del servei. 
“Els comerços són punts molt 
concorreguts que permetran 
donar a conèixer el telèfon”, ha 
destacat la regidora de Polítiques 
d’Igualtat, Judith Mojeda (PSC).

Acord. A final d’abril, l’Institut 
Català de les Dones, la Federa-
ció de Municipis i Comarques 
(FMC) i l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM) van signar un 
acord per a la divulgació de la lí-
nia d’atenció a les dones en situa-
ció de violència masclista. El telè-
fon és gratuït i confidencial i atén 
tots els dies de l’any, durant les 
24 hores, i facilita la comunicació 
en un total de 124 idiomes. 
Equips de professionals de l’ad-
vocacia, la psicologia, el treball 
social i la medicina atenen les de-
mandes relacionades amb qual-
sevol forma de violència contra 
les dones. Es tracta d’un recurs 
al qual es pot trucar de forma 
anònima i que ofereix, si és ne-
cessari, una derivació acompa-
nyada i acurada cap a la Xarxa 
d’intervenció integral contra la 
violència masclista. 

L’Ajuntament difon el 
telèfon entre el comerç
Les botigues lluiran els cartells amb el número 900 900 120

Sílvia Alquézar | La redacció

El cartell amb el número de telèfon d’atenció a les víctimes es penjarà a les botigues 
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Cinc establiments de restaura-
ció del municipi –Casa Juanita, 
Reina Elisenda, El Manantial 
de la Cerveza, Can Piqué i Da-
nubio– s’han unit per crear la 
primera associació gastronòmica 
de Montcada i Reixac que porta-
rà el nom de Gastronòmica Rei-
xac i que compta amb el suport 
de la Regidoria de Comerç de 
l’Ajuntament. Arran de l’èxit de 
la I Jornada Gastronòmica cele-
brada el mes d’octubre al carrer 
Guadiana, aquest grup de restau-
radors ha decidit unir forces per 
dinamitzar el sector i apropar la 
gastronomia al ciutadà. “Les jor-
nades que vam fer a l’octubre 
van ser una primera prova que 

va sortir força bé. Estem molt 
contents amb els objectius que 
vam assolir en aquella ocasió i 
ara volem anar a més”, explica 
Isaac Carrasco, membre de l’as-
sociació i responsable del restau-
rant Casa Juanita, situat a la Font 
Pudenta. 
Entre les activitats que estudia 
aquesta nova entitat està la cele-
bració d’una segona edició de les 
jornades gastronòmiques, així 
com la creació d’una aplicació 
per reservar taula al millor preu 
i la creació d’una pàgina web al 
servei del consumidor (www.
gastronomiareixac.es). “El que vo-
lem és que la gent ens conegui 
més. Fins ara no hi havia una 
unió entre els restauradors que 

treballem al municipi. No ens 
havíem aturat per parlar i em-
prendre una mateixa direcció. 
En els temps actuals, tota ajuda 
és poca i si estem junts, aconse-
guirem més que anant cadascú 
pel seu costat”, diu Carrasco.

Primera activitat. Com a acte de 
presentació oficial, Gastronòmica 
Reixac ja està treballant en l’orga-
nització d’una exhibició al carrer 
que es farà a mitjans de juliol en 
una data i lloc per concretar. Sota 
el nom de ‘Cuina a la fresca’, es 
farà amb l’objectiu que la gent 
vegi en viu el treball dels profes-
sionals de la cuina i gaudeixi dels 
seus plats amb uns preus assequi-
bles.  

Neix l’entitat Gastronòmica Reixac 
amb la idea de dinamitzar el sector
Cinc establiments locals han impulsat el projecte amb el suport de Comerç

Rafa Jiménez | Redacció

Els cinc representants dels restaurants locals (El Manantial de la Cerveza, Reina Elisenda, Danubio, Casa Juanita i Can Piqué) que han creat la nova entitat
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Prop de 25.000 persones, segons 
l’organització, han passat enguany 
per la 43a edició del Rocío que es 
va celebrar del 5 al 9 de juny a Mas 
Duran i que organitza la Federació 
d’Entitats Culturals Andaluses de 
Catalunya (FECAC). La romeria 
ha comptat amb la participació de 
22 germandats i més d’un centenar 
d’associacions. 
El director del Rocío, Eduardo 
López, s’ha mostrat molt satifet 
amb l’assistència en aquesta edi-
ció: “Creiem que ha estat una de 
les millors”. Entre els actes que ha 
destacat per la seva gran acceptació 
figuren la presentació del Rosario 
i la missa de l’Alba. El programa 

d’actes va arrencar el dia 5 amb la 
missa de trasllat de la imatge de la 
verge del Rocío des de l’església de 
Sant Martí de Cerdanyola, presidi-
da pel mossèn Juan Carlos Mont-
serrat, rector de la parròquia de la 
veïna localitat, i cantada pel cor de 
la germandat de la Verge del Rocío 
de Cerdanyola.
El dia 7 va tenir lloc la recepció 
i la presentació de les german-
dats amb el seu ‘simpecado’, que 
van ser rebudes pel president de 
la FECAC, Daniel Salinero, el 
secretari del bisbe de Terrassa, 
Manuel Coronado, i el mossèn 
Montserrat. L’endemà es va 
celebrar la missa de ‘romeros’, 
oficiada pel bisbe de Terrassa, 

monsenyor José Ángel Sáiz, i 
cantada pel cor de la germandat 
de la verge del Rocío Rocieros 
de Carmona de l’Hospitalet. A 
la mitjanit del dia 8 es va fer el 
rosari de l’Aurora, resat pel bisbe 
auxiliar de la diòcesi de Terras-
sa, monsenyor Salvador Cristal, 
i cantat pel cor de la germandat 
de la verge del Rocío Pastora de 
l’Alba, de Sant Adrià del Besòs. 
El Rocío va cloure el dia 9 amb la 
missa de l’Alba, cantada pel cor 
de la germandat Pastorcillo Divi-
no de l’Hospitalet. La processó 
de la verge va tancar el progra-
ma amb la visita a totes les ger-
mandats i el retorn de la imatge a 
Cerdanyola.

El Rocío registra una de les millors 
participacions de la seva història
L’organització estima que del 5 al 9 de juny hi van passar prop de 25.000 persones

Lluís Maldonado | Redacció

L’arribada de les germandats participants al Rocío amb els seus ‘simpecados’, el 7 de juny, en el moment de passar per davant de la caseta de Montcada
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L’Ajuntament, la Xarxa d’Equipaments i les entitats de Can Cuiàs organitzen ac-
tivitats del 13 al 23 de juny per donar la benvinguda a l’estiu. Hi ha previst fer la 
festa de final de curs de ròl·ler, el muntatge teatral ‘Con esencia de carmín’, la 
segona caminada popular del barri, un concert a càrrec dels alumnes del curs 
de guitarra espanyola del Centre Cívic, el final dels cursos de futbol, una tarda 
de jocs tradicionals al carrer, un concurs per triar el cartell de la Festa Major del 
barri, un espectacle de teatre infantil i la revetlla de Sant Joan | SA

> Fi de curs al Centre Cívic Can Cuiàs

La Xarxa d’Equipaments, amb el suport del Centre Obert i l’Espai Jove 
de la Ribera, organitza el 17 de juny la Festa d’estiu de la Ribera. Hi ha 
prevista una gimcana per a totes les edats a partir de les 17.30h. Les 
inscripcions es poden fer fins al 13 de juny al Centre Cívic, de 17 a 20h. 
Hi haurà premis per als tres primers equips classificats. D’altra banda, el 
programa d’activitats inclou l’actuació del Ballet Flamenco Triana, a les 
19h. El mateix dia, el Centre Cívic del barri també acollirà la inauguració 
de l’exposició de creacions fetes al taller de reciclatge del Pla Comunitari i 
al grup de ganxet de la Xarxa d’Intercanvi de Coneixements. La mostra es 
podrà visitar fins al 30 de juny | SA

> La Ribera dóna la benvinguda a l’estiu

> Jesús Abad recull el premi de Ràdio Associació

El periodista Jesús Abad, que dirigeix i presenta el programa ‘El Fanalet’ a 
Montcada Ràdio, va recollir el 29 de maig el premi al millor espai de ràdio local 
a la 14a edició dels guardons de Ràdio Associació de Catalunya, durant la gala 
que va tenir lloc a l’Auditori de l’ONCE a Barcelona. El jurat va distingir l’espai 
local, que s’emet els dilluns de 22 a 23h, per l’anàlisi i la reflexió sobre els 
temes d’actualitat de Montcada, desenvolupats d’una forma imaginativa i rigo-
rosa. Abad va reivindicar durant la seva intervenció el paper del periodisme de 
proximitat. “Estem en un món ‘glocal’ on la informació més propera també 
és molt important”, va dir el periodista. A la foto, Abad en el moment de recollir 
el premi acompanyat de la gerent de Montcada Comunicació, Pilar Abián, i la 
periodista Sílvia Alquézar | LR

Un grup de veïns de Can Sant Joan organitza el 5 de juliol al Kursaal un 
festival solidari per recollir fons per a Lorena Jurado, una nena de Mas 
Rampinyo afectada per una malaltia neurodegenativa. Hi ha previstes 
actuacions de dansa, balls, poesia, guitarra i flamenc. L’entrada costarà 
3 euros i es podrà adquirir a les taquilles de l’equipament municipal el 
mateix dia de l’esdeveniment. Els organitzadors han creat una fila zero 
per a les persones que vulguin fer aportacions (BBVA 700 1829742940 
200087988). La família de Lorena ha iniciat una campanya de recollida de 
taps de plàstic amb l’objectiu d’aconseguir diners per instal·lar un ascen-
sor a casa seva que permiti a la nena accedir fins a la terrassa | SA

> El Kursaal acollirà un festival per ajudar Lorena

L’Associació de Gent Gran de la Casa de la Mina organitza el 14 de juny 
la festa fi de curs de l’entitat amb nombroses activitats. El programa co-
mença a les 9h amb un torneig de petanca. A les 11h hi haurà una exhi-
bició de sevillanes; a les 12h, un concert a càrrec de la coral del Casal, i 
a les 12.30h, una rondalla. A l’hora de dinar, l’entitat farà una paella per a 
350 persones. A la tarda, hi haurà ball amb música en viu amenitzat pel 
grup New Class Group | SA 

>  Festa del Casal de Gent Gran Casa de la Mina

El parc de les Aigües, davant del Casal de la Mina, va ser l’escenari l’1 
de juny de diverses exhibicions de tai-txí en el marc de la III Trobada 
d’aquesta disciplina celebrada al municipi, que va aplegar força públic. 
Els grups de tai-txí dels Casals de la Gent Gran Casa de la Mina –a la 
foto– i de Montcada i Reixac, la Casa de la Vila, l’IME i l’Espai Tai Chí van 
fer una exhibició. Tot seguit, l’Escola de Kung Fu Choy Lee Fut Ten Wan 
va fer l’espectacular dansa del lleó | PA

> Èxit de la III Trobada de tai-txí
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El menjador 
social El Caliu 
inaugura el nou 
local el dia 20

El menjador social El Caliu es-
trenarà el nou local, situat al 
carrer Bogatell, el pròxim 20 de 
juny amb una jornada de portes 
obertes “per donar a conèixer 
el projecte entre la població”, 
explica Judith Recasens, una de 
les impulsores de la iniciativa. El 
Caliu es va obrir tot just fa un 
any a les instal·lacions de l’Abi 
amb l’objectiu d’oferir un àpat a 
les persones amb més problemes 
econòmics. El servei funciona 
els dilluns i els dijous al migdia i 
atén al voltant d’una vintena de 
persones. Els usuaris també se’n 
duen un àpat per al sopar. “El 
perfil dels comensals és molt 
variat, des de famílies amb 
fills petits fins a persones so-
les”, comenta Recasens.

