
Remodelació inaugurada 
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L’Ajuntament no cedirà el padró 
per fer la consulta sobiranista
Empat | La votació es decanta pel no 
amb el vot de qualitat de l’alcaldessa

Motiu | El debat, centrat en el fet que 
la consulta no s’ajusta a la llei PÀG. 3

>PLE DE JUNY

L’organització es va veure obligada a suspendre el programa musical PÀG. 20

El Jiwapop punxa per la fl uixa 
venda d’entrades als concerts
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L’acte més multitudinari va ser la xerrada del psicoterapeuta xilè Alejandro Jodorowsky a la qual van assistir 1.200 persones 

Cera torna a guanyar
campió d’espanya per equips 
de curses de muntanya PÀG. 29

El consistori aprova 
el nou reglament per 
accedir a les ajudes 
socials del consistori
La normativa, aprovada amb l’únic vot en contra 
del PPC, pretén garantir la màxima objectivitat 
a l’hora de concedir els ajuts PÀG. 12

>SERVEIS SOCIALS

Cera torna a guanyar
campió d’espanya per equips 
de curses de muntanya 
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L’Ajuntament no cedirà el pa-
dró perquè es faci la consulta 
sobiranista del 9 de novembre 
perquè no s’acull al marc legal. 
Així ho va decidir el Ple muni-
cipal a la sessió del mes de juny 
en què ERC va fer la demanda 
a través d’una moció que no va 
prosperar tot hi haver-hi un em-
pat tècnic de vots entre els parti-
daris i els contraris a la propos-
ta. El PSC, el PP –van assistir 
dos dels tres regidors de la for-
mació– i C’s hi van votar en 
contra, mentre que ICV-EUiA, 
CiU i ERC van votar-hi a favor. 
El vot de qualitat de l’alcaldessa 
va ser el que va decantar la ba-
lança  en contra de la moció.
L’argument sobre la legalitat del 
procés va ser el que va centrar 
el debat, tot i que la portaveu 
d’ERC, Marta Aguilar, va dir 
des d’un inici que el que dema-
nava el seu grup era que l’Ajun-
tament cedís les dades “en el cas 
que es faci la consulta d’acord 
amb el marc legal que s’apro-
vi  per emparar la votació”. A 
favor es van pronunciar Josep 
M. González (ICV-EUiA) i Joan 
Maresma (CiU), que no veuen 
cap problema a facilitar el pa-
dró si la consulta es fa dins de 
la legalitat. 

En contra. El grup municipal 
socialista va rebutjar la propos-
ta argumentant que, “ara per 
ara, falta acordar el marc le-
gal per fer la consulta”, va in-
dicar la portaveu del grup, M. 
Carme Porro. En nom del PPC, 
Eva García va reafirmar el seu 
posicionament dient que “el text 
incompleix tres lleis”. Per part 
de C’s, Carmen Romero, va 
recordar que la seva formació 

ja va presentar a principi d’any 
una instància al govern dema-
nant que no cedís les dades del 
padró per fer la consulta.

Setge a la monarquia. La moció 
que sí va prosperar va ser la que 
va presentar ICV-EUiA per de-
clarar el municipi lliure de reis. 
El text va comptar amb els vots 
a favor del PSC, ICV-EUiA i 
ERC, mentre que el PP va vo-
tar-hi en contra i C’s i CiU es 
van abstenir. L’acord contempla 
no convidar cap membre de la 
família reial a cap acte organit-
zat per l’Ajuntament i insta la 
Generalitat i l’Estat espanyol a 
habilitar els mecanismes legals 
necessaris perquè la ciutadania 
pugui escollir viure en una mo-
narquia o una república. 
La portaveu del PPC, Eva Gar-
cía, va qualificar la moció de 
“cutre, friqui i poc seriosa”. 
“Aquí l’únic que està fent el 
ridícul és el seu partit, apro-
vant l’abdicació i l’aforament 
del rei Joan Carles”, va repli-

car Óscar Gil (ICV-EUiA). 
CiU va argumentar l’absten-
ció dient que va en la línia del 
posicionament de la coalició al 

Congrés, mentre que C’s va 
dir que és precisament a les 
Corts espanyoles on s’han de 
debatre aquestes qüestions.

Actualitat
laveu.cat

MOCIÓ AMB ESPERIT REPUBLICÀ
El Ple va aprovar el text presentat per ICV-EUiA per 
declarar el municipi lliure de reis pocs dies després 
de la segona concentració per la República

ple de juny

Els grups contraris a la consulta 
del 9N argumenten motius legals
El vot de qualitat de l’alcaldessa, decisiu per desfer l’empat tècnic que hi va haver a la votació inicial

Sílvia Alquézar | Redacció

L’oposició 
reclama una 
comissió sobre 
els expedients 
d’expropiacions

sí
lv

ia
 a

lq
u

éz
ar

El govern municipal farà el 8 
de juliol (8.30h), una reunió 
informativa amb tots els grups 
municipals sobre els expedients 
d’expropiació a què ha de fer 
front l’Ajuntament, en resposta 
a la petició de l’oposició –ICV-
EUiA, PPC, C’s i ERC– a través 
d’una instància que va presen-
tar el 3 de juliol, en el moment 
de tancar aquesta edició.  
La petició arrenca de la de-
núncia que va fer la portaveu 
d’Esquerra, Marta Aguilar, en 
el darrer Ple municipal del mes 
de juny en què va afirmar que 
al 2012 el govern es va negar a 
signar un acord amb un dels de-
mandants, concretament amb 
l’empresa Tort, que d’haver-se 
firmat hagués estalviat 1 milió 
d’euros en interessos. Aguilar va 
demanar la dimissió de l’alcal-
dessa, María Elena Pérez (PSC), 
el president de l’Àrea Territorial, 
Juan Parra (PSC), i el president 
de l’Àrea Econòmica, Joan Ma-
resma (CiU), per “la seva mala 
gestió”. 

Picabaralla. Maresma ha respost 
que Aguilar menteix i que el 
govern sempre ha estat transpa-
rent: “Va ser l’empresa la que 
es va negar a signar l’acord 
perquè implicava retirar el 
recurs de cassació davant del 
Tribunal Suprem en què re-
clama més de 15 milions d’eu-
ros pel terreny”. L’edil ha instat 
l’oposició a informar-se abans de 
fer determinades afirmacions. 
Aguilar ha replicat dient que la 
informació que va dir al Ple és 
la que li ha facilitat una lletra-
da del propi Ajuntament. “Ni 
menteixo ni he mentit mai en 
política”, ha dit la regidora.

Pilar Abián | Redacció

 Parra, indignat amb la portaveu d’ERC

El president de l’Àrea de Política 
Territorial, Juan Parra (PSC), pre-
sentava en el moment de tancar 
aquesta edició als portaveus un 
informe exhaustiu sobre la cons-
trucció de casa seva, que data del 
2002, per demostrar que es va fer 
d’acord amb la normativa que es-
tableix el planejament de la mun-
tanyeta de la Font Pudenta. L’edil 
ha sortit així al pas de la interven-
ció que la regidora d’ERC, Marta 
Aguilar, va fer en el torn de precs i 
preguntes del Ple de juny.
La portaveu republicana va plan-
tejar interrogants respecte la lli-
cència i el projecte constructiu 
de l’habitatge, tant pel que fa als 
metres edificats com a l’alçada 
de la planta. “Davant dels dubtes 
que ens plantegen alguns veïns, 
volem saber si els habitatges 
construïts a la parcel·la complei-

xen amb la normativa del PERI 
de la muntanyeta”, va dir Aguilar, 
tot reclamant un informe dels tèc-
nics municipals. Set dies després, 
lamentava en un comunicat no ha-
ver rebut encara la documentació.

Resposta. Parra ha assegurat que 
en aquest afer hi haurà la màxi-
ma transparència: “No hi ha res 
a amagar perquè la construcció 
respon al planejament del sector”. 
L’edil ha fet constar, això sí, el seu 
enuig per la manera de procedir 
de la regidora d’ERC: “Em sembla 
indignant que hagi exposat en el 
Ple un tema d’aquestes caracte-
rístiques sense haver-se molestat 
a preguntar abans ni a la direc-
tora de l’Àrea Territorial ni al cap 
de Planejament; si ho hagués fet, 
hauria comprovat que no hi ha 
cap irregularitat a denunciar”  PA

Al Ple de juny, que es va fer el dia 26, es van debatre cinc mocions, dues presentades per ICV-EUiA, dues per ERC i una per C’s
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ELECCIONS MUNICIPALS
La Candidatura d’Unitat Popular 
(CUP) a Montcada ha anunciat que 
optarà als comicis de l’any vinent

pàg. 08

ANTIINCINERACIÓ
La Plataforma montcadenca participa en
la creació de la Coordinadora Catalana 
contra la crema de residus a les cimenteres 

pàg. 11

carrer bifurcació

El nou vial presenta una vorera més 
àmplia i més places d’aparcament 
Les obres de transformació han durat uns sis mesos i han tingut un cost de prop de 700.000 euros 

Després de més de sis mesos 
d’obres, el carrer Bifurcació, un 
cop remodelat, es va inaugurar 
oficialment el 27 de juny. L’acte 
va estar presidit per l’alcaldessa, 
María Elena Pérez (PSC), i el pre-
sident de l’Àrea Territorial, Juan 
Parra (PSC) i va comptar també 
amb la participació del president 
de l’AV de Can Sant Joan, José 
Luis Conejero.
Pérez va iniciar el seu discurs 
demanant disculpes pel retard 
en l’acabament de les obres, que 
s’han allargat més del previst. 
“Vull agrair la paciència que 
han tingut els veïns” va dir, tot 
afegint que, “gràcies a la inter-
venció, el carrer té ara un as-
pecte més amable, especialment 
per als vianants”.
Per la seva banda, Parra va desta-
car que l’actuació ha comportat, a 
més de guanyar places d’aparca-
ment, soterrar les línies elèctriques 
i renovar el clavegueram. L’edil 
també va agrair la col·laboració 
de l’AV, de les entitats del barri i 
d’alguns veïns a títol individual. 
“Ens han fet aportacions po-
sitives que hem incorporat al 
projecte per tal de millorar-lo”, 
ha dit. Parra ha anunciat que en 
breu s’inauguraran les obres que 
s’estan fent a la muntanyeta de 
Can Sant Joan.

Crítica de C’s. Ciutadans, amb una 
regidora a l’oposició, s’ha mostrat 
crític amb el govern pel fet d’haver 
inaugurat les obres quan encara 
hi ha treballs pendents. “No ente-
nem les presses de l’equip de go-
vern ni la seva forma d’actuar” 
ha dit el coordinador del partit a 
Montcada, David Gerbolés. C’s 
lamenta que, tres dies després de 
la inauguració, encara hi hagues-
sin operaris treballant al carrer i 
aixecant part del paviment davant 
de l’estadi municipal. Segons Ger-

bolés, la manera de procedir del 
govern no agrada als veïns. 
També ICV-EUiA ha criticat defi-
cències en l’acabament de les obres 
que atribueix a “l’escàs o nul segui-
ment de l’execució de les obres” i 
acusa el govern d’actuar amb “ir-
responsabilitat i deixadesa”.

Resposta. Parra ha sortit al pas de 
les crítiques de l’oposició defen-
sant la tasca dels tècnics munici-
pals i assenyalant que els treballs 
pendents no depenen de l’Ajun-
tament sinó de Fecsa, que encara 
ha de fer la connexió de les no-
ves línies elèctriques soterrades. 
“Hi havia un calendari previst 
i, malgrat que la companyia 
elèctrica l’ha incomplert, vam 

pactar amb l’AV que igualment 
manteníem la data d’inaugura-
ció”, ha explicat l’edil. 
D’altra banda, Parra ha assenya-
lat que és normal que, un cop 
acabades les obres s’hagin de fer 
retocs si hi ha coses que no estan 

ben fetes. En aquest sentit ha ins-
tat tant a l’AV com als veïns a fer 
arribar a l’Ajuntament qualsevol 
deficiència que detectin del car-
rer. “Tothom pot estar tranquil 
perquè es revisarà fil per randa 
que tot estigui ben fet”, ha dit.