Sílvia Alquézar | Montcada 

Els treballadors de Correus a Catalunya s’han afegit a la campanya de 
recollida d’aliments La fam no fa vacances. Sota el lema ‘Portem el teu 
ajut a qui el necessita’,  les més de 1.000 oficines postals catalanes reco-
lliran del 16 al 21 de juny les donacions dels ciutadans, que es lliuraran a 
cadascun dels quatre Bancs dels Aliments que hi ha a Barcelona, Girona, 
Lleida i Tarragona. Es recolliran productes bàsics per a la nutrició i que 
siguin perdurables com ara conserves de carn o peix i l’alimentació per 
a nadons, però també es recaptarà arròs, pasta, llegums, oli, llet, sucre, 
sucs i galetes | SA

>  Recollida d’aliments dels empleats de Correus
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Els Serveis Socials de l’Ajunta-
ment de Montcada i Reixac 
han consolidat durant el 2013 
les polítiques assistencials que 
es presten des de l’àmbit local 
i han posat de manifest que cal 
que existeixin aquests programes 
i ajuts per pal·liar les necessitats 
bàsiques d’una part de la població. 
Per quart any consecutiu, més de 
5.000 persones amb difi cultats 
econòmiques han requerit aquesta 
assistència. El 2013 es van aten-
dre 5.116 persones, davant les 
5.070 del 2012. El pressupost 
municipal també s’ha adequat 
a aquestes necessitats i els 2,58 
milions aportats el 2013 suposen 
un increment del 10,96% respecte 
l’any anterior.
L’alcaldessa, María Elena Pérez, 
remarca que “durant el 2013 es 
van haver d’aplicar més mesures 
de protecció social a la ciutat 
com a conseqüència del col·lapse 
de la Llei de la dependència, de 
la renda mínima d’inserció i dels 
ajuts per a l’habitatge públic”.
Mitjançant programes per fer 
front a les situacions de pobresa 
i als casos d’urgència, s’han po-
gut atendre 814 usuaris amb 
prestacions destinades a la ma-
nutenció –alimentació i vestit–, 
habitatge –lloguer, hipoteca o 
allotjament alternatiu–, pagament 

de subministraments –gas, llum 
i aigua–, despesa farmacèutica, 
despeses vinculades a l’escola-
rització. En total, s’hi han destinat 
gairebé 240.000 euros.
Des dels Serveis Socials també 
s’ha ajudat en la tramitació de 
la renda mínima d’inserció, 
però els barems d’adjudicació 
han fet disminuir les persones 
benefi ciàries fi ns a les 139.

814 persones s’han 
benefi ciat dels 
programes per fer front 
a la probresa, invertint-
hi 240.000 euros

En aquest mateix àmbit destaca 
el menjador social municipal del 
Centre Cívic l’Alzina, que durant 
els seus primers sis mesos de 
funcionament ha servit 3.146 
menús tots els migdies de dilluns 
a dissabte. L’ajut en els àpats 
també ha s’ha incrementat amb 
les 7.180 bosses de menjar de 
Càritas –un 8,10% més que el 
2012–, i el cistell solidari d’aliments 
fescos que a través d’Aldees In-
fantils SOS durant el seu primer 
trimestre de vigència va benefi ciar 
23 famílies. Els lots d’alimentació 
per a nadons i d’higiene personal 
de la Creu Roja han arribat a les 
877 unitats. 

La regidora de Serveis Socials, M. 
Carmen González, considera que 
“iniciatives com el cistell solidari 
o el menjador social municipal han 
estat molt importants per a pal·liar 
alguns dels dèfi cits d’alimentació 
de la població més vulnerable”.
Amb relació a les accions vin-
culades a l’atenció a la gent gran 
i a les persones amb discapacitat, 
des de Serveis Socials s’hi ha 
destinat més d’un milió d’euros. 
Dins d’aquest àmbit destaca el 
Servei d’Atenció Domiciliària, 
amb 516 usuaris, davant dels 474 
de l’any anterior. La majoria de 
benefi ciaris –335– requereixen el 
servei de cura personal, i la resta 
–181– treballs com la neteja de la 
llar, fer el menjar o rentar la roba. 
El servei de teleassistència és 
l’únic servei social local que té 
un copagament. El 2013 el van 
requerir 807 persones, de les 
quals el 40% no van haver de 
pagar res per rebre aquest servei. 
Un altre dels serveis que ha tingut 
molta demanda és el de lloguer 
de materials ortopèdics i ajuts tèc-
nics, amb 810 elements diferents. 
L’Ajuntament de Montcada i 
Reixac també ha mantingut el 
servei de transport adaptat, que 
l’any passat van utilitzar 42 usuaris 
de centres de dia i 27 usuaris 
de centres especials de treball i 

ocupacionals. A més, gràcies a 
un conveni amb la Diputació de 
Barcelona, 11 persones grans 
es van benefi ciar l’any passat 

de petites reformes gratuïtes al 
seu habitatge –preferentment a 
la cuina i al bany– per a facilitar 
l’autonomia personal.
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Els Serveis Socials atenen més de 5.000 
persones per quart any consecutiu
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INCREMENT DEL PRESSUPOST
Les partides destinades íntegrament a 
projectes van sumar 1,88 milions d’euros 
el 2013, un 12,5% més que l’any anterior

TREBALL CONJUNT
Serveis Socials compta amb la 
implicació d’empreses privades i 
d’entitats del Tercer Sector

MARÍA ELENA pÉREZ
ALCALDESSA

El 2013, des del punt de vista 
dels Serveis Socials, ha estat 
un any on els programes mu-
nicipals destinats a la població 
més vulnerable s’han consoli-
dat. Des del 2011, el pressu-
post destinat exclusivament 
a accions de suport a pal·liar 
les necessitats bàsiques s’ha 
incrementat un 20,63%. I 
aquesta ha estat una feina 
feta per tots: per l’Administra-
ció pública, per les empreses 
privades i per les entitats del 
Tercer Sector. Una peça clau 
per al bon funcionament han 
estat els tècnics i les adminis-
tratives municipals, als quals 
vull reconèixer el seu esforç.

AL cOStAt de LA INfÀNcIA I LA JOVeNtut

Una feina
de tots

Els programes específi cs d’in-
fància i joventut incloen, entre 
d’altres accions, els ajuts es-
colars per a material i sortides. 
El 2013 es van atendre 939 
alumnes amb una partida pres-
supostària de gairebé 70.000 
euros, enfront dels 664 alum-
nes i els 50.000 euros de l’any 
2012. Amb relació als ajuts de 
menjador, l’objectiu municipal 
va ser donar cobertura a la ma-
teixa quantitat d’alumnes que 
l’any anterior –418– i per aquest 
motiu hi va destinar uns 35.000 
euros. Aquests ajuts també van 
comptar amb el fi nançament del 
Consell Comarcal, la Fundació 
Probitas i Aldees Infantils SOS.

Gràcies al Projecte Escoles s’ha 
pogut acompanyar 347 alum-
nes als quals perillava el seu 
procés de socialització.
Durant el 2013 es van con-
solidar serveis bàsics per als 
infants i joves com el Centre 
Obert La Ribera, el Centre Obert 
Can Sant Joan, l’Espai Familiar 
Mentrestant i l’Espai Jove La Ri-
bera. 
Els objectius que s’estan impul-
sant durant aquest 2014 són 
l’ampliació dels serveis bàsics 
existents, la posada en mar-
xa del Centre Obert de la Font 
Pudenta i l’obertura d’un Casal 
d’Estiu que acollirà infants amb 
alt risc de dèfi cits alimentaris.

Més infants atesos i més recursos

M. CARMEN gONZÁLEZ
REGIDORA DE SERVEIS SOCIALS

Durant el 2013 hem prioritzat 
l’atenció a la infància i l’adoles-
cència incrementant les beques 
de menjador. En aquest sentit, 
donem les gràcies a l’important 
suport rebut per la Fundació 
Probitas. També hem realitzat 
atenció a les persones, amb pro-
jectes molt importants com el 
Cistell Solidari, on hi col·laboren 
comerços locals amb l’aportació 
de productes frescos. I, sobre-
tot, hem prioritzat l’alimentació 
als centres oberts però sense 
deixar d’atendre les necessitats 
bàsiques dels Serveis Socials o 
accions com el suport en el llo-
guer durant 6 mesos a persones 
amb necessitats.

Prioritzar
l’atenció

Centre Obert La Ribera
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El Rocío
Estoy horrorizado al comprobar como 
año tras año los romeros, como mo-
dernos hunos, arrasan el parque de 
la Llacuna ante la pasividad muni-
cipal. No hay brizna de hierba que 
se salve de ser atropellada por sus 
coches, que campan a sus aires sin 
control hasta ser aparcados a la mis-
mísima puerta de sus casetas. Alla-
nan con grava el terreno para mayor 
comodidad a la hora de sus bailes y 
refrigerios, acampan sin consideración 
en cualquier rincón (¿no hay límites 
para tanta caseta?) y maltratan a los 
árboles, a los que consideran meras 
herramientas de su campamento. 
Puedo aceptar que se apoderen un 
mes del parque, pero no que nos lo 
estropeen para siempre. Como último 
remedio espero que, por la interce-
sión de la Virgen del Rocío, nuestro 
parque no se convierta algún día en 
una campa polvorienta en lugar de la 
pradera (más o menos descuidada) 
que a los vecinos nos hubiera gusta-
do que fuera. Creo que 800 euros de 
IBI bien valen la plegaria.
Y enseguida viene un festival “soste-
nible”... 

Guillermo Fernández
Mas Duran

L’Ecoparc ens empudega 
Diguin el que diguin els seus dirigents, 
l’Ecoparc continua fent pudor, molta 
pudor. Tant de bo sentíssim la pudor 
tot plegat dues o tres vegades al mes, 
com afirma el gerent de la planta de 
residus. El cert és que setmanalment 
hi ha dos o tres episodis de pudors. A 
Ripollet hi estem tan avesats, ho hem  
denunciat tantes vegades, que al cap-
davall tenim la impressió que no hi ha 
res a fer mentre segueixin manant 
els mateixos que donen cobertura al 
gran negoci de les escombraries per 
part de les grans empreses que s’hi 
dediquen. És fàcil publicar un repor-
tatge sobre les bondats de l’Ecoparc 
en una publicació de Montcada. Aquí 
no en noteu els efectes. De ben se-
gur que els responsables de la planta 
de Can Cabanyes no gosarien fer el 
mateix a Ripollet: la gent se’n riuria o 
s’indignaria.
Se’ns va vendre l’Ecoparc, a Ripollet 
i a Montcada, com una alternativa a 
la incineració de residus després del 
tancament de la incineradora de la 
Ferreria. Curiosament ara tenim Eco-
parc i incineració a la cimentera. Si 
els ecoparcs haguessin funcionat i 
fossin les plantes que se’ns van ven-
dre quan es van instal·lar, de ben se-
gur ara no caldria incinerar, ni conti-
nuar buscant abocadors on dipositar 
la gran quantitat de bales de rebuig 

que surten de l’Ecoparc diàriament.
Els ciutadans de Ripollet i Montcada 
amb l’Ecoparc i la incineració de re-
sidus a la cimentera, estem patint els 
efectes d’una nefasta política de ges-
tió de residus que en el seu dia van 
implantar el PSC i CiU que continua 
vigent i que embruta el país amb in-
cineració i abocadors a dojo, mentre 
unes poques grans empreses n’estan 
obtenint grans beneficis amb les nos-
tres deixalles i els nostres impostos.

 Antoni Pijuan
COP-Compromís per Ripollet 

Pas de Mas Rampinyo
Cada dia que passa queda més evi-
dent la ineficiència i poc interés que 
té l’Ajuntament envers el pas a nivell 
de Mas Rampinyo. Tancat al trànsit 
des de fa ja uns anys, encara estem 
a l’espera que s’inhabiliti totalment i 
deixi així de sonar l’insoportable soroll 
del timbre que persistentment sona 
entorn a 10 hores al dia. Un bon acu-
dit el que ens ha deixat l’Ajuntament 
si tenim en compte que el pas a ni-
vell de Montcada, molt més perillós i 
transitat, no té cap timbre...
Ja ens hem posat en contacte amb 
l’Ajuntament i amb l’Adif, però tots 
dos escombren cap a fora. L’Ajunta-
ment diu que és responsabilitat de 
l’Adif i l’Adif diu que no pot fer res fins 
que l’Ajuntament no tanqui definitiva-
ment el pas. La resposta de l’Adif era 
d’esperar, però no la d’un Ajuntament 
que se suposa ha de treballar per 
millorar el benestar dels seus ciuta-
dans. O, al menys, serà el que ens 
vendran a les pròximes eleccions.
Mentrestant, els veïns de la zona 
continuarem confiant que el proble-

ma es resolgui aviat i finalment obli-
dar-nos d’aquest insoportable soroll.