Pilar Abián | Can Sant Joan

Pérez: “Gràcies a la 
intervenció, el carrer 
té ara un aspecte més 
amable, especialment 
per als vianants” 

Les obres han permès soterrar les línies elèctriques, renovar el clavegueram i l’asfaltat de tot el tram comprès entre el camp de futbol i el carrer Bateria

Proper asfaltat 
d’una trentena 
de carrers
El Ple ha aprovat el plec de con-
dicions i la licitació de la tercera 
fase de les obres d’asfaltat d’una 
trentena de carrers per valor de  
330.578 euros (més IVA) –dividit 
en dues partides, corresponents 
als pressupostos municipals del 
2014 i del 2015–. El termini 
d’execució dels treballs, un cop 
adjudicats, es preveu d’un any.

Crítiques de l’oposició. L’oposició 
ha titllat l’actuació d’electoralis-
ta, a un any dels comicis munici-
pals. El punt de l’ordre del Ple es 
va aprovar amb el vot a favor de 
l’equip de govern (PSC i CiU), 
PPC i Ciutadans i el vot en 
contra d’ERC i ICV-EUiA. La 
portaveu d’ERC, Marta Agui-
lar, va titllar l’actuació del go-
vern “d’immobilista” Alba de 
Lamo, d’ICV-EUiA, va plante-
jar dubtes en el plec de clàusules, 
“el que demostra una total dei-
xadesa de l’equip de govern”. 
El president de l’Àrea Territorial, 
Juan Parra, va voler deixar clar 
que les obres han seguit els pas-
sos establerts pels serveis tècnics 
municipals sense cap ingerència 
política: “Hem hagut d’esperar 
a l’arribada de la subvenció”.

Lluís Maldonado | Redacció

Les obres duraran 1 any a partir que s’adjudiquin
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L’alcaldessa, juntament amb Parra –a la dreta–, Maresma i Conejero, de l’AV
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Veïns del c. Novell, molestos amb les obres
Els veïns del carrer Novell no estan 
satisfets amb l’evolució de les obres 
d’aquest sector de la muntanyeta 
de Can Sant Joan. Després de sis 
mesos de suportar la incomoditat 
dels treballs, es queixen que s’han 
fet “autèntics nyaps”. Una de les 
principals reclamacions és el siste-
ma de separació del tram dels via-
nants de la carretera. En lloc de les 
pilones convencionals, s’han habili-
tat unes elevacions del mateix ma-
terial i color que el paviment i amb 
cantells vius que consideren peri-
llosos tant per als vehicles com per 
als vianants. Una altra denúncia és 
que el tram que uneix el carrer No-
vell amb el carrer del Cim no s’ha 
acabat d’asfaltar i hi ha un gran sot 

amb grava on els vehicles es que-
den atrapats i les persones poden 
relliscar. Els veïns també critiquen 
la descoordinació entre les compa-
nyies de serveis i que les terres de 
l’obra s’han abocat en un terreny del 
carrer del Cim sense compactar-les, 
fet que crea episodis de pols i fang. 

Resposta municipal. La majoria de 
les queixes dels veïns ja han estat 
traslladades a l’Ajuntament a través 
de l’AV del barri i el president de 
l’Àrea de Política Territorial, Juan 
Parra (PSC), s’ha compromès a es-
tudiar-les i a prendre mesures. Per 
exemple, les peces de separació de 
la vorera i la calçada se substituiran 
per pilones i el sot que hi ha entre 

els carrers del Cim i Novell també es 
cobrirà. Quant al terreny on l’empre-
sa constructora disposita les terres 
restants, es tracta d’un solar privat 
que pertany al terme territorial de 
Barcelona i sobre el qual l’Ajunta-
ment no pot actuar. “La majoria de 

les queixes responen al fet que les 
obres encara no estan acabades”, 
ha assenyalat Parra. No obstant 
això, l’edil ha instat els veïns a fer-
les arribar al consistori per escrit o 
via telèfon per poder-les estudiar i 
donar-hi resposta | LG
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La Plataforma Tracte Just So-
terrament Total ha valorat molt 
positivament la reunió mantin-
guda amb representants de tots 
els grups del Parlament –Joan 
Recasens (CiU), Marc Sanglas 
(ERC), Montserrat Capdevi-
la i Jordi Terrades (PSC), Eva 
García (PPC), Matías Alonso 
(C’s) i Anna Gabriel (CUP)–, 
per demanar el seu suport al 
projecte del soterrament de la 
línia de rodalies de Portbou. El 

diputat d’ICV-EUiA Salvador 
Milà no hi va poder assistir per 
motius familiars. Les formacions 
polítiques es van comprometre 
a aprovar una resolució a la 
Comissió de Territori, instant 
el govern de la Generalitat a 
reconèixer el paper cabdal del 
municipi quant a l’accés viari  
a la capital catalana; assumir la 
defensa del projecte i reclamar 
a l’Estat el seu compliment.  
La Plataforma i el consistori tam-
bé organitzaran conjuntament 

amb els grups parlamentaris una 
jornada la propera tardor en què 
es convidarà a diputats al Con-
grés i a representants del Minis-
teri de Foment i de l’empresa 
Adif. L’objectiu és reclamar un 
cop més a l’Estat que faci efectiu 
el compromís de soterrar la línia 
de Portbou. 
D’altra banda, el 28 de juliol 
representants de la Plataforma 
es reuniran amb Ricard Font, 
secretari d’Infraestructures i 
Mobilitat de la Generalitat.

Els grups parlamentaris impulsen 
una resolució en suport al projecte

soterrament de l’r2

El pronunciament del Parlament l’ha promogut la Plataforma Tracte Just

Pilar Abián | Redacció

Els representants de la Plataforma, a l’esquerra, es van entrevistar amb els diputats el passat 25 de juny en una sala del Parlament
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Per segon any consecutiu, Mont-
cada acollirà la Universitat Popu-
lar de la Bicicleta que tindrà lloc 
del 17 al 20 de juliol a l’escola La 
Salle, organitzada pel col·lectiu 
Mou-te en bici en coordinació 
amb el consistori. La regidora de 
Medi Ambient, Judith Mojeda 
(PSC), assenyala que l’esdeve-
niment “fomenta la mobilitat 
i les alternatives sostenibles 
cara a millorar la qualitat de 
vida de les persones”. 
La inauguració tindrà lloc el 
dia 17 (18h), amb la conferèn-
cia ‘El rol de les associacions 
d’usuaris de la bicicleta’, a càr-
rec de Christophe Raverdy, de 
la Federació francesa d’usuaris 
de la bicicleta. L’endemà, les 
conferències giraran al voltant 
de l’eficiència i l’economia de 
la bicicleta, i el dia 19, tracta-
ran sobre les innovacions en 
el món de les dues rodes. Per 
acabar, el 20 de juliol, hi haurà 
una bicicletada popular inte-
rurbana amb un recorregut pel 

parc fluvial del Besòs fins al fò-
rum de Barcelona.

Novetats. La Universitat acollirà 
diferents tallers sobre iniciació 
al ciclisme, un altre d’autorepa-
ració de bicicletes usades i un 
tercer de formació per a l’orga-
nització i conducció de grups a 
bicicleta. A més, la Regidoria 
de Comerç organitzarà la Fira 
de la bicicleta que s’ubicarà da-
vant La Salle i que comptarà 
amb la presència de les boti-
gues del municipi Action i Po-
blet. Les carpes hi seran diven-
dres a la tarda, dissabte durant 
tot el dia i diumenge, al matí. 
Les inscripcions a la Universitat 
Popular de la Bicicleta ja estan en 
marxa al preu de 20 euros amb 
descompte de fins al 50% per als 
veïns del municipi i membres 
de les entitats organitzadores. 
Es poden tramitar a través dels 
webs www.unibici.es o unibici.cat, 
trucant al telèfon 649 418 985 
o enviant un correu electrònic a 
l’adreça info@unibici.es. 

Torna la Universitat de 
la Bicicleta a Montcada

seGona edició

Enguany el programa inclou una Fira de botigues del sector

Pilar Abián | Redacció
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Condis inverteix 20 milions en una 
nova plataforma automatitzada

innoVació

Artur Mas assisteix a la inauguració de les millores que ha fet la cadena alimentària 

El president de la Generalitat i l’alcaldessa atenent les explicacions dels representants de Condis sobre el funcionament de la nova plataforma
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La cadena de distribució ali-
mentària Condis va inaugurar 
el 30 de juny l’ampliació de la 
seva Plataforma central logís-
tica, al Pla d’en Coll, amb la 
presència del president de la 
Generalitat, Artur Mas, l’alcal-
dessa, Maria Elena Pérez i el di-
rector general de Condis, Enric 
Ezquerra. Amb una inversió de 
20 milions d’euros i 5.000 m2 de 
superfície, la nova nau permet 
comptar amb les tecnologies 
més avançades en l’àmbit de les 
operacions logístiques.
“Condis és un projecte en 
marxa i en creixement”, va 
dir el president de la Genera-
litat, tot afegint que invertir 20 

milions d’euros en tecnologia 
per créixer en l’actual conjun-
tura econòmica “mereix el re-
coneixement de contribuir a 
aixecar el país”.
L’ampliació està integrada en els 
47.000m2 del complex on hi ha la 
plataforma central i la seu social 
de la companyia. A l’acte també 
van assistir el conseller d’Empre-
sa i Ocupació, Felip Puig; el de-
legat territorial de la Generalitat 
a Barcelona, Fernando Brea, i el 
director general de Comerç, Jo-
sep M. Recasens.
Pérez va agrair als germans Con-
dal “l’aposta per Montcada 
com a nucli de la seva activi-
tat” i va aprofitar per demanar a 
Mas més recursos per impulsar 

polítiques d’ocupació, una peti-
ció que el president va recollir, 
fent constar que en els darrers 
dos anys l’Estat ha retallat un 
60% les aportacions que fa a Ca-
talunya en aquesta matèria.

Una aposta estratègica. La nova 
instal·lació, totalment automatit-
zada, és el resultat de cinc anys 
de recerca en tecnologia logística. 
El director general de Condis, 
Enric Ezquerra, va destacar que 
amb aquesta aposta estratègica 
de l’empresa donarà millor co-
bertura a les més de 350 boti-
gues que té avui dia repartides 
per tot Catalunya amb possibi-
litat d’incrementar el seu nom-
bre en un 50%.