Alberto Bueno
Mas Rampinyo 

Final de bàsquet
En acabar la lliga sost-21 nivell C, la Fe-
deració va organitzar una lligueta entre 
els tres primers classificats –Vedruna, 
CB Mir B i CB Mir C– per decidir l’equip 
campió. El darrer partit de la lligueta 
enfrontava el 25 de maig els dos con-
junts montcadencs. Si guanyava el B, 
es proclamava campió, si no, el Vedru-
na ja que el C –el que jo entrenava–, 
no tenia opcions. El meu equip arriba 
amb només 6 jugadors a causa de 
les lesions, mentre el B s’acompanya 
d’un base júnior quan els tècnics ha-
víem acordat no convocar cap jugador 
de categories inferiors. En aquell mo-
ment, decideixo trucar també un altre 
júnior.
Els pares i seguidors, la majoria del B, 
així com membres de la directiva, co-
mencen a omplir la graderia. Tot i que 
sortim justos, parlo amb els jugadors 
decidit a plantar cara al matx. Poc 
abans d’acabar el 2n quart, el B gua-
nya d’11, però al final només de 2. Hi 
ha bon rotllo entre el públic i bones 
cares entre la directiva del club. Sem-
bla que tot va sobre rodes. El nostre 
base porta 3 personals. Comencem a 
ficar punts, un 16 a 0 al marcador, i 
ens posem 25 a 37. 
Aleshores s’acosta el president per 
darrera de la banqueta i em pressiona 
perquè no guanyem el partit. Indignat, 
decideixo anar per totes. Al final del 
3r quart, guanyem 37 a 43, però al 
meu base li xiulen la cinquena falta 
personal. Encès com una flama, sota 

les amenaces d’aquest “fantasma” 
que ha sortit del no res decideixo 
que, si no ens guanyen a la pista, és 
que no s’ho mereixen. Els hi explico 
als jugadors les paraulotes del presi-
dent i, molt indignats, se sumen a la 
decisió de guanyar, tot i que jo en sóc 
l’únic responsable. Encara que el B 
va tenir opcions per guanyar, el C el 
va superar per 51-57. Als últims mi-
nuts faig jugar el base que no s’havia 
vestit per lesió i el públic l’escridassa 
i increpa. 
Vaig rebre males paraules del dele-
gat de camp i de l’entrenador del B, 
que suposo venien a guanyar sí o sí. 
El delegat de camp em va fer fora de 
la pista en acabar el partit. Bé, tot un 
exemple del que no vull. Així que jo 
no continuo amb aquest club. Una 
llàstima. Crec si tot s’hagués parlat 
abans, aquest final hauria estat un al-
tre. Malauradament tots hem perdut. 
No vaig infringir cap norma ni vaig fer 
paranys en cap moment. Costa molt, 
quan estàs a punt de caure, abaixar 
els braços i deixar que acabin amb 
tu. No sóc d’aquest tipus de persona. 
Què hi ha darrera de la derrota del B? 
Perquè tots volien la victòria? És que 
no saben que al bàsquet pot guanyar 
un o l’altre? Potser s’han equivocat 
d’esport i de persona, això segur!.

Ignasi de Miguel
Barcelona

Fe d’errates
El grup de música Paris 29 només fa temes 
propis i no versions com es va publicar 
erròniament al número anterior.

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu
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>Editorial
Ecoparc 2

La propera edició de 
‘La Veu’, el 4 de juliol

Problemes al pati d’El Viver quan plou

el clic

El pati de l’escola El Viver i la seva pista coberta es converteixen en un autèntic 
fangar cada vegada que plou. L’últim episodi d’inundació de l’espai es va regis-
trar els dies 30 i 31 de maig, coincidint amb la festa de l’escola. Pares, mares i 
alumnes vam haver de d’agafar pales i escombres per netejar la pista, totalment 
enfangada, i intentar evitar que l’aigua i el fang del pati hi continués entrant. 
Aquest problema ja s’ha posat en coneixement de l’Ajuntament en diverses oca-
sions, però encara estem esperant que prengui mesures. Només demanem que 
s’habiliti un sistema de canalització que permeti drenar l’aigua quan plou. 
De què ens serveix tenir una pista coberta si quan cauen quatre gotes no hi 
podem estar per culpa del fang? Aquestes deficiències del pati també creen 
situacions de perill per als nens i nenes durant els entrenaments i els partits de 
futbol i de bàsquet. Esperem que el consistori aprofiti les vacances escolars dels 
infants per posar-se mans a l’obra. Gràcies a les famílies que ens vau ajudar a 
netejar la pista i que vau suportar aquestes incomoditats per compartir plegats 
les jornades festives.
 
Junta de l’Ampa El Viver
Can Sant Joan

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

Deu anys després de la posada 
en funcionament de l’Ecoparc 
2 a Montcada i Reixac, un es-
tudi de la Universitat Rovira 
i Virgili (URV) ha fet disparar 
les alarmes quant a l’impacte 
que la instal·lació pugui tenir 
en el seu entorn. L’informe 
en qüestió, fet arran d’unes 
mostres preses entre els anys 
2010 i 2011, detecta la 
presència de nivells relativa-
ment elevats de formaldehid 
–substància potencialment 
cancerígena– i compostos or-
gànics volàtils (COV) al voltant 
de la planta. 
L’Àrea Metropolitana de Barce-
lona, gestora de la instal·lació, 
ha contrarrestat la informació 
amb l’opinió d’altres experts, 
en aquest cas de la Universi-
tat Politècnica de Catalunya 
(UPC), que asseguren que els 
nivells de formaldehid detec-
tats no difereixen dels d’altres 
zones urbanes i industrials. 
En paral·lel i una setmana 
després d’aparèixer la infor-
mació, la Generalitat es des-
penja amb un comunicat en 
què assegura que ja n’estava 
al cas del problema i que fa 3 
anys va encarregar a la planta 
un pla d’actuació que ha situat 
els nivells de contaminació per 
sota dels que marca l’UE.  
Com és possible que l’AMB no 
ho digués des d’un inici sabent 
l’alarma que el tema ha cau-
sat? És que potser no ho sabia? 
El que més sobta de tot plegat, 
però, és l’escassa informació 
sobre l’impacte dels ecoparcs. 
Això sí que clama al cel!
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Flama del Canigó
Recorregut per Mas Rampinyo, Can Sant 
Joan i Montcada centre

23 dE juny 
Mas RaMPinyo, 20h

13 l divendres
Inauguració. ‘El carrer Major amb uns 
altres ulls’, de l’Escola d’Art La Taca. 
Hora: 19.30h. Lloc: Casa de la Vila.

Caminada. Per a la gent gran: ‘La Llacu-
na i els seus habitants, sons en la fos-
cor’. Hora: 18h. Punt de sortida: Escola 
Mas Rampinyo. Organitza: Xarxa d’Equi-
paments.

14 l dissabte
Reivindicació. Marxa pel dret a l’habitat-
ge i marcatge de pisos buits. Hora: 10h. 
Punt de sortida: Davant de la Casa de la 
Vila.

Festa. De la primavera de l’AV Montcada 
Nova. Hora: 18h. Lloc: Camí de la Font 
Freda.

Teatre. ‘El Cantautor’, del grup Vada Re-
tro. Hora: 18h. Lloc: La Unió. 

Teatre. ‘Con esencia de carmín’, del 
grup Sin teta, hay paraíso. Hora: 19h. 
Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs.

15 l diumenge
Festa. Del Casal de la Gent Gran Casa 

de la Mina, amb tornejos, cant, especta-
cles, arrossada i ball. Hora: 10h. 

Concert. De la Coral Mare de Déu del 
Turó. Hora: 19.30h. Lloc: Església de 
Santa Engràcia.

17 l dimarts
Festa. D’estiu a la Ribera, amb gimcana 
i ball flamenc. Hora: 17h. 

20 l divendres
Inauguració. Exposició ‘Cent mirades’, 
dels cursos infantils de l’Escola d’Art 
La Taca. Hora: 17.30h. Lloc: Casa de 
la Vila.

Inauguració. De la Festa Major de Can 
Sant Joan. Hora: 18h. Lloc: plaça Bosc 
(veure el programa a la pàgina 2).

Lleure. Gimcana intergeneracional. 
Hora: 22h. Lloc: Plaça de l’Església. Or-
ganitza: Esplai Sesa.

21 l dissabte
Inauguració. De la Festa Major de la Ri-
bera amb el grup Mayna. Hora: 18.30h 
(veure el programa a la pàgina 2). 

23 l dilluns
Tradició. Flama del Canigó. Hora: 20h. 
Punt de sortida: La Unió. 

Revetlles. A Can Sant Joan, La Ribera, 
c. Major, av. Catalunya de Mas Rampi-
nyo i Can Cuiàs.

26 l dijous
Fi de curs. Aula oberta de música, piano 
i guitarra. Hora: 19.30h. Lloc: Auditori.

27 l divendres
Fi de curs. Aula oberta de guitarra elèc-
trica. Hora: 19h. Lloc: Auditori.

Inauguració. Reforma del carrer Bifur-
cació. Hora: 19h. 

Revetlla. De Sant Pere. Hora: 21h. Lloc: 
Esplanada de l’església de Reixac.

2 l dimecres
Fi de curs. Aula oberta del taller d’inter-
pretació teatral. Hora: 20h. Lloc: Audito-
ri Municipal.

El Cantautor 
de la companyia Vada Retro

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

DOCUMENTAL
HistÒria d’una amistat
sebas i pepe
22 de juny, 19.30h
sala Joan dalmau

eXPOSIcIÓ
esCola de talla i esCultura
Fins al 20 de juny
sala sebastià Heredia

EXPOSICIÓ
el Carrer maJor 
amb uns altres 
ulls 
escola la taca
Fins al 19 de juny

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

eXPOSIcIÓ
WE UNDERSTAND 
THE WORLD
1 de juliol, 19.30h

14 dE juny
La unió, 18h

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

Telèfons d’interès

Fa
rm

àc
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s

Rivas, c. Conca,10
duran, av. terra nostra, 37
J.Recasens, av.Catalunya, 65
Guix, c. major, 25
R.miró, c. Camèlies, 32
J.Relat, c. major, 89
Pardo, c. masia, 2
Vila Nieto, països Catalans, 51
J.Vila, pg. Jaume i, 26
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pàgS. 20 i 21

LA FESTA MAJOR EN IMATGES
L’elevada participació ha estat la tònica 
en la majoria dels actes programats

pàg. 25

VíCTOR BEA, A TV3
L’actor de Mas Rampinyo és el 
nou personatge del Club Super3  

El xou de Berto Romero és un 
dels plats forts de la programació 
per a la pròxima temporada del 
nou Teatre Municipal del com-
plex Montcada Aqua, inaugurat 
el 5 de juny amb l’assistència de 
prop de 300 persones, la majoria 
representants del teixit associatiu 
del municipi. L’estrena va anar 
a càrrec de l’Original Jazz Or-
questra del Taller de Músics de 
Barcelona, que va unir la música, 
el teatre i la dansa per acostar al 
públic els orígens i l’evolució del 
jazz, en un espectacle que va po-
sar en evidència les possibilitats 
d’aquest nou espai, amb una cai-
xa escènica de 10x10m, 420 buta-
ques i un equip de so i il·luminació 
d’última tecnologia. 

Espectacles. A més de Berto 
Romero, que hi actuarà el 28 de 
novembre, els espectadors mont-
cadencs també podran veure el 
muntatge familiar ‘L’Endrapa-
somnis’, de la companyia Al De-
tall (12 d’octubre), i el concert ‘De 
l’òpera al cinema’, de l’Orquestra 
Barcelona Filharmonia (28 de de-
sembre).  Durant la inauguració, 

l’alcaldessa María Elena Pérez 
(PSC), va manifestar que l’equi-
pament és fruit del treball conjunt 
entre la Diputació, la Generalitat 
i l’Ajuntament, i que s’inaugura 
cinc anys després de la seva cons-
trucció a causa dels problemes 
pressupostaris generats per la cri-
si. “Ara sí estem en condicions 
de posar-lo en funcionament 
i fer possible que encaixin les 
tres peces del Montcada Aqua”, 
va afegir.  El regidor de Cultura 
i Patrimoni, Daniel Moly (CiU), 
va reivindicar el valor de la cul-
tura “perquè ens fa crèixer i ens 
dóna la raó de ser com a poble” 
i va destacar la gran quantitat de 
grups i entitats locals que contri-
bueixen a dinamitzar la vida cul-
tural del poble. 