Lluís Maldonado | Pla d’en Coll

> Divuitè robatori de cable de coure en tres anys
Prop de 200 veïns de Vallençana i el Bosc d’en Vilaró es van quedar del 
26 al 28 de juny sense servei telefònic ni connexió a Internet a causa del 
robatori de 300 metres de cable de coure de la línia telefònica. Segons ha 
assenyalat l’AV de Vallençana, aquesta és la divuitena vegada en els últims 
tres anys que es repeteix l’incident sense que els cossos de seguretat ha-
gin pogut trobar-hi una solució | LG

> Reclam ecologista per consumir sense residus
Més de 30 persones, entre les 
quals figuraven membres de la 
Plataforma Antiincineració, van 
participar el 27 de juny en una 
acció a Barcelona en defensa del 
dret a consumir sense residus. 
Els activistes van anar a comprar 
a un supermercat amb l’objectiu 
d’endur-se els productes que 
volien sense els envasos ni em-
bolcalls innecessaris que els con-
sumidors es veuen obligats a adquirir. D’aquesta forma entitats ecologistes 
i socials demanen l’aprovació d’una Llei Catalana de Prevenció de residus 
i denuncien que les empreses envasadores agrupades al lobby Ecoembes 
representen el 70% del volum total de residus municipals | LR
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> Tres anys de protestes per les urgències
La Favmir prepara un acte festivo-reivindicatiu el 18 de juliol per comme-
morar el tercer any de lluita per recuperar el servei d’urgències nocturnes 
al CAP del centre. L’acte tindrà lloc davant de l’ambulatori a les 19h i con-
sistirà en una xerrada-col·loqui amb la presència de diferents activistes de 
la Plataforma per la Sanitat Pública del Baix Llobregat, el col·lectiu Dem-
peus per la Sanitat Pública i l’Espai de Coordinació Sanitat SAP-Muntanya. 
A més de la xerrada-col·loqui, també hi haurà una batucada, l’actuació de 
la coral dels iaioflautes, música en directe, un sopar de germanor i el passi 
de documentals relacionats amb la temàtica | LR

> Pla per millorar l’accés a les parades d’autobús
L’Ajuntament ha signat un conveni amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) per facilitar l’accessibilitat a les parades d’autobús que en aquests 
moments presenten dificultats per a les persones amb mobilitat reduïda. 
Amb l’adhesió a aquest acord, s’instal·laran cinc plataformes a les parades 
situades a la cruïlla del carrer Camèlies amb la plaça Mourrenx; al carrer 
Bateria cantonada amb Diagonal; a l’av. Catalunya, davant l’edifici de La 
Unió; al carrer Bogatell, cantonada amb Jaume I i a l’av. de la Riera de 
Sant Cugat | LR
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Els resultats de tots els con-
trols ambientals realitzats sobre 
l’estat actual de la qualitat de 
l’aire des del 2011 a la zona de 
l’Ecoparc-2 han estat molt per 
sota dels paràmetres normals 
fixats. Aquesta es la informa-
ció que ha facilitat la directora 
General de Qualitat Ambiental 
de la Generalitat, Assumpta 
Farran, als representants mu-
nicipals de Montcada i Reixac 
–l’alcaldessa i la regidora de 
Medi Ambient–, Ripollet, Bar-
berà del Vallès i Santa Perpètua 
de Mogoda amb els quals es va 
reunir l’1 de juliol. La trobada 
respon a la demanda feta pels 
edils arran la publicació fa un 
mes, d’un estudi realitzat per la 
Universitat Rovira i Virgili en-
tre els anys 2010 i 2011 en què 
s’havien detectat uns nivells ele-
vats de formaldehid (substància 
potencialment cancerígena) al 
voltant de la planta de residus, 
ubicada a Can Cabanyes. 
La responsable de la Direcció 

de Qualitat Ambiental va in-
formar els edils que la Gene-
ralitat també es va assabentar 
de l’existència de l’estudi en el 
mateix moment que els con-
sistoris i que no es pot establir 
una correlació entre els nivells 
de formaldehid detectats i 
l’Ecoparc-2, perquè a la zona 
hi ha més d’un focus d’emissió 
d’aquest contaminant. 

Crítica. Dies abans de l’esmenta-
da reunió, el Grup de Medi Am-
bient va fer un comunicat criti-

cant que la Generalitat no fes 
públic que al 2011 ja va detectar 
i prendre mesures respecte els 
nivells de formaldehid. “És ver-
gonyós que tant l’Ajuntament 
com la Generalitat i  les ad-
ministracions implicades no 
hagin informat la població”, 
assenyalava el col·lectiu.
Per la seva banda, el grup mu-
nicipal majoritari a l’oposició a 
l’Ajuntament veí,  Compromís 
per Ripollet (COP), ha dema-
nat la paralització de l’Ecoparc 
i estudis sobre el seu impacte.

La Generalitat diu que els controls 
ambientals donen resultats normals 

ecoparc 2

La directora general de Qualitat Ambiental s’ha reunit amb els representants municipals

Pilar Abián | Redacció

Els representants municipals, a la dreta de la imatge, durant la trobada amb la Generalitat
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> Rotonda a la intersecció amb Ripollet
Una rotonda connectarà 
els municipis de Mont-
cada i Reixac i Ripollet i 
substituirà l’actual cruïlla 
de semàfors situada a 
prop de l’accés al viaducte 
que enllaça amb la C-58. 
Les obres que assumirà 
la Diputació de Barcelo-
na, ens gestor d’aquest 
vial, ha estat adjudicades 
a l’empresa Rogasa, per 
un pressupost de 495.000 euros. L’objectiu d’aquesta infraestructura, que es 
farà en terrenys d’ambdós municipis, és millorar visualment un dels accessos a 
Montcada i Reixac i facilitar el trànsit de vehicles a la zona | LM

> Adequació de baranes al Pont de la Roca

El pont per a vehicles i vianants 
sobre el riu Besòs que enllaça el 
centre del municipi amb la carre-
tera BV1411, conegut com el pont 
de la Roca, passarà per un procés 
d’adequació amb l’objectiu de mi-
llorar la seguretat per als vianants i 
facilitar també el pas de les bicicle-
tes. La Diputació de Barcelona, l’ens 
gestor d’aquesta infraestructura, ha 
enviat a l’Ajuntament de Montcada 
i Reixac una primera proposta d’actuació, que planteja substituir les actuals 
baranes que separen les voreres de la calçada per unes altres amb un sistema 
tubular urbà d’acer galvanitzat i redistribuir l’espai destinat a les voreres. La pro-
posta de la Diputació també inclou ampliar les voreres | LR
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El Grup de Medi Ambient ha fet 
un comunicat en suport al ma-
nifest de la Plataforma per a la 
Defensa de Gallecs, arran dels 
projectes urbanístics previstos 
al sector, un dels quals és el de 
la legalització de la urbanització 
l’Estany de Gallecs, aprovada 
recentment pel Ple de l’Ajunta-
ment. En aquest espai, que tot i 
la llunyania pertany a Montcada 
i Reixac des de l’Edat Mitjana, 
hi ha una seixantena de parcel-
les edificades. 

Reclam. El Grup reitera la de-
fensa de tot el Pla Agrícola del 
Vallès (PAV) on, a més de Ga-
llecs, està inclòs el Pla de Rei-
xac, unes 400 hectàrees. “Des 
del 2004 hem demanat al 
nostre Ajuntament, que es va 
comprometre en la defensa 
del Pla de Reixac i del PAV, 

que freni la urbanització 
de la zona”, assenyala el col-
lectiu.
La Plataforma per a la Defensa 
de Gallecs ha denunciat que a 
les darreres setmanes, l’Incasòl 
i l’Ajuntament de Santa Perpè-
tua han signat un acord per tal 
d’urbanitzar i desenvolupar 
un nou sector industrial a les 
portes de l’espai. “Això, afegit 
a l’inici del procés de legalit-
zació de l’Estany de Gallecs 
respon a dues estratègies ur-
banístiques poc ètiques”, asse-
nyala el col·lectiu que reclama 
l’aturada d’ambdós processos 
i que la Generalitat garanteixi 
la protecció del sector. En el 
cas de la urbanització montca-
denca, la Plataforma considera 
que no s’hauria de permetre la 
construcció de més habitatges 
i que els que es van fer sense 
permís s’haurien d’enderrocar.

Els ecologistes defensen 
la preservació de Gallecs

espai natural

El Grup de Medi Ambient no vol la legalització de la urbanització

Pilar Abián | Redacció

La Plataforma Antiincineració 
de Montcada i Reixac, junta-
ment amb sis col·lectius més 
d’arreu del país, és una de les 
fundadores de la nova Coor-
dinadora Catalana contra la 
incineració de residus a les ci-
menteres que té com a objec-
tiu conscienciar la ciutadania i 
esdevenir un corrent d’opinió 
i d’acció contra les multinacio-
nals cimenteres. 
“La incineració és la forma 
més insostenible i perillosa que 
existeix pel tractament dels re-
sidus ja que genera emissions 
que perjudiquen greument la 
salut”, assenyala el col·lectiu.
El promotors de la nova Coor-
dinadora argumenten que als 
últims  anys s’ha generalitzat la 
producció de preparats provi-
nents de residus per ser cremats 
en plantes cimenteres que, per 
interessos econòmics propis i 
amb el suport de les administra-
cions, estan suplint les plantes de 
valorització energètica  previstes 
en els plans de residus, per dur 
a terme aquesta activitat “sota 
eufemismes com valorització 
de residus o substitució de 
combustibles”. 
El col·lectiu denuncia que a 
Catalunya operen 6 cimenteres 
que estan situades molt a prop 
de zones poblades –com és el 
cas de Lafarge–, i que estan 

cremant fangs de depuradores 
i tota mena de residus “afe-
gint escòries i cendres volants 
com a matèries primeres de 
substitució, en lloc de roques 
carbonatades”, critica la nova 
entitat. 

Política d’emissions. La Coordi-
nadora també denuncia la polí-
tica sobre la concessió d’emissió 
de CO2 que titlla d’ “escandalo-
sa”, en assignar quotes superi-
ors a les que realitzen les empre-
ses que després poden vendre 
l’excedent per obtenir beneficis. 
La nova entitat demana un es-
tudi rigorós sobre l’impacte que 
l’activitat de les cimenteres-inci-
neradores tenen en la qualitat 
de vida i la salut de la població, 
així com en l’àmbit agrícola i 
medi ambiental i quina despesa 
suposa per a la Seguretat Social. 
Així mateix, la Coordinadora 

exigeix estudis epidemiològics i 
un control del nombre de cops, 
furans i metalls pesats i dioxines 
que hi ha en la sang dels veïns i 
veïnes que viuen al costat d’una 
cimentera, per comprovar la in-
cidència d’aquestes fàbriques en 
la salut de la població. 
La nova Plataforma també con-
sidera “inadmissible” que es 
prioritzi l’interès econòmic d’un 
sector industrial, com el cimen-
ter, a la protecció de la salut i el 
medi ambient del país. El col-
lectiu sol·licitarà una reunió amb 
conseller de Medi Ambient de la 
Generalitat, Santi Vila, perquè 
atengui les seves demandes.

Exposició. El 8 de juliol la Plata-
forma Antiincineració de Mont-
cada i Reixac farà una mostra 
al Kursaal titulada ‘Incineració i 
salut’ que es podrà visitar fins al 
12 de setembre.

Neix la Coordinadora Catalana contra 
la crema de residus a les cimenteres 

suma de forces

Sis col·lectius volen impulsar la conscienciació de la ciutadania envers la temàtica

Lluís Maldonado | Redacció

Membres dels col·lectius que formen part de la nova Coordinadora durant la presentació de la mateixa
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La urbanització Estany de Gallecs pertany a l’Ajuntament de Montcada des de l’Edat Mitjana
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Diversos col·lectius de Montca-
da es van afegir el 26 de juny a 
la Setmana per la Dignitat amb 
la convocatòria d’una marxa 
reivindicativa des de la plaça 
Lluís Companys fi ns a la Casa 
de la Vila, en què van partici-
par l’Assemblea de Treballa-
dors i Aturats de Montcada, la 
Favmir i la PAH. 
Agustín López, de l’Assemblea, 
va llegir la carta que s’ha fet 
arribar al Parlament Europeu, 
la Comissió Europea i el Banc 
Central Europeu “perquè es-

tableixin una renda mínima 
perquè cap persona o família 
es trobi per sota dels indica-
dors de pobresa relativa de 
cada país”. 
Per la seva banda, Daimí Pérez, 
de la PAH, va exigir als governs 
autonòmic, estatal i europeu, 
“l’existència d’una banca pú-
blica al servei de les persones 
que fi nanciï els drets socials fo-
namentals” i va fer una crida a la 
unitat de tots els col·lectius. Anto-
nio Cera, de la Favmir, va cloure 
el torn de parlaments destacant 
que la lluita per les urgències mè-

diques a Montcada “és una més 
de les diferents protestes que 
s’estan duent a terme en aquests 
temps d’atac de l’oligarquia fi -
nancera cap al poble”.