Proximitat. L’acte també va comp-
tar amb el president de la Dipu-
tació, Salvador Esteve, que va 
defensar el paper dels governs 
locals “per la seva proximitat la 
ciutadania i les seves inquietuds”, 
i amb el delegat de la Generalitat 
a Barcelona, Fernando Brea, 
que va expressar “la necessitat 
d’implicar el sector privat per 
tirar endavant equipaments 
com aquests”. Mentre es feia la 
inauguració, membres de la Fav-
mir es van manifestar a l’exterior 
del Montcada Aqua per reclamar 
el servei d’urgències nocturn a 
l’ambulatori.

Laura Grau | Pla d’en Coll

La inauguració compta amb l’assistència 
de 300 persones i una actuació de jazz 
L’espectacle de Berto Romero, el 28 de novembre, és un dels principals reclams de la programació de la nova temporada

D’esquerra a dreta, el regidor de Cultura i Patrimoni, el delegat del govern, el president de laDiputació i l’alcaldessa, durant la seva intervenció
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NOu teAtRe muNIcIPAL

L’Original Jazz Orquestra del Taller de Músics de Barcelona va fer un recorregut pels orígens del jazz mitjançant la música, la dansa i el teatre

‘La cultura ens fa 
crèixer i ens dóna 
la raó de ser com a 
poble’, va dir Moly
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Les visites teatralitzades que va 
programar el 7 de juny la Regi-
doria de Cultura i Patrimoni per 
mostrar el nou Teatre Municipal 
a la població van atraure un total 
de 150 persones. L’organització 
va repartir els inscrits en cinc 
grups que van recórrer les instal-
lacions de la mà d’una netejado-
ra i un tècnic de manteniment, 
interpretats per dos actors en 
clau d’humor. Les portes obertes 
van permetre els visitants seure a 
la platea, pujar a l’escenari, veure 
les bambalines i accedir a la zona 
de camerinos. 

Valoracions. En general els co-
mentaris que es podien sentir 
entre la gent eren positius amb 
adjectius com fabulós, titànic o 
grandiós. “No me l’imaginava 
tan gran”, deia una dona des del 
galliner, o “això és massa per 
una Montcada”, deia un altre 

visitant, sorprès per les dimen-
sions de l’equipament. “Ara la 
gent de Montcada hem de res-
pondre i venir”, afegia un altre, 
mentre preguntava el preu de les 
entrades en aquest teatre. “Això 
dependrà de les obres que por-
tem, però sí que seran una mica 
més cares que a l’Auditori o el 
Kursaal”, va explicar el tècnic 
de Cultura, Climent Sensada.

Musical. El 7 de juny el Teatre 
municipal va tornar a obrir les 
portes per acollir la representació 
del musical del Grup de Teatre 
La Salle, ‘Mi sueño es...’, que 
va reunir 700 persones entre la 
sessió de la tarda i la de la nit. 
“Ha estat un privilegi actuar al 
nou teatre, tot i que hem hagut 
d’empetitir l’escenari amb els 
cortinatges i els nostres deco-
rats perquè no l’omplíem”, va 
explicar una de les responsables 
del grup, Rosa Labrador.

Laura Grau | Redacció

NOu teAtRe muNIcIPAL

El públic va poder visitar l’equipament de la mà d’una netejadora i un tècnic de manteniment, interpretats per dos actors en clau d’humor

Un total de 150 veïns
participa a la jornada 
de portes obertes
El musical del grup de la La Salle atrau 700 persones
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LA uNIÓ

Vada Retro presenta ‘El Cantautor’
Francesc Altadill protagonitza aquesta adaptació de ‘Lo Cantador’, de Serafí Pitarra
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La companyia Vada Retro re-
presentarà l’obra ‘El Cantautor’ 
el 14 de juny a La Unió (18h). 
El grup, que prové del barri 
barceloní de Gràcia, comp-
ta entre els seus components 
amb el montcadenc Francesc 
Altadill, vinculat a La Unió de 
Mas Rampinyo. ‘El Cantautor’ 
és una adaptació de ‘Lo Can-

tador’, l’obra de Serafí Pitarra i 
Pau Bunyegas que parodia ‘El 
trovador’, d’Antonio García Gu-
tiérrez. Mentre el text de Pitarra 
transcorre al segle XV durant el 
regnat de Ferran d’Antequera, 
Vada Retro trasllada la història 
als anys setanta del segle XX i 
el seu cantant no serà un troba-
dor, sinó un cantautor de l’èpo-
ca de la ‘Nova Cançó’. Segons 

Altadill, que fa de protagonista, 
“l’obra combina la tragèdia 
amb la comèdia, tot barrejat 
amb petits punts d’humor 
surrealista”. Les entrades cos-
ten 4 euros per als socis i 5 per 
a la resta de públic. El 29 de 
juny la companyia participarà a 
la Mostra de teatre amateur del  
Teatre Nacional de Catalunya 
amb motiu de l’any Pitarra.

Laura Grau | Redacció

Francesc Altadill amb una de les companyes de repartiment a l’obra ‘El Cantautor’, de Vada Retro

Una de les escenes de l’espectacle ‘Mi sueño es...’ que el Grup de Teatre La Salle Montcada va representar al nou Teatre Municipal el 8 de juny
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L’elevada participació de públic a 
tots els actes ha marcat la celebra-
ció de la Festa Major 2014, que 
va tenir lloc del 6 al 9 de juny. 
“Estem molt satisfets de com ha 
anat tot plegat i creiem que la 
ciutadania ha respost molt bé 
a tots els actes programats”, ha 
manifestat el regidor de Cultura 
i Patrimoni, Daniel Moly (CiU). 
En la seva valoració de la festa, 
també ha destacat “la implicació 
de les entitats, que ha estat fo-
namental per garantir l’èxit”. 
En aquest sentit, ha elogiat es-
pecialment el muntatge de carrer 
‘Dèria 26’, amb la col·laboració 
dels Diables de Can Sant Joan i 
diferents col·lectius teatrals del 
municipi. Dèria, que celebrava 
així el seu 26è aniversari, també 
va ser responsable de fer el pre-
gó, marcat pel to reivindicatiu, 

amb referències a les urgències 
nocturnes, el soterrament de les 
vies, la contaminació de Lafarge, 
les retallades a l’ensenyament, la 
resistència de Panrico, els desno-
naments i el descrèdit de la clas-
se política. Al final del pregó, els 
participants, que duien màscares, 
se les van treure i van mostrar les 
samarretes de les diferents lluites 
socials amb presència al munici-
pi, cridant visques a favor de la 
República i la llibertat. 

Novetats. El Correfoc dels Diables 
va tenir un caràcter especial per-
què a més de comptar amb colles 
i bèsties de fora, va estrenar els 
dos nous dragonets, fills del drac 
Joan i la dragona Meritxell de la 
Guineueta. Per la seva banda, els 
Castellers de Montcada i Reixac 
van tornar a la festa després de 
16 anys d’absència, acompanyats 

de les colles de Cerdanyola i la 
de l’Estany de Ban yoles. Durant 
l’actuació, la colla local va retre 
homenatge als seus antics pre-
sidents i va participar en l’acció 
#CatalansWantToVote promogu-
da per Òmnium Cultural i l’ANC 
per reclamar el dret a decidir mit-
jançant els castells.

Diversitat. El públic familiar va 
poder gaudir d’una àmplia oferta 
de propostes, des del carrer del 
joc –amb una nova edició de la 
Màquina del Temps del Museu 
Municipal–, el dels oficis i el del 
circ, fins a muntatges de gran 
espectacularitat com els del Circ 
Los i Afrika Mwoto. L’Espai Po-
blet, amb una dotzena de carpes 
i un gran escenari, va centralitzar 
les propostes destinades al públic 
juvenil, amb concerts com els 
d’Itaca Band i Buhos. 
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Els Gegants de Montcada i Reixac van estrenar el seu nou aspecte durant la cercavila tradicional que va amenitzar el grup Xarop de Canya

El pregó inaugural, a càrrec de Dèria Teatre, va tenir un marcat to reivindicatiu i va comptar amb representants de diferents lluites socials

feStA mAJOR 2014

Milers de montcadencs 
envaeixen els carrers 
El carrer Major, la plaça de l’Església i l’Espai Poblet, principals escenaris

La companyia Markeliñe va recrear animals de tota mena al muntatge de carrer ‘Zoo Zoom’

La companyia La Tal va entusiasmar el públic familiar amb l’espectacle ‘The incredible box’

Els artistes del Circ Los van protagonitzar l’espectacle ‘Cabaret Paròdia’ a la plaça de l’Església

Laura Grau | Redacció
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feStA mAJOR 2014

Més fotos i els vídeos de la Festa Major a

Mira totes les fotos i el video a 

La ballada de sardanes es va fer dissabte a la tarda amb la Cobla Ciutat de Cornellà

La companyia Katrasca va divertir els més petits amb l’espectacle ‘Lowcost’

Dèria Teatre va celebrar el seu 26è aniversari amb un impactant espectacle de carrer

Les acrobàcies del grup Afrika Mwoto van deixar el públic bocabadat 

Un dels dos nous dragonets que la Colla de Diables de Can Sant Joan va estrenar

Sardinada de l’AV de Font Pudenta-Muntanyeta 

Una de les atraccions del carrer del Joc Itaca Band va fer ballar el públic més jove dissabte a la nit. A baix, el grup The PenguinsL’AV de Montcada Nova va celebrar una nova edició de l’arrossada popular al barri

El concert de L’Espingari va omplir la plaça de l’Església

El carrer dels oficis oferia la possibilitat de participar en diferents tallers

El carrer del circ va permetre els infants provar diferents disciplines
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La Máquina de escribir i Bic 
Reggae van posar el punt fi-
nal al programa amb sengles 
concerts el 30 de maig al Kur-
saal. En total han estat vuit els 
grups locals que han participat 
a la tercera edició del Montca-
dasons, celebrada durant tots 
els divendres del mes de maig 
en sessions dobles. El regidor 
de Cultura i Patrimoni, Daniel 
Moly (CiU), considera que “el 
cicle ha iniciat la seva conso-
lidació, demostrant la gran 
qualitat i diversitat de grups 
que existeixen al municipi”. 

Apunts. Destaca l’actuació del 
trio de música clàssica Icaria per 
la seva joventut, 15 anys d’edat, 
i de la banda liderada per Albert 
Faz i David Txes, l’única forma-
da per músics professionals. El 
cicle també va oferir un taller 
de Youtube per a músics, que va 
dirigir el professor de l’Aula de 
Música, Abel Jazz, al Kursaal el 
17 de maig.

mONtcAdASONS
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Laura Grau | Can Sant Joan

La tercera edició de la mostra de 
grups locals inicia la consolidació
Els grups La Máquina de escribir i Bic Reggae van posar el punt final al programaEl programa de la Festa Major 

de Can Sant Joan es desenvo-
luparà del 18 al 24 de juny. 
A més dels actes habituals de 
cada any, el programa ofereix 
algunes novetats destacades. El 
21 de juny la comissió de festes 
proposa uns jocs olímpics po-
pulars a la plaça del Bosc, en 
que podran participar grans i 
petits (11h). El mateix dia l’es-
cola de dansa Jym’s oferirà una 
masterclass gratuïta de zumba, 
també a la mateixa plaça (19h). 
El dia 22 hi haurà un correbars 
que acabarà al carrer Font amb 
una farinada (de 17.30 a 19h), 
a la qual es recomana dur ulle-
res de piscina i mocadors per 
protegir-se. El 22 de juny, l’Es-
pai Cultural Kursaal acollirà 
la projecció del documental 
‘Història d’una amistat. Sebas i 
Pepe’, una conversa entre dues 
personalitats destacades del 
barri, Sebastià Heredia i Pepe 
Martínez (19.30h). El dia 23, 
durant l’arribada de la Flama 
del Canigó, actuaran els Caste-
llers de Montcada i Reixac (veu-
re programa a la pàg. 2) | LG

Can Sant Joan 
celebra la seva 
festa major del 
18 al 24 de juny

L’AV de la Ribera farà un nou 
recapte d’aliments durant els 
dies de la seva festa major, del 
21 al 24 de juny i també durant 
la setmana prèvia, del 16 al 20 
de juny al seu local. L’entitat 
confia que se superin els 220 
quilos d’aliments que es van 
recollir l’any passat. Tots els 
productes es lliuraran al Banc 
d’Aliments 
El programa festiu arrencarà 
el dia 21 amb l’actuació del 
grup d’animació infantil May-
na (18.30h) i una botifarrada 
popular (20.30h). El dia 22 hi 
haurà una matinal de tallers i 
jocs infantils (11h). A les 22h 
es projectarà una pel·lícula a 
l’aire lliure. El dia 23, els nens 
podran participar a la primera 
cursa contrarellotge de patins i 
patinets en un circuit tancat a la 
pista del barri. A la nit, es farà la 
tradicional revetlla de Sant Joan, 
amb una sessió de discoteca 
mòbil. L’últim dia de la festa, el 
24, inclourà la trobada de pun-
taires, una xocolatada, inflables 
i la festa de l’escuma.  (veure 
programa a la pàg. 2) | LG

La Ribera fa 
un nou recapte 
d’aliments 
durant la festa

A dalt, La Máquina de escribir, i abaix, Bic Reggae, els dos grups que van cloure el Montcadasons
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Els treballs dels alumnes del 
cursos de pintura de l’Aula d’Art 
de la Regidoria de Cultura i Pa-
trimoni es poden veure en una 
exposició a l’Auditori Municipal 
fi ns al proper 29 de juny. L’expo-
sició, que porta per títol ‘Impro-
visart’, recull les obres de fi nal 

de curs d’una vintena d’alumnes 
i es va inaugurar el 10 de juny 
amb la presència de l’alcaldessa 
de Montcada i Reixac, María 
Elena Pérez (PSC), el regidor 
de Cultura i Patrimoni, Daniel 
Moly (CiU), i la professora dels 
cursos municipals, Eva Sereno. 
L’artista va donar total llibertat 

als seus alumnes per participar 
a la mostra, tant pel que fa a la 
tècnica com a l’estil. La majoria 
d’obres són teles a l’oli però tam-
bé hi ha dibuixos i algun carbo-
net. Les autoritats van felicitar 
els alumnes pels seus progressos 
i van elogiar Sereno per la seva 
dedicació.

Una vintena d’alumnes de l’Aula 
d’art exposa a l’Auditori Municipal 
La mostra dels cursos municipals que dirigeix Eva Sereno es pot visitar fi ns al 29 de juny

cASA de LA VILA

‘El carrer Major amb altres ulls’ és el títol de la mostra dels alumnes de l’Escola d’Art La Taca
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Foto de família dels alumnes de l’Aula d’Art de l’Ajuntament que dirigeix l’artista montcadenca Eva Sereno, al centre amb l’alcaldessa i el regidor

‘El carrer Major amb altres ulls’ 
és el títol de la mostra que ex-
posen a la Casa de la Vila els 
alumnes dels cursos per a adults 
de l’Escola d’Art La Taca. L’ex-
posició està formada per les 
creacions d’una cinquantena 
d’alumnes de Maese Pérez, di-
rector de l’escola. “Vaig propo-
sar als alumnes que triessin 
algun element identifi catiu 
del carrer Major, fugint dels 

més vistos, i el passessin pel 
sedàs de l’art. El resultat és 
aquesta exposició”, ha dit l’ar-
tista. La mostra dels alumnes 
adults es podrà veure fi ns al 19 
de juny. A partir del dia 20 serà 
rellevada per la dels alumnes 
dels cursos infantils, titulada 
‘Cent mirades’, que s’inaugura-
rà a les 17.30h i que permetrà 
veure la diversitat de tècniques 
i propostes que treballen els 
nens al llarg del curs.

El carrer Major segons 
els alumnes de La Taca
El 20 de juny s’inaugurarà la mostra dels cursos infantils

Laura Grau | Montcada

Laura Grau | Montcada
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El periodista montcadenc Sergi 
Escudero ha posat en marxa una  
recollida de fons mitjançant el 
sistema de micromecenatge per 
Internet per tal de publicar un lli-
bre de viatges que recorrerà una 
vintena de ciutats d’Europa a 
través de les seves places, des de 
la plaça Catalunya de Barcelona 
–punt de sortida i arribada– fins 
a la plaça Dam d’Amsterdam, 
passant per l’Alexanderplatz de 
Berlín i la plaça de la Revolució 
de Bucarest, entre d’altres.  “Vull 
explicar aquests llocs barrejant 
la història amb l’actualitat i 
les meves vivències  personals”, 
diu Escudero. El projecte està 
àmpliament explicat a la platafor-
ma Verkami, on s’especifica què 
obtindran a canvi del seu ajut les 
persones que col·laborin econò-
micament en el projecte, des d’un 
exemplar gratuït del llibre fins a 
fotografies inèdites del viatge.

Reportatge social. Escudero tam-
bé vol dur a terme durant el seu 

recorregut una sèrie de reportat-
ges de temàtica social que publi-
carà al setembre a la seva pàgina 
www.thefixes.es, on penja regular-
ment els seus escrits periodístics. 
“Els temes que vull tractar són 
la pobresa, les desigualtats so-
cials i les diferències entre les 
formes de ser dels països de 
la Unió Europea”, explica. La 

seva intenció, si reuneix els 1.900 
euros que necessita per a les des-
peses del viatge, és iniciar el re-
corregut aquest mes d’agost i pu-
blicar el llibre en format e-book 
a mitjan d’octubre.  Escudero, de 
23 anys, treballa actualment com 
a freelance per a diferents mitjans 
i ha col·laborat en diaris com La 
Vanguardia i Ara. 

PROJecte de mIcROmeceNAtGe

Sergi Escudero busca finançament 
per publicar un llibre de viatges

Laura Grau | Redacció

El periodista vol retratar una vintena de ciutats d’Europa a través de les seves places

> Els Amics Reixac preparen la revetlla
L’Associació Amics 
de Reixac organitza la 
Revetlla de Sant Pere 
el 27 de juny a l’espla-
nada de l’església de 
Reixac. Els tiquets de 
la festa, al preu de 12 
euros, es poden com-
prar els dies 18 i 25 de 
juny al despatx parro-
quial de l’Església de 
Santa Engràcia (19h). 
L’entitat va celebrar el 8 de juny la seva assemblea anual, que sempre 
fa coincidir amb la ballada de sardanes i l’arrossada popular, en què 
van participar al voltant de 150 persones (a la fotografia) | LG

> La Coral del Turó clou el curs amb un concert
La Coral Mare de Déu del Turó farà el concert de final de curs el diu-
menge 15 de juny a l’església de Santa Engràcia (19.30h). A la primera 
part del recital, actuaran solistes, duets i quartets, i a la segona, tots els 
components del grup interpretaran bandes sonores de pel·lícules amb 
alguna sorpresa | LG

Sergi Escudero és periodista freelance i fa entrevistes i reportatges per a diferents mitjans
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> Aules obertes de música i teatre per fi de curs
Els alumnes dels cursos de música, piano i guitarra i els de guitarra 
elèctrica faran aules obertes al públic els dies 26 i 27 de juny respecti-
vament a l’Auditori Municipal amb motiu del final de curs. Els alumnes 
del curs d’interpretació teatral també representaran un petit muntatge 
el 2 de juliol a l’Auditori (20h) per acomiadar la temporada | LR
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> Contes i fotografies de viatges a l’Auditori

L’1 de juliol s’inaugura a l’Auditori Municipal l’exposició ‘We understand 
your world’, formada per contes i fotografies de viatges de la perio dista 
montcadenca M. Luz Cañete i el fotògraf Oliver Martínez (19.30h). Fa 
dos anys i mig la parella –a la foto– va iniciar una ruta per diferents 
països d’Àsia i Amèrica i va reflectir les seves experiències en el blog 
‘slowchickendance’, que combina la literatura de viatges amb fotogra-
fies i és l’origen de l’exposició. Els autors del blog fan una crida perquè 
la gent porti el dia de la inauguració contes en castellà que destinaran 
a infants de l’illa de Chachauate (Hondures) | LG
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L’actor montcadenc Víctor Bea 
encarnarà el nou personatge del 
Club Super3 de la cadena auto-
nòmica catalana, que es donarà 
a conèixer la setmana del 16 al 
20 de juny. Bea, que va ser esco-
llit entre més de 300 candidats, 
va iniciar fa dos mesos els assa-
jos als estudis de Sant Joan Des-
pí per preparar la seva aparició 
a la sèrie, que porta 25 anys en 
antena i que s’ha convertit en la 
nau insígnia de la programació 
infantil de Televisió de Catalu-
nya. “He crescut mirant aques-
ta sèrie quan estaven el Petri i 
la Ruïnosa i encara no m’aca-
bo de creure que ara hi sigui a 
dintre”, ha dit Bea, que no pot 
desvetllar cap detall del seu per-
sonatge fins que aparegui.

Rodatge. La incorporació d’un 
nou personatge a la Família del 
Super 3 té a veure amb la mar-
xa de l’actor Ferran Villajosana, 
que interpretava el paper de 
Roc. Bea s’ha hagut d’integrar a 

un grup d’actors de gran qualitat 
professional que porten 8 anys 
treballant junts. “La veritat és 
que em cuiden molt i m’han 
fet sentir com un més de la 
família”, perquè és així com 
l’actor defineix d’equip de pro-
fessionals que intervenen en la 
realització de la sèrie. Tot i l’ex-
clussivitat que li exigeix el con-
tracte, Bea podrà continuar fent 
teatre amb la seva companyia La 
Finestra Estràbica.

el retro-visor Josep Bacardit
Fundació Cultural 

El pas inferior de l’estació de Montcada-Manresa va reduir el nombre d’accidents

Centenari del túnel de Bogatell
Aquest any es compleix el cen-
tenari de la construcció del pas 
inferior de la línia ferroviària 
Montcada-Manresa, que connec-
ta la Carretera Vella amb el carrer 
Bogatell, al costat de l’estació. El 
llibre d’Actes Municipals del mes 
d’octubre de 1913 recull  la  pe-
tició que el consistori local va fer 
arribar a la companyia ferroviària 
perquè construís la infraestructu-
ra “a l’objecte que no es tinguin 
de lamentar més desgràcies per-
sonals […]”. El requeriment va 
ser atès després de reiterades sol-
licituds, que sempre coincidien  
amb accidents mortals causats 
per les imprudències d’alguns 
viat gers, sumades a la boira i l’es-
cassa visibilitat, ja que l’estació es 
troba en mig d’un revolt molt pro-
nunciat. L’ultima víctima mortal que 
va propiciar de nou la petició va 
ser la d’un germà marista de Vic 
de 23 anys, conegut com el germà 
Armengol, que no va veure l’arri-
bada del comboi quan  travessava 
les vies (La Veu de Catalunya, nº 
5092 de 17 de juliol de 1913). 
La Direcció General del Ferro-

carril del Nord va acceptar fer-lo 
després de la petició de l’Ajunta-
ment de Montcada, basada en el 
greuge que la companyia ja havia 
construït passos inferiors a les po-
blacions de Cerdanyola, Sabadell i 

Terrassa –on també s’havien pro-
duït accidents mortals–, aprofitant 
les obres de desdoblament de la 
via fèrria. La  construcció del pas 
inferior va finalitzar el mes de juny 
de l’any 1914.
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Víctor Bea entra a formar 
part del Club Super 3
L’actor serà un dels nous personatges de la sèrie de TV3

Laura Grau | Redacció

Víctor Bea és membre del grup Tea345

Aspecte actual del pas inferior de l’estació de Montcada-Manresa, construït al 1914
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Esports
laveu.cat/esports

CORFBOL
Després de guanyar la copa, el júnior de 
l’AEE Montserrat Miró també conquereix 
la lliga de la seva categoria
pàg. 31pàg. 28

ESCACS
El 22è Open Ciutat de Montcada i 
Reixac començarà el 25 de juny i 
torna a l’Espai Cultural Kursaal

futBOL. PRImeRA cAtALANA

Cristóbal Casado portarà les regnes del 
primer equip i del futbol formatiu del club
Els verds han de reduir el seu pressupost i formaran un equip amb jugadors prometedors sense experiència a Primera Catalana

El CD Montcada farà un gir de 
180 graus per a la propera tem-
porada i confi arà en el treball de 
Cristóbal Casado, responsable 
del futbol formatiu i tècnic del ju-
venil, per dirigir el primer equip 
del club. Després d’aconseguir 
la salvació a Primera Catalana, 
l’entitat que presideix Modesto 
‘Tato’ Sanchís va oferir la reno-
vació a Jordi Salvanyà que, tot 
i agrair la confi ança dipositada 
en la seva tasca, la va rebutjar 
davant la necessitat de l’entitat 
verda de reduir el seu pressupost. 
“El club només pot oferir una 
bona categoria. Cada vegada 
costa més aconseguir diners 
dels patrocinadors i no podem 
pagar els jugadors. La prioritat 
és el CD Montcada i no posa-
rem en perill la seva supervi-
vència”, diu ‘Tato’ Sanchís, qui 
valora molt positivament la feina 
feta durant dues temporades i 
mitja per Salvanyà: “Ha fet un 
treball molt bo, transmetent el 
seu caràcter a uns jugadors que 
es deixaven la pell al camp”.