Context. L’acció s’emmarcava en 
la Setmana de la dignitat que van 
organitzar diferents col·lectius ar-
reu de Catalunya per denunciar 
les retallades socials i les reformes 
laborals impulsades pel govern 
central, entenent que estan des-
truint ocupació i perjudicant la 
classe treballadora en benefi ci de 
la banca i les grans empreses.

Diversos col·lectius, en defensa 
de la dignitat enfront les retallades

protesta

La Plataforma d’Aturats, la PAH i la Favmir encapçalen una marxa reivindicativa

Laura Grau | Montcada

Una de les pancartes de la marxa feia referència al tancament de les urgències nocturnes al municipi que es va produir fa tres anys
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La Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca de Montcada (PAH) 
ha assenyalat amb un adhesiu 
una gran quantitat de pisos 
buits actualment en mans de la 
banca i la SAREB, en el marc 
de la campanya Casa sense gent. 
El marcatge es va dur a terme 
el passat 14 de juny durant una 
marxa que va anar des del cen-
tre del nucli urbà fi ns a Mas 
Rampinyo. 
L’acció, que es va repetir a 
altres municipis catalans, pre-
tenia visualitzar la gran quan-
titat d’immobles actualment 
en mans d’entitats bancàries, 
mentre que hi ha famílies que 
estan sent desnonades. 

Denúncia. La portaveu de la 
PAH, Daimí Pérez, va criticar 

“l’interès especulatiu de les 
entitats fi nanceres negant-se 
a posar els immobles en el 
parc de lloguer social”. Pérez 
també opina que l’Ajuntament 
hauria de pressionar més les 
entitats bancàries del municipi, 
ja que molts bancs s’han negat 
a posar a disposició del parc de 
lloguer social els immobles que 
tenen buits: “La Llei Catalana 
del Dret a l’Habitatge preveu 
sancions a qui promogui un 
objectiu especulatiu, com és 
el cas”, ha assenyalat la porta-
veu de la PAH.
La marxa de la PAH va acabar 
a Mas Duran, el nucli on es cal-
cula que hi ha el major nombre 
de pisos buits al municipi, so-
bretot de primera mà. A l’acció 
reivindicativa també van assis-
tir representants de la Favmir.  

La PAH carrega contra els 
pisos buits de la banca
Exigeix que els habitatges passin a una borsa de lloguer social 

Lluís Maldonado | Montcada

La Marxa va sortir des de la Casa de la Vila i va recórrer diferents carrers fi ns arribar a Mas Duran
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L’Ajuntament té previst realitzar 
uns treballs per dignifi car l’accés 
al centre de Montcada i Reixac 
per la C-17 i, al mateix temps, les 
obres per millorar la mobilitat dels 
vianants. El consistori ha presentat 
el projecte al Pla únic d’obres i 
serveis (PUOSC) de la Generalitat 
i les actuacions consistiran en 
la revegetació dels talussos, 
en la millora visual de l’espai i 
en la construcció d’un itinerari 
accessible per a les persones amb 
mobilitat reduïda. Les obres tenen 
un pressupost de gairebé 220.000 
euros, dels quals 131.000 els 
aporta la Generalitat i els quasi 
88.000 restants, l’Ajuntament.
El president de l’Àrea Territorial, 
Juan Parra, considera vital digni-
fi car aquest espai “perquè és 
l’entrada a montcada i Reixac 
pel centre i un nus viari amb un 

alt índex d’utilització tant per 
part dels automobilistes així 
com també de les persones que 
diàriament utilitzen els autobusos 
interurbans”.

S’estabilitzaran els 
actuals murs i es 
plantaran nous arbustos 
i plantes enfi ladisses

Els treballs s’estructuren en 7 
àmbits d’actuació. En el primer, 
es farà una revegetació del talús 
encimentat que hi ha al vial de 
connexió direcció Barcelona. 
S’estabilitzarà el talús amb una 
malla metàl·lica i a la part més 
baixa s’hi instal·laran uns murs 
de gabions per contenir la terra. A 
la part mitja del talús s’hi posarà 
una jardinera que servirà per 
entapissar el mur amb plantes 

arbustives enfi ladisses. En el se-
gon àmbit, ubicat entre les escales 
del cementiri i el primer àmbit, 
també s’hi posarà una malla me-
tàl·lica i s’hi plantaran plantes ar-
bustives enfi ladisses a la base del 
mur.

millores per accedir a les parades 
d’autobús. En el tercer, ubicat 
just sota la C-17, es pintaran els 
pilars i el pont de la carretera 
Vella. En el quart àmbit, just sota 
l’autopista C-33, dos murs de 
gabions serviran per contenir les 
terres dels talussos i dignifi car 
un espai que està molt deteriorat. 
També s’hi plantaran plantes 
arbustives enfi ladisses. La cin-
quena zona d’actuació servirà 
per recuperar la vegetació dels 
talussos ubicats també sota la 
C-33 amb la plantació d’heures. 

El sisè, en el vial de connexió a 
la C-17 direcció Barcelona sota 
la C-33 es plantaran espècies ar-
bustives a la part més baixa del 
talús, mentre que a la part amb el 
pendent més acusat s’hi plantaran 
espècies enfi ladisses. Per últim, 
el setè àmbit d’actuació permetrà 
la construcció d’un recorregut ac-
cessible fi ns a les parades dels 
autobusos interurbans de la C-17. 
El recorregut serà accessible des 
de la carretera Vella i el barri de la 
Font Pudenta fi ns a les parades 
dels busos. En aquest espai es 
faran dos nous passos de vianants 
adaptats –a la carretera Vella i al 
vial de sortida en direcció Vic– i 
s’adaptaran els altres passos de 
vianants existents. Les obres en 
aquest espai preveuen pavimen-
tar la illeta on hi ha la parada de 
bus direcció Barcelona.

>monogràfi c

millora del nus Viari a prop del cementiri

Es dignifi ca l’accés al centre per la C-17 i es 
fa un itinerari accessible a les parades de bus

Àrea territorial
coordinació i redacció: Gabinet de premsa
més informació a www.montcada.cat

DURADA DE LA INTERVENCIÓ
Les obres es dividiran en set actuacions
i la previsió és que estiguin enllestides
en quatre mesos.

PRESSUPOST COMPARTIT
El projecte té un cost de 218.445 
euros, dels quals 131.000 els aporta 
la Generalitat de Catalunya.

LES ACTUACIONS

JUAN pARRA
PRESIDENT DE L’ÀREA TERRITORIAL

El Pla únic d’obres i serveis (PU-
OSC) 2013-2016 de la Genera-
litat ha de fi nançar part de les 
inversions a Montcada i Reixac. 
En aquest cas, podrem canviar la 
fesomia de l’accés de la C-17 al 
centre de la ciutat, un espai que 
amb el pas del anys s’ha anat de-
teriorant. Amb aquesta actuació, 
els talussos, els murs i els espais 
encaixonats sota el pont de l’au-
topista C-33 i el traçat de la via 
del tren guanyaran en dignitat. 
No hem d’oblidar que aquest és 
un dels accessos a la ciutat més 
utilitzat. La millora de l’accés al 
centre forma part d’un projecte 
global d’arranjament de les en-
trades al municipi pels diversos 
barris, que inclouen actuacions 
al límit amb Ripollet, a la carrete-
ra de la Roca i a Can Sant Joan.

Més
inversions

MARÍA ELENA pÉREZ
ALCALDESSA

Al llarg de l’any són moltes les 
actuacions que impulsem des 
de l’Ajuntament per millorar 
la nostra ciutat. Molt sovint ho 
fem amb recursos propis i en 
d’altres ocasions els treballs 
són possibles gràcies al fi -
nançament d’administracions 
supramunicipals. Hi ha par-
tides destinades a diferents 
accions: a les persones, als 
serveis i, com en el cas d’ara, 
al manteniment de l’espai 
públic. En aquesta ocasió, la 
dignifi cació dels accessos al 
centre des de la C-17 la vo-
lem  fer de la mà de la Gene-
ralitat gràcies al PUOSC. Amb 
aquests ajuts, la ciutat seguirà 
millorant perquè també tenim 
previst executar conjuntament 
un nou pla d’asfaltat i instal-
lar les escales mecàniques a 
la Muntanyeta.

Seguim
millorant
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El nucli local de la Candidatu-
ra d’Unitat Popular (CUP) ha 
aprovat presentar candidatura 
a les eleccions municipals del 
2015, tot i que encara no ha de-
cidit si ho farà en solitari o amb 
altres partits, moviments i enti-
tats socials. “No busquem una 
sopa de lletres, sinó constituir 
una candidatura amb un pro-
grama on es comparteixin ob-
jectius i metodologia”, comenta 
Gonzalo García, membre de la 
CUP qui opina que a la ciutat hi 
ha un treball de base en diferents 
àmbits. “Les eleccions són una 
eina més per revertir la situa-
ció política al nostre poble”, afe-
geix i remarca que “si l’eina no 
té la capacitat sufi cient d’in-
fl uir en el context, no tindrà 
sentit presentar-se als comicis 
a l’Ajuntament simplement 
pel fet d’escalfar una cadira i 
participar del circ actual”.
Per a la CUP Montcada, el 
temps –falta menys d’un any per 

als comicis municipals– no és un 
problema i, en canvi, sí que ho és 
el fet de trobar persones que vul-
guin formar part d’una possible 
llista perquè són conscients de la 
feina i la responsabilitat que su-
posa “a diferència del que suc-
ceix a la resta de formacions 
on hi ha baralles per ocupar 
els primers llocs perquè es veu 
com una oportunitat perso-
nal”, ha dit García.

Experiències. La CUP Montca-
da va prendre nota de les dife-
rents experiències municipalistes 
de candidatures alternatives que 
es van exposar durant la jornada 
que va tenir lloc el 21 de juny a 
l’Abi, amb l’assistència de més 
d’una vintena de persones de lo-
calitats properes i d’altres provi-
nents de municipis de València. 
La formació local va valorar la 
jornada com a molt enriquidora.

La CUP presentarà candidatura a 
les properes eleccions municipals
Encara no ha decidit si ho farà en solitari o amb altres partits o moviments socials
Sílvia Alquézar | Montcada

Gonzalo García –primer per la dreta–, a la jornada sobre experències municipalistes
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Ciutadans va fer el 12 de juny 
la primera trobada amb veïns 
de Can Sant Joan per elaborar 
el programa electoral per als co-
micis municipals de l’any vinent. 
Segons ha explicat el coordina-
dor de la formació, David Ger-
bolés, els assistents els van fer 
arribar sobretot la seva preocu-
pació pels petits problemes del 
dia a dia. “Ha quedat palesa 
–ha dit– la distància abismal 
que hi ha entre els ciutadans 
i l’Ajuntament i això és del 
tot inadmissible”. El polític ha 
indicat que C’s vol retornar als 

ciutadans la il·lusió per la polí-
tica i fer-los sentir partíceps.

Queixes. A la trobada també va 
assistir la regidora de C’s, Car-
men Romero, qui ha destacat 
que les principals queixes del 
veïnatge de Can Sant Joan estan 
relacionades amb les obres del 
carrer Bifurcació. “No s’han 
guanyat places d’aparcament 
i s’ha fet una vorera despro-
porcionada a una calçada 
molt estreta tenint en compte 
que és una de les vies d’entra-
da al barri”, ha criticat l’edil.

C’s es reuneix amb veïns 
de Can Sant Joan per 
elaborar el programa

comicis 2015

La formació valora positivament la primera presa de contacte

Sílvia Alquézar | Montcada

Esquerra Republicana ha iniciat 
el procés d’elecció del seu cap 
de llista per a les properes elec-
cions municipals, després que 
la regidora i actual portaveu, 
Marta Aguilar, anunciés que no 
tornarà a optar a la reelecció. El 
partit, que ja ha obert el període 
per presentar candidatures, de-
mana als aspirants el requisit de 
comptar amb un 20% d’avals de 
la militància. Només en cas que 
no n’hi hagi cap, serà l’executiva 
l’encarregada de proposar el cap 

de llista. En qualsevol cas, l’elec-
ció de l’alcaldable d’Esquerra se 
sotmetrà a l’aprovació de l’as-
semblea el proper 12 de juliol.   
A través d’un comunicat, la for-
mació aposta per la renovació. 
“Rebutgem la perpetuació en 
els càrrecs, que porta a la pro-
fessionalització de la política”, 
expressa, tot afegint “volem evi-
tar el que veiem en altres par-
tits, on el fet de dependre de la 
política com a única forma de 
guanyar-se la vida comporta 
submisions”.

ERC obre el procés per 
triar el nou cap de llista
El nom de l’alcaldable es votarà en assemblea el 12 de juliol

Lluís Maldonado | Redacció

Un moment de la primera reunió de Ciutadans a Can Sant Joan 
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Jaume Tomàs Hernández, regidor del PP durant el 
mandat 1995-1999, va morir el 28 de juny víctima 
d’una malaltia terminal. L’exedil, que es va retirar 
de la política després de haver estat regidor quatre 
anys, es dedicava professionalment al manteni-
ment industrial i feia només mig any que s’havia 
jubilat | PA

Mor l’exregidor Jaume T. Hernández
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CASAL D’ESTIU
Més de 300 infants van començar 
el 30 de juny les activitats durant 
la primera quinzena de juliol

pàg. 16  pàg. 15

ANIVERSARI
El menjador social El Caliu ha 
celebrat el seu primer aniversari 
amb l’estrena d’un nou local

L’Ajuntament va aprovar al Ple de 
juny, el dia 26, un reglament per 
regular l’atorgament de presta-
cions, tant econòmiques com 
materials, per atendre necessitats 
socials. Aquest document  pretén 
garantir l’atenció immediata de 
les persones en situació de risc o 
exclusió social, reduir factors de 
risc social, augmentar l’autonomia 
personal i social de les persones 
beneficiàries i prevenir el deterio-
rament de situacions de precarietat 
econòmica i social, a la vegada que 
també fixa quins són aquells àm-
bits pels quals el consistori no ha de 
prestar ajut econòmic o material. 

“Aquest reglament pretén garan-
tir l’objectivitat en l’atorgament 
dels ajuts i que tot el personal 
tècnic es regeixi per les mateixes 
directrius a l’hora de prendre 
una decisió”, va explicar a la ses-
sió la regidora de Serveis Socials, 
M. Carmen González (CiU), qui 
va indicar que els barems per rebre 
els ajuts es basen en un 70% en cri-
teris econòmics i en el 30% restant, 
en criteris socials.

La normativa. El reglament estableix 
com a prestacions d’urgència so-
cial les destinades a l’alimentació 
i necessitats bàsiques de subsistèn-
cia, roba i calçat; dietes especials 
per motius de salut; lactància i 
higiene infantil i manteniment de 
l’habitatge en situacions excepcio-
nals. El document també regula 
aquelles prestacions econòmiques 
destinades a prevenir, pal·liar i evi-
tar situacions d’exclusió social, així 
com d’altres en matèria d’educació 
i de suport a la integració laboral.
El document, que pocs municipis 
disposen, es va aprovar amb el 
vot favorable de tots els grups a 
excepció del PPC, que va votar 
en contra en considerar “injust 
i immoral que els nouvinguts 
tinguin les mateixes oportunitats 
que els veïns de tota la vida”, va 
expressar l’edil Cristino García. 
En resposta als arguments del 
grup popular, González va remar-
car que “del que es tracta és de 
cobrir les necessitats de persones 
siguin d’on siguin”.  
Per accedir als ajuts, el regla-
ment estableix que les persones 
sol·licitants han de ser majors de 
18 anys, estar legalment emanci-
pades; estar empadronats i residir 
a Montcada i que la unitat famil-
iar de convivència es trobi en una 
situació de manca de recursos 
econòmics. El beneficiari ha de 
justificar la situació de precarietat 

i, entre d’altres obligacions, ha 
d’acceptar les ofertes laborals que 
se li puguin presentar, comunicar a 
Serveis Socials els canvis en la seva 
situació econòmica, o bé, sotme-
tre’s a les actuacions de compro-
vació per part de l’Ajuntament.
D’altra banda, el Ple va rebutjar 
una moció de C’s sobre bonifica-
cions fiscals a famílies nombroses i 
monoparentals. Alguns grups van 
argumentar que no havien tingut 
temps de revisar el text en haver 
estat modificat a última hora.

Sílvia Alquézar | Montcada

El document estableix 
les prestacions bàsiques 
de subsistència com 
l’alimentació i la higiene

serVeis socials

El text va rebre el suport de tots els partits excepte el PPC, que considera ‘immoral’ que els nouvinguts tinguin els mateixos drets

El Ple aprova un reglament per garantir 
l’objectivitat en l’atorgament de les ajudes 

Una de les prioritats dels ajuts de Serveis Socials és la cobertura de les necessitats bàsiques de subsistència com ara l’alimentació i la higiene
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Licitació del servei dels Centres Oberts
El Ple de l’Ajuntament va apro-
var a la sessió de juny amb els 
vots a favor de l’equip de govern 
(PSC i CiU),  PP i ERC –ICV-
EUiA i C’s es van abstenir– el 
plec de condicions per a l’adju-
dicació de la gestió dels Centres 
Oberts de la Ribera i Can Sant 
Joan i l’Espai Familiar Mestres-
tant, amb un pressupost de sor-
tida de 230.000 euros per a un 
període de 2 anys fins a un mà-

xim de 4 pròrrogues. Els serveis 
atenen al voltant d’un centenar 
d’infants i joves entre 3 i 18 
anys. Durant el debat plenari, 
el grup municipal ecosocialista 
va plantejar la possibilitat que 
el servei no s’externalitzi i passi 
a ser gestionat directament per 
l’Ajuntament “per estalviar-nos 
pagar el benefici de l’interme-
diari”, va explicar l’edil d’ICV-
EUiA Òscar Gil | SA
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El Consell Escolar Municipal 
(CEM) va aprovar iniciar gestions 
jurídiques per intentar resoldre el 
fet discriminatori d’assignar punts 
per germans en relació amb l’ads-
cripció de primària a secundària, 
una petició de la Federació d’Ampa 
de Montcada (Fampa) que es va 
tractar el 17 de juny a la Casa de la 
Vila en l’última sessió del Consell 
del curs actual.  El CEM va decidir 
fer una consulta als serveis jurídics 
municipals i de la Diputació de 
Barcelona, després que el Departa-
ment d’Ensenyament hagi denegat 
la petició de l’Ajuntament de revi-
sar la situació per l’excepcionalitat 
del mapa escolar de Montcada, on 
totes les escoles de primària estan 
adscrites a tots els centres de se-
cundària. En aquest sentit, Rivas 
també va avançar que la Regido-
ria demanarà a la Generalitat una 
nova moratòria de l’actual sistema 
de zonificació per al curs vinent, 
davant les noves situacions que es 
puguin produir per la disminució 
de la matriculació a P3 i l’augment 
a primer d’ESO.

Matrícula. Un altre dels temes que 
es va abordar en la reunió del 
CEM va ser la trobada per part 
dels representants municipals amb 
el director dels Serveis Territorials, 
Lluís Baulenas. Respecte a P3, la 
Generalitat va destacar l’esforç que 
s’ha fet per mantenir el nombre 

d’aules malgrat el descens de ma-
trícula. “La tendència a la baixa 
es podria repetir l’any vinent, 
tot i que el departament no ha 
volgut avançar res al respecte”, 
va indicar Rivas. Pel que fa a se-
cundària, l’Ajuntament va trans-
metre la seva preocupació davant 
la previsió d’increment d’alumnes 
a secundària, amb la possibilitat 
que al curs 2016-17 sigui necessari 
passar dels 12 actuals a 14 grups de 
primer d’ESO. “Per a la Genera-
litat, Montcada té capacitat per 
encabir l’augment de matrícula 
abans de construir el nou institut 
Montserrat Miró”, va dir Rivas, 
qui va afegir que “el departament 
manté la prioritat per fer el nou 

centre, però el municipi no ho 
tindrà per quan ho necessiti”. 
Així mateix, el CEM va manifestar 
el seu malestar pel fet que tots els 
grups de primer d’ESO comença-
ran el curs vinent superant la ràtio 
màxima de 30 alumnes per aula.
D’altra banda, el Consell va re-
collir la proposta d’adhesió a la 
Xarxa d’Escoles Insubmises a la 
LOMCE, una iniciativa de la Fede-
ració d’Ampa de Catalunya que la 
Fampa està impulsant entre la co-
munitat educativa del municipi. El 
CEM va decidir que els diferents 
consells escolars de cada centre 
educatiu debatin el tema i, després, 
es valori la possibilitat de presentar 
també la proposta al Ple.

El CEM farà gestions jurídiques sobre 
el greuge als alumnes sense germans
L’ens va mostrar el seu malestar perquè tots els grups de 1r d’ESO superen la ratio

Sílvia Alquézar | Montcada

La regidora d’Educació, Ana Rivas, i la tècnica del departament municipal, Montse Marcos
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consell escolar municipal 

L’Ajuntament destinarà un total 
de 40.000 euros –10.000 més que 
l’any passat– a ajuts per a l’esco-
larització a llar d’infants munici-
pals dels nens i nenes entre 0 i 
3 anys que pertanyin a famílies 
en situacions econòmiques desa-
favorides, per al curs 2014-2015. 
El Ple de juny, reunit el dia 26, 
va aprovar aquest programa un 
any més, que per primer cop es 
va aplicar al curs 2011-2012, 
amb l’objectiu de cobrir el que 
la Generalitat ha deixat de pa-
gar per a aquest concepte arran 
les retallades pressupostàries. 
“Ens trobem en la necessitat de 
continuar mantenint aquests 
ajuts per tal de facilitar l’esco-
larització a les escoles bressol 
municipals per a les famílies 
que necessiten aquest servei i 
tenen dificultats econòmiques 
per assumir-lo”, va manifestar 
la regidora d’Educació, Ana Ri-
vas (PSC), qui va explicar que en 
aquesta ocasió, la partida s’ha in-

crementat “per poder-hi inclou-
re les famílies que l’any passat 
es van quedar a les portes d’ob-
tenir-ne l’ajut”, ha dit Rivas.
El consistori atorga les beques a 
les famílies en funció d’unes ba-
ses –que també es van aprovar 
a la sessió de juny– que establei-
xen els llindars econòmics i que, 
principalment, tenen en compte 
els nivells d’ingressos i de despe-
ses dels nuclis familiars, tot i que 
enguany s’hi ha incorporat una 
part de valoració social. 

Novetat. L’escola bressol Can Ca-
samada ofereix novament a les 
famílies la seva aula de nadons. 
Després de la preinscripció, el 
centre va decidir no obrir el grup 
per manca de demanda, ja que 
només s’hi podien inscriure els 
infants nascuts durant els pri-
mers mesos del 2014 i a l’abril, 
quan es fa aquest procés, no hi 
havia prou sol·licituds. L’aula 
s’obrirà al llarg del curs si hi ha 
demanda. 

El Ple aprova augmentar 
els ajuts de 0 a 3 anys
Educació destinarà 40.000 euros a les beques d’escolarització

Lluís Maldonado | Montcada

escoles bressol

Les propostes educatives al festival 
Jiwapop van tenir una bona aco-
llida de públic, tot i la suspensió 
dels concerts de música i algunes 
de les conferències de la Fira de 
Sostenibilitat i Consciència. El 27 
de juny va tenir lloc la jornada or-
ganitzada per diferents col·lectius 
per donar a conèixer i reflexionar 
al voltant de diferents paradigmes 
educatius basats en les experièn-
cies vivencials. “Creiem que cal 
enfortir la xarxa d’aquestes no-
ves propostes amb l’objectiu de 
tenir més pes en la societat”, ha 
explicat Ramiro Ortegón, un dels 
promotors de la trobada, a la qual 
va assistir una cinquantena de per-
sones. D’altra banda, una seixan-

tena de famílies va participar als 
tallers educatius que es van fer dis-
sabte i diumenge al recinte de Mas 
Duran. “Estem contents però 

segurament l’afluència hauria 
estat més elevada, si s’hagués 
desenvolupat el festival segons 
el previst”, opina Ortegón.