Objectius. Per a la propera tempo-
rada, Cristóbal Casado, qui dei-
xarà la direcció del juvenil però 
mantindrà les seves tasques de 
responsable del futbol formatiu, 
tindrà a les seves ordres un grup 
de jugadors novells. “L’objectiu 
és formar un equip competitiu 
per poder fer un paper digne. 
Volem fer una barreja amb ju-
gadors que tinguin experiència 
en categories amateurs i gent 
jove que es vulgui promocio-
nar”, explica el nou entrenador 
del primer equip.
El president Sanchís avisa que la 
propera temporada no serà fàcil: 
“Hem de ser conseqüents amb 

el gir que li donem al club. 
Tindrem uns jugadors amb 
il·lusió, però sense experiència 
a la categoria”. Per la seva part, 
Casado només li demana als 
afi cionats que tinguin paciència: 
“Han d’estar il·lusionats, però, 
a la vegada, han de ser pru-
dents; l’equip necessitarà un 
procés d’adaptació”.

Final de lliga. A l’última jornada, 
jugada l’1 de juny, el CD Mont-
cada va derrotar el CE Sabadell 
B (3-2). El partit era intranscen-
dent ja que els verds ja s’havien 
garantit la permanència i els arle-
quinats pensaven en la promoció 
d’ascens a Tercera. Óscar Rome-
ro, Oriol Vila i Joan Morera van 
ser els autors dels últims gols del 
CD Montcada, que ha acabat 
novè amb 46 punts (13 victòries, 
7 empats i 14 derrotes).

Rafa Jiménez | Redacció

Després de guanyar l’últim partit a l’estadi de la Ferreria contra el Sabadell B, els jugadors i el cos tècnic van agrair els afi cionats el seu suport

<<

Jordi
Salvanyà
Entrenador

Quina valoració fa d’aquesta 
temporada?
En línies generals, la nota que 
li posaria a l’equip és un 7. Ens 
vam fi car en problemes, però 
mai vam perdre l’esperança. Te-
níem confi ança en el nostre tre-
ball i en els futbolistes. La junta 
també ho tenia clar i al fi nal, si 
treballes, arriben els resultats. 
Al tram fi nal, els gols van arri-
bar per salvar l’equip. 
Si haguéssim marcat més gols, 
hauríem parlat d’altres núme-
ros. Som un dels millors equips 
defensius de tota la categoria i, 
en general, l’equip ha estat per 
la feina. 
La propera temporada ja no el 
veurem a la banqueta verda.
El club em va oferir la renovació. 
Estic molt agraït, però he decidit 
no continuar. Vull trencar una 
espasa a favor del president. 
Dubto que pugui trobar mai un 
altre que em deixi treballar tan a 
gust i que confi ï tant en mi. 
I per quins motius marxa?
Per un tema econòmic. El club 
sempre ha estat molt sincer 
amb mi i era complicat formar 
un equip amb la reducció del 
pressupost. Prefereixo donar un 
tomb a la meva carrera i aspirar 
a alguna cosa més. Si em surt o 
no, ja no depèn de mi | RJ 

‘Si treballes, els 
resultats acaben 
arribant’

Entrevista
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> L’entrenador ja treballa en el nou projecte
El CD Montcada va presentar el seu nou entrenador el 3 de juny a 
l’estadi de la Ferreria amb la tradicional fotografi a al costat del presi-
dent, Modesto ‘Tato’ Sanchís, qui confi a en el treball del responsable 
del futbol formatiu del club. “Cristóbal és la persona adequada per 
tirar endavant aquest projecte. Coneix bé el futbol català i fa una 
clara aposta per la joventut i la gent de casa”, comenta el màxim 
dirigent verd. Per la seva part, Casado, qui ja està treballant en la con-
fecció de l’equip, defi neix el projecte “com un repte il·lusionant” | RJ 
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El sènior masculí del CH La Sa-
lle, que va acabar la primera fase 
a la tercera posició del seu grup 
amb una última derrota a la pista 
del CH Sant Esteve Palautorde-
ra (31-30), va quedar eliminat 
als quarts de final de la Copa 
Catalana, després de perdre els 
dos partits contra l’H.Bordils, 
equip de Divisió de Plata que va 
demostrar la seva superioritat a 
l’eliminatòria disputada els dies 
7 i 8 de juny. Els gironins van 
aconseguir la victòria al pavelló 
Miquel Poblet a l’anada, 23-29, 
i també al partit de tornada dis-
putat l’endemà a Bordils (31-26). 
“Crec que hem jugat millor a 
la tornada. Només hem vingut 
amb 11 jugadors per diferents 
motius i ha acabat sent deci-
siva la millor fortalesa física 

del rival”, ha comentat el tècnic 
Jaume Puig que valora amb “un 
notable” el paper fet pels seus 
jugadors després d’aconseguir la 
sisena posició a la Primera Esta-
tal, el que suposa la millor classi-

ficació en aquesta categoria a la 
història del club. 
El tècnic montcadenc ja ha 
confirmat que continuarà al  
capdavant de l’equip lassal·lià la 
propera temporada. 

HANdBOL. cOPA cAtALANA

El CH La Salle cau eliminat als 
quarts de final contra el Bordils
El rival va demostrar que és d’una categoria superior i va guanyar el dos partits

futBOL. SeGONA cAtALANA

L’UE Sant Joan prepara la llista d’altes 
i baixes per a la propera temporada
Ja s’han confirmat les sortides de Josep Porcel, Xabier Artazcoz, Cristian Rodríguez i Jonatan Ortells

Rafa Jiménez | Redacció
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L’entrenador cerdanyolenc té experiència amb equips juvenils

Alfonso Torres és el nou  
tècnic de l’UD Santa María

futBOL. QuARtA cAtALANA

L’UD Santa María ja té nou entre-
nador. Es tracta d’Alfonso Torres, 
veí de Cerdanyola qui la propera 
temporada farà el seu debut com a 
tècnic d’un equip amateur després 
d’haver treballat a les banquetes 
d’equips juvenils. 
Torres, que la temporada passada 
va entrenar al juvenil del CF Ri-
pollet, està fent una sèrie d’entre-
naments a l’estadi de la Ferreria 
per confeccionar el seu equip. El 
nou entrenador ha portat amb 
ell una desena de jugadors joves 
i té la intenció de fer una barreja 
“equilibrada” amb altres futbo-
listes d’experiència que ja estaven 
al club. De moment, està provant 
un grup de 30 futbolistes. “Vo-
lem fer un equip competitiu, 
però la gran prioritat és crear 
un projecte nou que sigui seriós 

per canviar la dinàmica de la 
temporada passada. L’objectiu 
és formar un grup de jugadors 
responsables i compromesos 
que doni una bona imatge en 
cada partit”, ha explicat Torres. 

Alfonso Torres, en un entrenament 
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Rafa Jiménez | Redacció

<<

José Manuel 
Martín ‘Pinti’ 
Entrenador  
UE Sant Joan

Pensava que viuria un final de 
lliga tan tranquil?
No, quan vam perdre a prin-
cipi d’abril al camp del cuer, 
vaig veure que l’equip estava 
bloquejat. Calia fer uns fitxatges 
que ens van donar un impuls. 
Ha decidit continuar al club. 
Amb quin objectiu?
Aconseguir formar el millor 
equip possible. Espero que 
pugui continuar un 80% de 
l’actual plantilla. També volem 
fer uns fitxatges que encara no 
podem confirmar.
Com es troba a la Unió?
Mai m’havien tractat tan bé en 
un club. El treball amb el presi-
dent és molt bo i continuo per-
què ell segueix. És l’única con-
dició que vaig posar  | RJ 

‘La condició per 
continuar era que el 
president es quedés’

Entrevista

La Unió Esportiva Sant Joan-
Atlètic va acabar la lliga l’1 de 
juny amb una derrota al camp 
del Singuerlín (3-0). En un partit 
sense res en joc, els montcadencs 
no van aconseguir la cinquena 
victòria seguida i han acabat la 
lliga a la novena posició del grup 
2n de Segona Catalana amb 45 
punts (11 victòries, 12 empats i 
11 derrotes). L’equip de José Ma-
nuel Martín ‘Pinti’, qui continua-
rà una temporada més a l’entitat, 
va tancar la temporada l’11 de 
juny amb un amistós al camp del 
juvenil del Bellvitge (3-3). 
El club, que ha incorporat Jordi 
Gallardo com a secretari tècnic, ja 
treballa en la confecció de la llis-
ta de baixes i altes. En el capítol 
de sortides, ja està confirmat que 
marxen el capità Josep Porcel, Xa-

bier Artazcoz, Cristian Rodríguez 
i Jonatan Ortells. Al cos tècnic 
s’incorporen Pascual Feliu i Ser-
gio Hermoso. Jesús Aranda dei-
xarà de ser el segon entrenador.

Torneig de veterans. L’estadi de 
Can Sant Joan acollirà el dia 21 
de juny, a partir de les 19h, un 
torneig triangular entre els tres 
equips de futbol de veterans que 

existeixen al nostre municipi: la 
Penya Águilas, la Penya Decano i 
l’Escola de Futbol Montcada. Tot 
i coincidir en dates, el torneig no 
forma part de les festes del barri. 

Rafa Jiménez | Redacció

Al descans de l’últim partit a casa contra el Vilanova del Vallès, el cos tècnic i els jugadors es van fer una foto de família per finalitzar la temporada
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El capità Xavi Benítez, en una acció del partit al pavelló Miquel Poblet contra l’Handbol Bordils
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El Broncesval Montcada podria 
tenir la propera temporada tres 
equips sèniors. El club treba-
lla per crear un segon conjunt 
masculí que jugaria a Primera 
Catalana i un de femení. D’altra 
banda, el primer equip, que juga 
a Segona B, tancarà la tempora-
da amb un amistós que disputarà 
el 14 de juny contra el Masnou. 
El nou Broncesval de Javi Ruiz 
reprendrà els entrenaments el 18 
d’agost i farà un stage de prepara-
ció, entre el 29 i 31 d’agost, pro-
bablement a Tossa de Mar. 

futBOL SALA

El Broncesval crearà dos sèniors 
més, un femení i un B masculí 
Es treballa en la confecció del primer equip, que tornarà als entrenaments el 18 d’agost

Rafa Jiménez | Redacció
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Després de celebrar-se l’any pas-
sat a l’Hotel Ciutat de Montcada, 
el 22è Open Internacional Ciutat 
de Montcada recupera l’escenari 
del Kursaal. El torneig, organit-
zat per la Unió Escacs Montca-
da, començarà el 25 de juny i 
s’allargarà fins al 3 de juliol. 
Les inscripcions es poden fer 
fins al mateix dia 25 i es reparti-
ran  6.410 euros en premis. Per a 
més informació es pot contactar 
al correu openmontcada@hotmail.
com o al telèfon 657 573 507. Al 
tancament d’aquesta edició, hi 

havia 115 inscrits i els respon-
sables de l’organització esperen 
arribar a les xifres de participa-
ció de l’any passat (234). Fins i 
tot, no es decarta que es puguin 
superar gràcies a la creació d’un 
tercer grup de competició que 
englobarà jugadors sots-14. 
El president de l’UE Montcada, 
Arturo Vidarte, fa una valo-
ració positiva de la tornada al 
Kursaal: “L’hotel ens agradava 
perquè la sala de joc era gran, 
però els participants agraeixen 
que el Kursaal estigui més ben 
comunicat”. 