Les propostes educatives del festival 
Jiwapop tenen una bona acollida
Mas Duran va ser l’escenari els dies 27 i 28 de tallers i xerrades sobre nous paradigmes

Sílvia Alquézar | La redacció

La jornada sobre nous paradigmes educatius es va fer el dia 27 a una de les carpes del Jiwapop
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L’Escola Bressol Municipal Camí del Bosc va acollir el 18 i 20 de juny la 
festa fi de curs de l’Espai Familiar i Nadó, dues iniciatives que la Regi-
doria d’Educació va posar en marxa l’octubre passat. El projecte, dirigit 
i dinamitzat per les educadores de l’escola bressol amb el suport de 
Dapsi, pretén oferir un lloc de trobada i relació a les famílies amb fills de 
0 a 3 anys i afavorir el seu desenvolupament. A la foto, un moment de la 
festa de l’Espai Familiar amb l’actuació d’una pallassa | SA

> Fi de curs dels espais Familiar i Nadó
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transició escola-treball

La vuitantena d’alumnes que ha 
participat als diversos programes 
inclosos en el Dispositiu Local 
de Transició Escola-Treball (Dil-
tet) va rebre a l’Auditori el 13 de 
juny un reconeixement per part 
de l’Ajuntament, la Diputació de 
Barcelona i la Generalitat, du-
rant l’acte de cloenda del curs 
amb l’assistència de representats 
de les administracions i empreses 
implicades i familiars dels alum-
nes. Precisament els joves van ser 
els autèntics protagonistes de l’es-
deveniment, ja que alguns d’ells 
van ser els encarregats d’explicar 
la seva experiència en el projecte, 
acompanyats de material audio-
visual que van elaborar ells ma-
teixos. 

Valoracions. “Hem arribat a la 
setena edició del Diltet i podem 
afi rmar que el programa està 
plenament consolidat; cada any 
incorporem nous agents que hi 
col·laboren, tot plegat, per do-
nar una oportunitat i orientar 
el jovent, que és el nostre futur”, 

va manifestar l’alcaldessa, María 
Elena Pérez (PSC), durant el seu 
parlament. Durant l’acte també va 
intervenir la responsable territori-
al dels PQPI-PTT, Luz López, qui 
va encoratjar els joves “a aprofi -
tar el que han après i la confi -
ança que se’ls hi ha dipositat”. 
El Diltet implica el treball trans-
versal de diversos departaments 
municipals i de les administraci-

ons supraminicipals, a més dels 
centres educatius i les empreses 
que hi donen suport, facilitant a 
l’alumnat estades formatives als 
seus centres de treball. 
Des que es va posar en mar-
xa el Diltet, el curs 2007-2008, 
cada any s’hi ha anat ampliant 
el nombre d’accions, d’empreses 
col·laboradores i dels joves parti-
cipants.

Els alumnes del Diltet exposen la 
seva experiència a l’acte de cloenda
L’esdeveniment es va fer el 13 de juny a l’Auditori amb l’assistència de tots els agents implicats

Sílvia Alquézar | Montcada

L’Auditori Municipal es va omplir de gom a gom durant la cloenda del curs del Diltet
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Festival benèfi c 
del Font Freda

L’escola Font Freda va dedicar el 
festival de fi  de curs a una fi nali-
tat benèfi ca. El centre va recollir 
370 euros per a la Fundació Josep 
Carreras contra la Leucèmia en 
solidaritat amb una alumna a la 
qual se li ha diagnosticat aquest 
curs aquesta malaltia. “Estem 
molt contents perquè hi ha 
hagut molta col·laboració tant 
per part de les famílies com 
dels professors”, ha explicat la 
cap d’estudis, Alicia Martín | SA

Dolors Roca 
fa 100 anys
La montcadenca Dolors Roca va 
celebrar el 2 de juliol els 100 anys 
d’edat, acompanyada de la seva 
família, coneguda al municipi 
per la seva tradició farmacèutica. 
L’alcaldessa, María Elena Pérez, 
i la presidenta de l’Àrea Social, 
Ana Rivas, ambdues del PSC, 
van lliurar a la dona centenària 
un obsequi amb motiu del seu 
aniversari. Dolors Roca va néi-
xer a Cerdanyola, però el 1940 
es va instal·lar a Montcada on 
va obrir una farmàcia al carrer 
Major amb el seu marit, Àngel 
Relat | SA

La classe de la nena afectada, els robots de P5, va dedicar l’actuació al festival a la seva companya
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La família de Dolors Roca, al centre asseguda, amb les autoritats municipals
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Un total de 326 nens i nenes va 
començar el 30 de juny el Casal 
d’Estiu que organitza la Regidoria 
d’Infància i Joventut durant la pri-
mera quinzena del mes de juliol. 
Per a la segona, n’hi ha apuntat 
un total de 238 infants i per al 
Casal de final de juliol, que tindrà 
lloc a l’escola Elvira Cuyàs, s’han 
inscrit 23 nens i  nenes i encara 
n’hi ha places disponibles. 

Els centres. El Casal d’Estiu, ges-
tionat per la Fundació Escolta Jo-
sep Carol, té lloc a totes les esco-

les on s’ofertava (Reixac, Elvira 
Cuyàs, Mas Rampinyo, El Viver 
i Mitja Costa), a excepció de la 
Ginesta, a Can Cuiàs, on no hi 
ha hagut suficient demanda. 
El centre d’interès de l’activitat és 
la festa major. De fet, el nom dels 
diferents grups estan relacionats 
amb la temàtica. Així, per exem-
ple, a l’escola Viver –que en-
guany ha pogut fer casal perquè 
hi hagut prou inscripcions– el 
grup de petits són els Gegants, el 
de mitjans s’anomena els Diables 
i el dels grans és el de Castellers.  
A més de les activitats educatives 

i de lleure que s’imparteixen a 
cada centre, hi ha previstes qua-
tre excursions –a la granja Ven-
tura Parc, al Parc Vallparadís de 
Terrassa, al Parc del Fòrum i al 
Museu Blau i al parc d’atraccions 
del Tibidabo– i es repetirà la nit 
màgica, del 21 al 25 de juliol. 
Durant un dia d’aquesta setma-
na, els infants es podran quedar 
a dormir al Casal, una iniciativa 
que va funcionar amb èxit l’any 
passat. D’altra banda, els infans 
gaudeixen d’un dia de piscina a 
la setmana a les instal·lacions de 
la Zona Esportiva Centre.
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El Casal d’Estiu comença amb més 
de 300 infants la primera quinzena
La Festa Major és el centre d’interès de les activitats, que també inclouen sortides

infÀncia i joVentut

L’AV de Montcada Nova-Pla 
d’en Coll va organitzar el 15 de 
juny davant del pavelló Miquel 
Poblet la Festa de la Primavera 
que, un any més, va ser un èxit 
de participació. La celebració 
va començar a primera hora 
de la tarda amb activitats per 
als més petits, amb la festa 
de l’escuma –a la foto–, una 
gimcana i diversos tallers. La 
festa també va comptar amb 
la presència dels paradistes de 
l’Associació d’Artesans Emprenedors de Montcada. Al vespre, va tenir lloc un 
sopar popular a base de pa i botifarres –segons l’organització, se’n van vendre 
més d’un miler– i el ball amenitzat amb l’orquestra Arsenic Band Six | SA
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> Èxit de participació a la Festa de la Primavera

El Casal de Gent Gran Casa de la Mina va celebrar el 14 de juny la festa de l’entitat 
amb una elevada participació. La celebració va incloure un torneig de petanca, 
actuacions de sevillanes, cant coral, rondalla i play-backs –a la foto– i una paella 
per a 350 comensals. La festa va acabar amb ball i música en directe | SA 

>  Festa del Casal de Gent Gran Casa de la Mina

Can Cuiàs va viure del 13 al 23 
de juny diverses activitats per 
celebrar l’arribada de l’estiu, 
organitzades  per l’Ajuntament, 
la Xarxa d’Equipaments i enti-
tats del barri. Hi va haver la 
festa de final de curs de ròl·ler, 
la representació del muntatge 
teatral ‘Con esencia de car-
mín’, la segona caminada po-
pular del barri, un concert a 
càrrec dels alumnes del curs 
de guitarra espanyola del Cen-
tre Cívic, tornejos de futbol, 
jocs tradicionals al carrer –a la foto–, el concurs de cartells de la festa major 
de Can Cuiàs i un espectacle infantil. La celebració de la revetlla de Sant Joan 
va tancar el programa de propostes | SA

> Can Cuiàs celebra l’arribada de l’estiu
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La Casa de la Vila acull fins al 19 de juliol la mostra titulada ‘El camí de la 
discapacitat cap a la possibilitat’, emmarcada en el projecte IntegrARTE 
que porta a terme l’Associació de Discapacitats de Montcada, Adimir. La 
mostra, que es va inaugurar el dia 3 en el moment de tancar aquesta 
edició, presenta a través d’imatges i plafons informatius els diferents plans 
d’actuació d’Adimir, des de la vessant familiar, de l’escola inclusiva i les 
teràpies psicoeducatives. L’entitat posarà l’exposició a disposició dels cen-
tres educatius perquè puguin contribuir a donar a conèixer el seu treball 
en l’àmbit de la discapacitat. Adimir té previst instaurar aquesta mostra 
amb caràcter bianual | SA 

>  Exposició sobre el projecte IntegrARTE

Sílvia Alquézar | Redacció

L’escola Mas 
Rampinyo farà 
un casal al mes 
de setembre

L’Associació de Mares i Pares de 
l’escola Mas Rampinyo organit-
za a les seves instal·lacions un 
casal entre l’1 i el 12 de setembre 
obert a tots els infants des de P3 
a quart de Primària. El preu de la 
primera setmana és de 40 euros, 
mentre que el de la segona és de 
32. El casal oferirà els serveis 
complementaris d’acollida mati-
nal i ludoteca, que costaran 13 
euros la primera setmana i 11 la 
segona. D’altra banda, també hi 
haurà menjador a càrrec de l’em-
presa Catering Vostra Cuina. El 
dinar costarà 6’75 euros cada dia 
i 7’10 euros els esporàdics. Les 
inscripcions es poden fer fins al 
15 de juliol. Les persones interes-
sades poden obtenir més infor-
mació al telèfon 696 725 517.

Sílvia Alquézar | Redacció
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Alguns dels infants del grup de petits del casal que es fa a l’escola El Viver de Can Sant Joan jugant a la corda amb dues monitores

Montcada Ràdio, al 104.6 de la FM, va cloure la temporada dels progra-
mes especialitzats el passat 20 de juny. Enguany, l’emissora municipal 
ha comptat amb una vintena d’espais elaborats per una quarantena de 
col·laboradors, la majoria dels quals tornarà a la sintonia local a partir 
del pròxim mes de setembre. Durant el juliol, continuaran en antena els 
butlletins informatius de 10 a 19h a les hores en punt. Montcada Ràdio 
emetrà una programació íntegrament musical les 24 hores del dia durant 
tot el mes d’agost  | SA 

>  Programació d’estiu a Montcada Ràdio

Al voltant de 500 alumnes de primària de set escoles de la ciutat 
han participat aquest curs al programa d’educació ambiental ‘Viu 
el Besòs’, organitzat pel Consorci per a la Defensa de la Conca del 
Besòs. Els infants han pogut conèixer a través de diferents tallers la 
vida del riu, les bèsties i bestioles que hi viuen, el funcionament i 
la importància de la depuradora d’aigües residuals i com tenir cura 
dels rius. A la foto, un grup de nois i noies observant la fauna del 
Besòs | SA

> Uns 500 alumnes coneixen el Besòs
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Exhibició 
d’agility al Parc 
de la Llacuna 
el 5 de juliol

‘Encajados’, 
fi nalista a un 
festival de 
curtmetratges

El documental ‘Encajados’, d’Al-
berto Bougleux, ha estat un dels 
20 curtmetratges fi nalistes per 
participar al Festival Gandu-
les 2014 del Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona 
(CCCB). Sota el lema ‘Fora de 
casa’, les obres presentades abor-
den l’emigració forçosa de les 
persones a l’estranger per bus-
car la feina que no troben al seu 
país. 