Recupera l’espai a Can Sant Joan i començarà el 25 de juny

El Kursaal tornarà a acollir
l’Open Ciutat de Montcada

eScAcS

El Kursaal tornarà a ser l’escenari de l’Open d’Escacs després de l’edició de l’any 2012

L’AE Can Cuiàs i l’EF Montca-
da van finalitzar el 31 de maig 
la temporada amb la disputa de 
l’última jornada al grup 4t de 
Segona Catalana. Els de Can 
Cuiàs van guanyar a la pista del 
Futsal Arenys de Mar B (5-9) i 
han acabat la lliga com a cam-
pions amb 56 punts (18 victòri-
es, 2 empats i 4 derrotes). D’al-
tra banda, l’EF Montcada va 
empatar a la pista del Futsal Ro-
sario Central B (2-2) i ha acabat 
segona amb 50 punts. Ambdós 
jugaran la propera temporada a 
Primera Catalana | RJ

Han finalitzat entre els dos primers i pujaran de categoria

L’AE Can Cuiàs i l’EF 
Montcada acaben la lliga

futBOL SALA. SeGONA cAtALANA

Els dos equips locals han aconseguit l’ascens
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Montcada i Reixac ja dispo-
sa d’un espai permanent que 
servirà per recordar la figura 
de l’exciclista Miquel Poblet, 
qui va morir a l’abril de 2013. 
El 31 de maig es va inaugurar 
una mostra sobre l’esportista 
montcadenc que s’ha instal·lat 
al vestíbul d’entrada del pavelló 
que porta el seu nom visible ara 
també a la seva façana. L’expo-
sició ‘Records de Miquel Poblet’ 
està formada per part del llegat 
que l’exciclista va donar al con-
sistori. En aquest espai es poden 
contemplar objectes com bici-
cletes, mallots, trofeus, copes, 
fotografies i altres records de la 
seva trajectòria esportiva.
L’acte d’inauguració va reunir un 
centenar de persones entre amics 
i familiars de l’exciclista –com 
la seva germana i el seu nebot, 
Carles Solà–, dirigents d’altres 
entitats esportives del municipi i 
les autoritats, representades per 
l’alcaldessa, María Elena Pérez; 
el regidor d’Esports i president 
de l’IME, Marc Rodríguez; el re-
presentant territorial de l’Esport 
a Barcelona de la Generalitat de 

Catalunya, Santiago Siquier; el 
president de la Federació Catala-
na de Ciclisme, Josep Bochaca; i 
el president de la Comissió orga-
nitzadora dels actes commemo-
ratius del Club Ciclista Sprint, 
Josep Sahún. 
En el seu discurs, l’acaldesssa va 
destacar el compromís i estima 
que Miquel Poblet sentia pel seu 
poble i que va posar de manifest 
cedint el seu llegat esportiu a 
l’Ajuntament. “Teníem un deu-
te amb ell i ho hem complert 

amb la inauguració d’aquesta 
mostra que podran gaudir tots 
els ciutadans de Montcada i 
Reixac, un ciutat orgullosa del 
seu veí més conegut internacio-
nalment”, va dir Pérez. 

Documental. Després d’inaugu-
rar-se la mostra, l’acte va conti-
nuar a l’Auditori Municipal amb 
la projecció de l’audiovisual ‘Mi-
quel Poblet, testimonis de la seva 
vida esportiva’, que es va poder 
tornar a veure l’1 de juny.

cIcLISme

Una exposició permanent mostra part 
del llegat esportiu de Miquel Poblet
S’ha instal·lat al vestíbul d’entrada del pavelló municipal que porta el seu nom 

Rafa Jiménez | Pla d’en Coll

Després d’una temporada massa irregular, el Broncesval iniciarà un nou projecte a la Segona B

L’exposició permanent sobre Miquel Poblet dóna la benvinguda a les persones que visiten el pavelló
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Rafa Jiménez | Redacció

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

Parquing en Font Pudenta. Se alquila 
plaza por 50 euros/mes. Tel. 630 605 022.
Classes. D’anglès de tots els nivells. Tel. 
628 205 132.
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.
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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> La piscina d’estiu obre les seves portes
Ja està oberta la piscina d’estiu si-
tuada al carrer Bonavista i a la que 
es pot accedir cada dia, de dilluns 
a diumenge, de 10.30 a 19h. Per 
aconseguir informació sobre els 
abonaments es pot trucar al telèfon 
935 650 999, enviar un correu elec-
trònic a ime@montcada.org o anar 
a les oficines de l’IME (c/Tarragona, 
32) de dilluns a dijous, de 9 a 13h 
i de 16 a 19h; i divendres, de 9 a 
13h. La piscina romandrà oberta 
fins al 7 de setembre | RJ

La plaça de l’Església es va om-
plir l’1 de juny de color blau-
grana amb la celebració de la 
25a Trobada de Penyes del FC 
Barcelona del Vallès que va orga-
nitzar la Penya Barcelonista local 
amb motiu del seu 40è aniver-
sari. En total, es van aplegar 25 
penyes de poblacions del Vallès 
Occidental i Oriental. La troba-
da va començar al migdia amb 
una cercavila pel carrer Major 
amb la participació dels Diables 
de Can Sant Joan, els Gegants, 
els Capgrossos i els Castellers de 
Montcada i Reixac, que anaven 
seguits per representants de les 
penyes. També es va obrir un 
espai amb inflables i una carpa 
on es podien fer fotografies amb 
dues copes portades del museu 
blaugrana.
L’acte institucional va començar 
amb retard a causa d’un accident 
que es va produir durant l’exhi-
bició castellera de benvinguda. 
La trobada es va poder repren-
dre amb les intervencions de Jor-

di Gómez, president de la Penya 
Barcelonista; Antonio Guil, pre-
sident de la Federació de Penyes 
del Vallès; José Luis Galilea, ex 
jugador de bàsquet i representat 
del FC Barcelona, i l’alcaldessa 
María Elena Pérez. 
Posteriorment, es va fer l’entrega 
de la bandera commemorativa 
de la trobada per part de la penya 
de Vall de Tenes, organitzadora 
de la darrera, a la penya local.

Dinar popular. La trobada va conti-
nuar amb una exhibició de la Co-
lla de Ball de Gitanes de Ripollet 
a la mateixa plaça de l’Església i 
un dinar popular que es va fer a 
la pista exterior del col·legi Rei-
xac amb la presència d’unes 250 
persones i al qual va assistir el 
vicepresident del FC Barcelona, 
Jordi Cardoner. El dinar va aca-
bar amb l’actuació del grup local 
d’havaneres L’Espingari.

tROBAdA de PeNYeS deL fc BARceLONA

Una vintena de penyes blaugranes del 
Vallès fa la seva trobada al municipi
Es va reunir l’1 de juny sota l’organització de la Penya Barcelonista de Montcada i Reixac

Rafa Jiménez | Redacció

Els representants de totes les penyes van recollir un premi obra de l’artista Josep Valera
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guardons que es lliuraran el 4 de juliol a la 4a edició dels Premis Esportius que 
es faran al nou Teatre Municipal del complex Montcada Aqua sota l’organització 
de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure (IME). Les propostes s’han de presen-
tar a través de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament | RJ

> Candidatures per als Premis Esportius 2014

El corredor montcadenc Carles Cera, de la Joventut Atlètica Sabadell, va guan-
yar la 5a edició del Trail Sant Esteve Palautordera-Montseny que es va disputar 
l’1 de juny. Cera, que s’entrena habitualment a les instal·lacions de la JAM, 
va ser el primer a la línia d’arribada després de fer els 27,5 quilòmetres del 
recorregut amb un temps de 2 hores i 9 minuts. La prova va comptar amb la 
participació de 600 corredors | RJ

> L’atleta Carles Cera segueix en forma 

Inclòs en el programa de Festa Major del barri es farà el 18 de juny, de 18 a 21h 
a la plaça del Bosc. Les inscripcions es van tancar el dia 12 | RJ

> 3x3 de bàsquet a Can Sant Joan
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La 9a Milla Urbana reuneix una gran 
quantitat d’atletes federats i populars
La prova masculina la va guanyar Redouan Rouaz i la femenina, Cèlia Celma

Un total de 260 atletes va partici-
par el 8 de juny a la 9a edició de 
la Milla Urbana que es va fer a la 
rambla dels Països Catalans, sota 
l’organització de l’IME i la JAM. 
A la cursa d’atletes federats, 
el guanyador va ser Redouan 
Rouaz, de l’UA Terrassa, amb 
un temps de 4 minuts i 38 se-
gons. Dani Rueda (UCA) va ser 
el millor montcadenc després 
de creuar la línea de meta en la 
cinquena posició. La prova feme-
nina va ser guanyada per Cèlia 
Celma (Ripollet Unió Atlètica), 
amb un temps de 5 minuts i 56 
segons. Entre els atletes locals, cal 
destacar Yeli Sagna (JAM) que va 
acabar primer la prova júnior.
La cursa popular, oberta a tots 
els atletes no federats, va ser una 
de les més multitudinàries amb la 
participació de 51 corredors –la 
prova més nombrosa va ser la de 
prebenjamins amb 67. El guanya-
dor de l’open masculí va ser Isaac 
Piñeiro mentre que Manuel Peña-
fiel va ser el primer local gràcies 
a la seva cinquena posició. A la 
cursa popular femenina, amb 15 
participants, Eva Pupim va ser 
la més ràpida. La primera atleta 
local va ser Esther Bailón.

Valoració positiva. Un temps gaire-
bé d’estiu va acompanyar la cele-
bració del plat fort del programa 
esportiu de Festa Major. Des de la 
JAM es fa una valoració molt po-
sitiva d’aquesta 9a edició ja que 
el fet d’haver cobrat un preu de 
2 euros va propiciar la participa-
ció d’un 90% dels inscrits. L’en-
trega de premis va comptar amb 
la presència de Marc Rodríguez,  
regidor d’Esports i president de 
l’IME; Juan Parra, president de 
l’Àrea de Política Territorial, i Ju-
dith Mojeda, regidora de Medi 
Ambient, Dona i Igualtat.

Rafa Jiménez | Redacció

La cursa dels prebenjamins va ser la més multitudinària amb un total de 67 participants

Ime/JAm

El cadet masculí del Club 
Handbol La Salle no va poder 
aconseguir la victòria en el 
Top-4 de Segona Catalana que 
es va disputar el 7 i 8 de juny a 
Sant Vicenç dels Horts. L’equip 

de Pau Maresma va perdre a la 
semifinal contra l’EH Sant Vi-
cenç (30-36). En la lluita per 
tercer i quart lloc, els lassal-
lians van caure per la mínima 
contra el CH Salou (36-37) | RJ 

Va perdre la semifinal i el partit del tercer i quart lloc

HANdBOL. cH LA SALLe

El cadet masculí finalitza 
quart al Top-4 de Segona

Per entrar al Top-4, el cadet masculí va superar prèviament l’H. Bordils als quarts de final
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El benjamí A no es classifica per jugar 
la fase final del Campionat d’Espanya
El prebenjamí A del club jugarà el 15 de juny la final de la Copa Catalunya

L’equip benjamí A del Bronces-
val Montcada no s’ha classificat 
per a la fase final del Campionat 
d’Espanya que se celebrarà el 
21 i 22 de juny a Extremadura. 
El conjunt de José Cervero va 
disputar la fase prèvia del 6 al 9 
de juny a San Vicente de la Bar-
quera (Cantàbria) i no va poder 
guanyar cap dels tres partits que 
va disputar. Els montcadencs 
van perdre contra el San Loren-
zo (4-2), el Real Oviedo (10-2) i 
La Folia (3-9). “Els nois van pa-
gar el cansament del viatge de 
nou hores en el primer partit i 
el segon va ser molt complicat 
contra un gran equip que ha 
estat el campió”, ha comentat 
Cervero. 