Projecte social.  El documental 
va ser rodat al barri de la Ribe-
ra de Montcada i Reixac entre 
el 2012 i el 2013, en el marc del 
projecte ‘Veus des de la Ribera’, 
promogut per la Regidoria d’In-
tegració de l’Ajuntament amb el 
suport de la Fundació Mescladís 
amb l’objectiu d’enfortir la cohe-
sió social del barri montcadenc. 
Les nou propostes més votades es 
projectaran durant el cicle de ci-
nema a l’aire lliure que el CCCB 
ha programat per al pròxim mes 
d’agost. La votació estarà activa 
fi ns al 6 de juliol al link  http://
www.cccb.org/gandules2014/es/.

Laura Grau | Redacció

El Parc de la Llacuna, a Mas 
Duran, acollirà el 5 de juliol una 
exhibició d’agility organitzada 
per l’AV Gurugú de Mas Ram-
pinyo. Hi ha previst un torneig 
d’un dia per a gossos a partir 
del nivell C organitzada pel 
Club Cànic-Escola Canina de 
Cabrera de Mar i una gimcana 
infantil d’agility. En el marc de la 
jornada, hi haurà una exposició 
de complements per a animals i 
assessorament veterinari i cívic a 
càrrec de diversos establiments i 
clíniques de la ciutat. Tot seguit, 
es farà una passejada canina or-
ganitzada per diferents entitats 
protectores d’animals com la de 
Granollers, Vallirana, l’Associa-
ció Moralista Montcada i l’Asso-
ciació Batec Galgos en adopció, 
amb seu a Montcada. El progra-
ma d’activitats inclou també l’ac-
tuació del grup  montcadenc de 
sevillanes Triana. Les activitats 
es faran entre les 18 i les 22.30h. 
“L’objectiu de la jornada és po-
tenciar la tinença responsable 
d’animals”, explica José Uribe, 
promotor de la iniciativa.

Sílvia Alquézar | Redacció

El Caliu continuarà el seu projecte 
de menjador social, però ho farà 
en un nou local (Bogatell, 8) que 
reuneix unes condicions més ade-
quades que l’Abi per donar respos-
ta a l’actual demanda, una mitjana 
de 20 menús al dia –el servei fun-
ciona els dilluns i els dijous. “Es-
tem molt agraïts pel suport que 
ens va donar l’Abi per poder 
posar en marxa el projecte”, va 
dir una de les seves promotores, 

Judith Recasens, durant la jornada 
de portes obertes que va fer l’enti-
tat el 20 de juny, coincidint amb el 
seu primer aniversari. 

Nova etapa. El Caliu inicia una 
campanya de captació de socis col-
laboradors perquè, “tot i ser un 
local cedit desinteressadament 
per un particular, s’ha de fer 
front a un seguit de despeses fi -
xes”, va explicar Recasens, qui va 
agrair “l’empenta dels volunta-

ris, les donacions d’aliments que 
fan els petits comerços i les col-
laboracions puntuals de la gent 
que s’hi apropa”. Una àmplia 
representació del teixit associatiu 
de Montcada i de l’Ajuntament 
va visitar la nova seu d’El Caliu 
al llarg de la jornada de portes 
obertes per felicitar l’entitat i co-
nèixer el nou espai. El número de 
compte corrent per fer aportacions 
econòmiques és ES80 2100 0293 
27 0200366249.

El menjador social El Caliu celebra 
al nou local el seu primer aniversari
L’entitat ha engegat una campanya de captació de nous socis col·laboradors 

Laura Grau | Montcada

Les voluntàries del menjador social El Caliu van bufar l’espelma del primer aniversari de la iniciativa coincidint amb l’estrena del nou local

solidaritat
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Montcada ha incorporat el Dia Mundial contra l’homofòbia i el Dia de 
l’alliberament gai dintre de les accions culturals i educatives de la ciutat 
amb l’objectiu de treballar en favor de la no discriminació per raó de 
l’orientació sexual. La moció presentada per ICV-EUiA va ser aprovada 
al Ple de juny amb els vots a favor de tots els partits, a excepció del PPC 
que es va abstenir en alguns punts. Coincidint amb la celebració del Dia 
de l’Alliberament gai, el dia 28, la Casa de la Vila va lluir la bandera de 
l’arc de Sant Martí –a la foto– com a símbol del col·lectiu | SA

> La bandera gai, a la Casa de la Vila

lc

formació

Una desena de persones ha parti-
cipat a la primera edició del curs 
sobre coneixement de l’entorn 
que la unitat d’Integració ha ofert 
durant maig i juny, de 23 hores. 
L’activitat s’emmarca en el ma-
croprograma ‘Construir l’entorn’ 
i s’ha fet els dilluns i dijous, de 
9.30 a 12.30h al Kursaal (Masia, 
39). Els temes que s’han tractat al 
curs han estat els trets d’identitat 
de Catalunya, els drets i deures 
fonamentals, els serveis públics a 
Montcada i Reixac, els mecanis-
mes de participació social, la llei 
d’estrangeria, l’empadronament, 
el sistema sanitari i el serveis so-
cials. En aquest marc, es va orga-
nitzar una sortida per conèixer el 
municipi i diversos equipaments 
com el Museu Municipal,  l’Audi-
tori i la Biblioteca Elisenda.

Curs de cuidadores. A fi nal de 
juny també va acabar la forma-
ció de 42 hores per a persones 
cuidadores no professionals, un 
curs inclòs a ‘Construir l’entorn’, 
en col·laboració amb el Consor-

ci de Salut i Serveis Socials. les 
classes s’han impartit els dimarts, 
dimecres i divendres, en hora-
ri de matí, a l’Espai Kursaal. A 
més, el 2 de juliol va fi nalitzar el 
curs d’alfabetització informàtica 
dels nivells I i II, de 30 i 20 hores 
de durada, respectivament. La 
formació, també en el marc de 
‘Construir l’entorn’, va comptar 
amb la col·laboració de la Fun-
dació Sociolaboral Andròmines. 
De les 15 persones inscrites a la 

formació, 10 n’han obtingut el 
certifi cat d’assistència i aprofi ta-
ment del curs. Les sessions van 
tenir lloc des dels mesos de març 
a juliol. 
“Estem satisfets del nivell de 
participació i aprofi tament 
dels cursos que hem promogut, 
perquè gairebé tots els alum-
nes que s’inscriuen fi nalitzen 
la formació”, ha manifestat la 
regidora d’Integració, Elisabet 
González (CiU).

Integració fa un balanç molt positiu 
del primer curs per conèixer l’entorn
La Regidoria també es mostra satisfeta de la participació i aprofi tament dels altres tallers

Sílvia Alquézar | Redacció

Els alumnes del curs per conèixer l’entorn de la ciutat amb els diplomes durant l’acte de cloenda
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Agenda
laveu.cat/agenda

Trofeu de Natació 
Vila de Montcada

10 de juliol
piscina municipal, 19h

4 l divendres
Música. Aula oberta de guitarra elèctri-
ca. Hora: 19.30h. Lloc: Auditori.

Presntació. Gala dels Premis Esportius 
2014. Hora: 19.30h. Lloc: Teatre Muni-
cipal del Montcada Aqua.

5 l dissabte
Solidaritat. Festival benèfic a favor de la 
Lorena. Hora: 17h. Lloc: Kursaal.

Exhibició. D’agility de gossos. Hora: 18h. 
Lloc: Parc de la Llacuna.

Concert. ‘Vida en martes’, de Venancio y 
los jóvenes de antaño. Hora: 22h. Lloc: 
Jardins de la Casa de les Aigües. Preu: 
5 euros.

6 l diumenge
Visita. ‘Monestirs en temps de guerra’. 
Hora: 10.30h. Lloc: Plaça del Rei de 
Barcelona. Organitza: Fundació Cultural 
Montcada.

7 l dilluns
Taller. Monogràfic sobre cosmètica na-
tural. Hora: 20.30h. Lloc: Centre Cívic 
L’Alzina (també el 9 de juliol).

10 l dijous
Taller. De xapes i graffitti. Hora: 18.30h. 
Lloc: Plaça del Poble de Terra Nostra. 
Activitat gratuïta.

Natació. Campionat Vila de Montcada 
de Natació. Hora: 19h. Lloc: Piscina 
municipal. Inscripció: 2 euros.

11 l divendres
Teatre. ‘Terapia para suspensos de in-
terpretación’, dels alumnes del Taller de 
Teatre. Hora: 22h. Lloc: Kursaal. 

12 l dissabte
Visita. ‘Patis del barri de Sant Antoni’. 
Hora: 11h. Lloc: Ronda Sant Antonii, 
cantonada amb Villarroel. Organitza: 
Fundació Cultural Montcada.

Jornada. I Fira de Cervesa Artesanal a 
Montcada i Reixac Jam & Beers. Lloc: 
Rambla dels Països Catalans. Organitza: 
Associació Cultural Panceta’s Crew.

13 l diumenge
Solidaritat. ‘Mulla’t per l’Esclerosi Múlti-
ple’. Hora: De 9 a 13.30h. Lloc: Mont-
cada Aqua.

14 l dilluns
Taller. Estampació de gorres. Hora: De 
18h. Lloc: Centre Cívic L’Alzina. Preu: 5 
euros (també el dia 16).

15 l dimarts
Presentació. De la senyalització patri-
monial. Hora: 19h. Lloc: Plaça de l’Es-
glésia.

17 l dijous
Inauguració. De la II Universitat de la Bi-
cicleta. Hora: 18h. Lloc: Escola La Salle 
Montcada.

18 l divendres
Taller. Còctels i batuts saludables. Hora: 
18h. Lloc: Centre Cívic L’Alzina.

Festa. 3r aniversari de la lluita per les 
urgències. Hora: 19h. Lloc: Davant de 
l’ambulatori. Organitza: Favmir.

19 l dissabte
Teatre. Estrena de l’espectacle ‘Rastre-
rus Mundi’, del grup La Finestra Estràbi-
ca. Hora: 19h. Lloc: La Unió.