Prebenjamí A. Jugarà la final de la 
Copa de Catalunya el 15 de juny 
a Sant Feliu de Llobregat con-
tra l’FS Lliçà d’Amunt. L’equip 
montcadenc, que està entrenat 

per Marc i Xavi, va eliminar a les 
semifinals el Tremp i pot tancar 
una temporada espectacular en 
la que encara no ha perdut cap 
dels partits que ha disputat. 

Rafa Jiménez | Redacció

El benjamí A ha fet una gran temporada, tot i no haver entrat a la fase final del Campionat d’Espanya

futBOL SALA. BRONceSVAL mONtcAdA

Miriam Caravaca, del club Lee 
Young, va obtenir la medalla de 
plata al Campionat de Promoció 
Júnior i Sots-21 de combat que es 
va disputar el 25 de maig al pave-
lló de la Mar Bella de Barcelona. 
Caravaca va pujar al segon lloc 
del podi a la categoria júnior de 
menys de 52 kg. El club que diri-

geix José Santiago va participar 
amb dos representats més que 
van arribar als quarts de final en 
-68 kg: el júnior Saúl Roldán i el 
sots-21 Vladislav Shoma. El cam-
pionat de promoció va comptar 
amb la participació de 200 clubs 
de Catalunya i uns 450 compe-
tidors | RJ

La júnior va pujar al segon lloc del podi en combat

tAeKWONdO

Miriam Caravaca, segona 
al Campionat de Promoció
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> El juvenil femení, 
fora de la final 
El juvenil femenil no s’ha pogut 
classificar per a la final de la Copa 
Federació després de perdre el 
partit de semifinals que es va dis-
putar el 7 de juny al pavelló Mi-
quel Poblet. Les montcadenques 
van caure contra el Granollers 
(24-30), que jugarà la final contra 
el CH Sant Esteve Sesrovires | RJ 
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Miriam Caravaca, acompanyada de la resta de la delegació montcadenca que va anar a Barcelona

Rouaz va guanyar la cursa de federats
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La montcadenca Paula Orenes, 
jugadora de 15 anys de l’Snatt’s 
Femení Sant Adrià, va acon-
seguir la medalla de bronze al 
Campionat d’Espanya de cate-
goria cadet femení que es va dis-
putar entre el 25 i el 31 de maig a 
Santa Cruz de Tenerife. Després 
de guanyar els tres partits de 
la primera fase, l’equip de Sant 

Adrià del Besòs va continuar 
amb pas ferm guanyant el CB 
Plasencia (36-70), a vuitens de 
final, i l’Uva Ponce (86-31), als 
quarts. A les semifinals, les ca-
talanes van perdre amb el Gran 
Canaria 2014 (92-58). En la llui-
ta pel tercer i quart lloc, l’Snatt’s 
va superar el Loyola Indautxu 
(81-51) | RJ

Paula Orenes, bronze al 
Campionat d’Espanya 

> El Viver i el Miró fan les seves festes escolars
El col·legi El Viver i l’institut Montserrat Miró van celebrar el 31 de  maig 
i el 6 de juny les seves respectives jornades lúdico-esportives. Els últims 
centres escolars que faran les seves seran l’Elvira Cuyàs i el Font Freda 
durant el cap de setmana del 14 i 15 de juny. Les fotos de totes les jorna-
des escolars es poden consultar a www.laveu.cat | RJ
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Ja han acabat les competicions 
oficials i, pel que fa als quatre 
equips prebenjamins de l’EF 
Montcada, cal destacar la quarta 
posició aconseguida pel B al grup 
44è amb 17 victòries –11 segui-
des–, 4 empats i 6 derrotes. Al 
grup 43è, l’A ha finalitzat dotzè  
amb 8 triomfs, 4 empats i 15 der-
rotes. Al grup 45è, el C ha aca-
bat a la penúltima posició amb 2 
victòries, 1 empat i 25 derrotes. 
El benjamí D (grup 42è) ha fi-
nalitzat novè amb 6 victòries, 6 
empats i 14 derrotes.

futBOL

Els prebenjamins de l’EF Montcada 
finalitzen la competició oficial 

Rafa Jiménez | Redacció

El millor classificat ha estat el B, que ha aconseguit la quarta posició al grup 44è

A la 27a jornada, disputada el 10 de maig, el prebenjamí A va superar el CE Sabadell A (4-3)
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> Torneig de 
l’EF Montcada
L’EF Montcada organitza el 14 i 
15 de juny el seu torneig de final 
de temporada. Participaran tots 
els equips del club, des dels mes 
petits –foto– fins als sèniors, i hi 
haurà partits a la pista coberta del 
centre i als estadis de la Ferreria i 
de Can Sant Joan | RJ 

BÀSQuet 

El juvenil del CD Montcada ha 
finalitzat la lliga al grup 7è de Pri-
mera Divisió a la segona posició 
amb un balanç de 19 victòries, 
6 empats i 5 derrotes. Els verds 
no tenen opcions de pujar ja que 

no són un dels quatre millors se-
gons dels 13 grups. De cara a la 
propera temporada, hi haurà un 
canvi de cicle. Cristóbal Casado 
serà substituït per Robert Villa, 
ex de l’EF Montcada | RJ 

Els verds han acabat segons i Robert Villa és el nou tècnic

futBOL. cd mONtcAdA

El juvenil no pot pujar i 
fa canvis a la banqueta

Robert Villa ja està fent els primers entrenaments com a tècnic del juvenil del CD Montcada
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L’equip júnior de corfbol de 
l’AEE Montserrat Miró va gua-
nyar el 7 de juny la lliga nacio-
nal de la seva categoria després 
de superar a la gran final, que es 

va disputar a Mataró, l’UKSA 
de Sant Adrià del Besòs (12-7). 
La lliga és el segon títol per al 
júnior del Miró que al febrer 
també va guanyar la Copa | RJ 

Va superar a la final l’UKSA (12-7) i repeteix l’èxit de la Copa

cORfBOL

El júnior de l’AEE M. Miró 
guanya la seva lliga

Després de guanyar la copa al febrer, el júnior del Miró ha tornat a aixecar el títol de la lliga
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La cadet ho va aconseguir amb l’Snatts Femení Sant Adrià

El D ha patit 14 derrotes. Una de les més contundents, contra l’EF Barberà-Andalucía (2-15) El C, a la victòria contra el CF Ripollet C (7-1)

L’equip premini A del CB MIR 
va guanyar el II torneig Mini-
Premini del Màgic que es va 
disputar a Badalona el 8 de juny. 
Els montcadencs, entrenats per 
Montse i Jéssica, van guanyar a 
la final de la categoria del nivell 
B el JAC Sants (47-37). El pre-
mini B del club blau també va 
participar en aquest torneig | RJ

Èxit del premini 
A del CB MIR en 
un torneig  
a Badalona



Raquel Serrano
Conviure amb l’epilèpsia. Segons l’últim informe de la Societat Espanyola de Neurologia, a l’Estat 
hi ha 700.000 persones afectades d’epilèpsia. Les xifres són prou elevades i, malgrat això, aquesta 
malaltia neuronal continua estigmatitzada. L’associació Mar de Somnis vol contribuir a acabar amb 
la imatge distorsionada que es té sobre aquesta patologia. Per això, organitza xerrades informati-
ves titulades ‘Epi... què? que s’ofereixen gratuïtament a les entitats o col·lectius que ho demanin. 
L’encarregada de fer-les és la montcadenca Raquel Serrano, mare d’una nena d’11 anys, Maria, 
afectada d’epilèpsia des del 6. Arran la seva experiència personal, Raquel s’ha fet una experta en la 
matèria i està convencuda que la millor via per ajudar els afectats és la informació: “Després d’una 
crisi, els malalts se senten avergonyits i tenen por al rebuig, per això molta gent no s’atreveix a 
explicar-ho; els hem d’ajudar a entendre que compartir-ho és el millor que poden fer”.

“Hi ha més possibilitats de sofrir 
un atac epilèptic que un infart”

Quan va tenir Maria la primera crisi?
Amb 6 anys d’edat. Un vespre es va 
quedar rígida i va perdre la conscièn-
cia durant dues hores i mitja. Ens 
vam espantar molt però els metges 
ens van dir que havia estat un desmai 
i que segurament no es repetiria.
Però no va ser així...  
Dos mesos més tard, va anar de co-
lònies amb l’escola i, justament el 
dia que tornaven, li va repetir la crisi. 
Aleshores va arribar el diagnòstic?  
No encara. Ens van tornar a dir el 
mateix que a la primera vegada però 
jo no em vaig quedar tranquil·la i vaig 
tornar una setmana després a la Vall 
d’Hebron disposada a no marxar fi ns 
que no li fessin més proves. Final-
ment, ens van dir que era tenia epi-
lèpsia amb variació tònic-clònica.
I això què vol dir? 
Que té crisis generalitzades, amb 

convulsions i pèrdua de consciència.
Com vau encaixar la notícia?  
Al principi és dur. Però vam tenir la 
sort que el neuropediatra que tracta 
la Maria, el doctor Miquel Raspall, és 
un bon professional i ens ha ajudat 
molt. Ell ens va explicar que tothom 
hi està exposat i que hi ha més atacs 
d’epilèpsia que no pas infarts. 
En principi, amb la medicació n’hi 
ha prou per evitar noves crisi?
Per norma general, sí. Però el risc 
sempre hi és, per això és molt impor-
tant que els malalts no ho amaguin i 
expliquin a la gent que els envolta el 
que els pot passar i què hem de fer 
per ajudar-los.
Estaria bé, doncs, explicar-ho.
Els primers símptomes d’una crisi 
solen ser que l’afectat sembla des-
pistat, comença a parlar de forma 
incoherent o a moure la cama i el peu 

descontroladament. De seguida ve la 
rigidesa del cos i la caiguda a plom. 
El perill en aquests casos, més que 
l’atac en sí, és el traumatisme derivat 
de la caiguda. Una vegada són a te-
rra, els hem de protegir el cap perquè 

no es donin cops, posar-los de costat, 
afl uixar-los qualsevol peça de roba 
ajustada i esperar que, després del 
desmai, tornin a recuperar la cons-
ciència. Sobretot el que no hem de 
fer mai és posar-los res a la boca, això 
pot resultar molt perjudicial, es poden 

trencar la mandíbula o alguna dent o 
els podem ofegar accidentalment. 
Quant dura un crisi? 
Uns dos minuts. Si s’allarga més, 
aleshores cal trucar al 112.
Com porta la Maria el fet de sofrir 
epilèpsia? 
La malaltia la limita, perquè hi ha 
moltes coses que no s’atreveix a 
fer. A més, ella també té absències 
que li provoquen dèfi cit d’atenció 
i ha hagut de repetir curs. De tota 
manera, aquest últim any ha fet un 
canvi en positiu arran la seva parti-
cipació a les colònies organitzades 
per Mas de Somnis on va estar amb 
altres nens i nenes com ella i va po-
der compartir la seva experiència. 
Quina tasca fa aquesta entitat? 
Dóna suport a famílies amb fi lls que 
tenen epilèpsia, organitza casals 
d’estiu per als infants i tallers d’art 

teràpia. És un espai de trobada que 
ens ajuda molt tant als pares com 
als fi lls. Va nèixer al 2012, fundada 
pel nordamericà Lane Auten i està 
vinculada amb l’Epilepsy Founda-
tion of Northern de Califòrnia.
Què cal fer per ser-ne soci? 
Només posar-t’hi en contacte. Per a 
les colònies d’aquest juliol, a la Con-
reria, encara queden places. La infor-
mació és al web mardesomnis.org.
Només treballa amb infants? 
Volem començar a fer-ho també amb 
adolescents. Tenim projectes per als 
quals estem buscant patrocinadors 
perquè es tracta d’una entitat sen-
se ànim de lucre. El que pretenem, 
sobretot, és que no s’estigmatitzi 
els malalts i que puguin tenir les 
mateixes oportunitats que tothom a 
l’hora de desenvolupar-se en la seva 
vida social i laboral.

“És molt important que 
els malalts expliquin a 
la gent que els envolta 
en què consisteix una 
crisi epilèptica”

voluntària de Mar de Somnis

A títol personalA títol personal
PILAR ABIÁN
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