Mulla’t per l’Esclerosi
Múltiple

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

TALLER DE TEATRE
terapia para suspensos 
de intepretación
11 de juliol, 22h
sala joan dalmau

eXposició
incineració i salut
8 de juliol, 19.30h
sala sebastià Heredia

EXPOSICIÓ
integrarte
fins al 19 de juliol

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

eXposició
WE UNDERSTAND 
THE WORLD
Fins al 20 de juliol

14 de juliol
montcada aqua, de 9 a 13.30h

aula oberta
GUITARRA 
ELÈCTRICA
4 de juliol, 19.30h

Ajuntament 935 726 474
Ambulàncies 061
Atenció ciutadana 010
Sanitat Respon 902 111 444
Mossos d’Esquadra 088-112
Policia Local 092
Policia Nacional 935 642 450
Taxis 936 917 600Te
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l’incasòl es ven Gallecs
Un clar exemple del mercadeig crò-
nic del territori ha esclatat els darrers 
dies a Santa Perpètua. L’Incasòl, la 
immobiliària de la Generalitat, està 
extremadament endeutada i l’ajun-
tament perpetuenc, també. El pri-
mer, ves a saber com, ha trobat un 
client i li ha fet una oferta a la baixa 
per un solar que primer va ser robat 
i, 30 anys després, segregat pel pitjor 
dels urbanismes. L’equip de govern 
municipal d’ICV-EUA i CiU, amb el 
suport de Plataforma per Catalunya i 
el PCCA posen la vaselina per quatre 
duros, mentre tenen uns polígons in-
dustrials que semblen camps de ba-
talla abandonats. 
La segona causa de silenci també és 
fastigosa: les seccions locals dels par-
tits tenen llibertat d’actuació al marge 
de les seves cúpules. El menyspreu de 
Convergència pel Medi Ambient ja és 

 de tots conegut, però, com pot ser que 
els regidors d’ICV vulguin omplir 10 
camps de futbol de camions als Pine-
tons? O, conjuntament amb els del PSC 
de Montcada, construir fins a 60 habi-
tatges a la urbanització il·legal de L’Es-
tany? Per desgràcia per a la majoria, 
aquestes perversions polítiques només 
busquen diners fàcils per tapar forats, 
tot el contrari del què haurien de fer les 
administracions: un model de desenvo-
lupament sostenible. Ara que ja tenim 
retratats a l’Incasòl i als ajuntaments de 
Santa Perpètua i Montcada, hem de 
mobilitzar-nos, quants més millor, per  
parar aquesta barbaritat. 

Pol Ansó
Plataforma per a la Defensa de Gallecs

esplai sesa
L’Esplai SESA ha posat punt i final a 
molts anys de dedicació a l’educació 
en el lleure. Els seus monitors i mo-

nitores, d’una forma desinteressada i 
altruista, han acollit el nostres nens i 
nenes dissabte rere dissabte durant 
23 anys. Les activitats han estat moltes 
i variades: les sortides de cap de set-
mana, els campaments, les colònies   
d’estiu, Setmana Santa i amb pares 
i mares o les gimcanes per a grans i 
petits. També han celebrat festes po-
pulars com el Tió o els Reis. Nosal-
tres, els pares i mares i, fins i tot, el 
poble de Montcada pot considerar-se 
afortunat d’haver pogut comptar amb 
aquest grapat de joves amb valors, 
motivats, creatius, amables i solidaris. 
Tots i totes sabem que, en un  món 
on bona part de la gent no fa res per 
res, és un regal poder comptar amb 
aquest jovent. 
Centenars de nens i nenes, avui ciu-
tadans i ciutadanes de Montcada han 
passat per aquest esplai. I, sens dub-
te, ja forma part de la història recent 

del nostre poble. Només ens que-
da expressar el nostre més profund 
agraïment als monitors i monitores, 
a tots els que ho han estat en algun 
moment i, especialment, als que hi 
han estat aquests darrers anys.

P. M. en nom dels pares 
i mares de l’Esplai SESA 

Montcada

escons en Blanc
Escons en Blanc celebrem que els re-
sultats obtinguts a les eleccions euro-
pees a Montcada estiguin per sobre de 
la mitjana d’altres poblacions similars 
–1,4%– i veu molt positiu que al muni-
cipi hi hagi notícies en clau de regene-
ració política. No obstant això, els ciuta-
dans hem d’actuar amb responsabilitat 
i no delegar. Invertir en democràcia és 
projectar-nos cap a una societat més 
transparent, ètica, rigorosa i justa soci-
alment. 
Cal treballar les deficiències que hi ha 
en transparència a l’Ajuntament i als 
càrrecs públics. El pressupost ha d’estar 
penjat al web íntegre i en format treba-
llable; el reglament orgànic municipal té 
mancances quant a les normes d’inter-
venció als plens i els protocols de par-
ticipació ciutadana s’han d’actualitzar. 
Celebrem moltes iniciatives ciutadanes 
que poden ajudar-nos a treballar polí-
ticament el que des dels partits és difí-
cil de canviar. Volem millorar aquestes 
temàtiques a Montcada i treballar col.
laborativament des de l’acció ciutadana 
no partidista, perquè canviar l’important 
és també canviar l’urgent. Més informa-
ció al web esconsenblanc.org.

Xavi Calvo
Escons en Blanc

Fe d’errates
En l’anterior número de ‘La Veu’ la carta ti-
tulada ‘Final de bàsquet’ la signava Ignasi de 
la Fuente i no Ignasi de Miguel com es va 
publicar erròniament.

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu
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persones o institucions. Les cartes es poden registrar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), o bé enviar-les per email, amb les dades corresponents, a l’adreça electrònica som@laveu.cat 
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>Editorial
Jiwa sense pop
La supressió dels con-
certs previstos al Festival 
Jiwapop un dia abans de 
l’esdeveniment ha generat 
rius de tinta, tant als mit-
jans de comunicació com a 
les xarxes socials. Tothom es 
pregunta què ha passat per-
què una proposta tan atrac-
tiva com aquesta, amb artis-
tes destacats del panorama 
nacional i internacional, 
hagi pogut fracassar de for-
ma tan estrepitosa. Mentre 
el  públic que va comprar les 
entrades anticipades intenta 
recuperar els seus diners i 
els paradistes de la Fira de 
la Vida Alternativa estudien 
denunciar l’organització per 
la falta de públic, sorgeixen 
explicacions de diversa índo-
le. Alguns experts en el món 
de la música en directe con-
sideren que el Jiwapop no 
ha estat capaç de fer-se un 
lloc en el saturat panorama 
de festivals d’estiu perquè 
no ha sabut explicar bé la 
proposta ni definir els seus 
trets diferencials. D’altres 
creuen que els organitza-
dors han pecat d’ingenuïtat 
i falta d’experiència, en no 
fer una correcta previsió de 
les despeses que comporta 
un esdeveniment d’aquestes 
dimensions. Sigui com sigui, 
hem de lamentar que Mont-
cada i Reixac hagi perdut una 
nova oportunitat de projectar 
el seu nom a l’exterior vincu-
lat a una proposta cultural 
i d’oci i no a les qüestions 
polítiques, d’infraestructures 
viàries i contaminació pels 
que acostuma a ser notícia 
als mitjans de comunicació. 

La propera edició de 
‘La Veu’, el 18 de juliol

Accés inacceptable al col·legi i a l’Escola Bressol Font Freda

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

L’únic accés a l’escola i a l’Escola Bressol Font Freda és usat cada 
dia per un total de 298 i 71 alumnes respectivament, amb els seus 
acompanyants (mínim 738 persones) i sense comptar el personal 
docent. Tots fem entre 2 i 4 trajectes al centre, el que suma aproxi-
madament 3.312 recorreguts al dia. Els accessos, tant el tram del 
Camí de la Font Freda sota l’autopista, com el túnel sota la via del 
tren, es troben en un estat deplorable per diferents motius. El túnel 
té una amplada insuficient pel volum de persones que hi transitem 
en hora punta. L’estat de tot el trajecte és pèssim, sobretot pels ex-
crements de gossos i perquè no es fa una neteja diària. Les obres 
que es van fer a l’autopista fa un any van acabar a pocs metres de 
la nostra zona de pas i les goteres són contínues, fins i tot els dies 
en què no plou, ocasionant esllavissades freqüents. I per problemes 
del rec dels jardins del sector, hi ha un bassal just abans de l’entrada 
al túnel que pràcticament no s’eixuga en tot l’any. Considerem inac-
ceptable que la població escolar dels dos centres pateixi aquestes 
condicions indignes. Per tot això, sol·licitem que el servei de neteja hi passi diàriament; que es faci una campa-
nya específica per solucionar el problema dels excrements; que es revisi el sistema de rec dels jardins fins eli-
minar els bassals i que l’Ajuntament es coordini amb els responsables de l’autopista per eliminar les goteres. 

Junta de l’AMPA  Escola Font Freda
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Portaveus municipals
laveu.cat/latevaveu

Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

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

eva García, portaveu del PPC

josep m. González, portaveu d’ICV-EUiA

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

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

Socialistes i republicans; un sentiment

En aquest escrit de portaveus vull fer un relat del que va ser 
el darrer Ple municipal. Propostes del govern, del que CiU en 
forma part: Es va aprovar la contractació per a l’execució de les 
obres d’asfaltat de 36 carrers del nostre municipi en dos anys, 
2014 i 2015, per un import total de 400.000 euros. També es 
va aprovar el programa d’ajuts a famílies per a l’escolarització de 
nenes i nens de 0 a 3 anys que es trobin en situacions socioe-
conòmiques desfavorables per al curs 2014-2015. En un altra 
punt de l’ordre del dia es va aprovar el reglament d’ajuts de ser-
veis socials amb la fi nalitat de ser més equitatius en l’atorgament 
municipal de prestacions, tan econòmiques com materials, que 
atenen necessitats socials. També es van iniciar els tràmits per a 
la gestió del centres oberts de la Ribera, Can Sant Joan i de l’Es-
pai Familiar Mentrestant... Propostes de l’oposició, quines són les 
seves prioritats? Hem de declarar Montcada lliure de reis?  Hem 
de convidar o no cap membre de la família real a cap acte orga-
nitzat per l’Ajuntament? Hem de bonifi car les famílies nombroses 
o monoparentals en la aplicació de l’impost de construccions i 
obres o l’IAE?  O bé hem de fer onejar cada 28 de juny la bandera 
de l’arc de sant Martí a la Casa de la Vila com a símbol del col-
lectiu de lesbianes, gais, transexuals i bisexuals?  
Realment preocupant pels qui volen ser i es defi neixen com 
alternativa al govern municipal. Des del nostre punt de vista, la-
mentable. Per cert, la Diputació de Barcelona ens ha comunicat 
que rebrem una subvenció extraordinària de 406.000 euros que 
vam sol·licitar per poder realitzar diverses actuacions d’inversions 
sostenibles que des del govern municipal vàrem demanar. La mi-
llor cosa que pots fer en política municipal és encertar, la segona 
millor cosa, equivocar-se; la pitjor, no fer res.

Lamentable
Al Ple de juny la regidora del PPC, Eva García, va referir-se a la 
dimissió de l’europarlamentari d’Izquierda Unida, Willy Meyer, i 
la va qualifi car d’escandalosa. Quan un polític actua com exem-
ple de dignitat i coherència, polítics d’altres partits s’escandalit-
zen i el critiquen. Per què? Perquè suposen un precedent que 
no els agrada. Eurodiputats d’altres partits com el sr. Cañete 
del PP, la sra. Valenciano del PSOE, la sra. Rosa Díaz de UPyD 
i molts altres han fet el mateix que Meyer, res il·legal, però èti-
cament incorrecte. Donarà algun altre el pas de dimitir? No ho 
crec i per aquest motiu desqualifi quen, perquè no volen quedar 
en evidència.
Per desgràcia hi ha polítics imputats en diverses causes, nor-
malment per tràfi c d’infl uències (pràctica il·legal, consistent en 
utilitzar la infl uència personal en àmbits de govern per obtenir 
favors o tractament preferencial), prevaricació (delicte que es 
comet quan una autoritat dicta una resolució arbitrària sabent 
que aquesta és injusta) i malversació de fons públics (apropia-
ció indeguda dels diners pertanyents a l’Administració per part 
de les persones que s’encarreguen del seu control i custòdia). 
Sense anar més lluny i per algun d’aquests motius, el dia 26 
de juny vam despertar amb la notícia que la Guàrdia Civil havia 
detingut l’alcalde de CiU i l’equip de govern (CiU-PP) de l’Ajun-
tament de Torredembarra.
Però no tots els polítics són corruptes, la majoria són persones 
honestes i honrades, amb esperit de servei a la comunitat i són 
els partits els que han de vetllar per la transparència i l’ètica 
política, apartant del càrrec i del partit tots els que estiguin im-
plicats en qualsevol delicte. 
Però per a alguns partits polítics, dimitir és un nom rus.

‘Dimitir’ no és un nom rus

Hace pocos días el gobierno municipal aprobaba el nuevo regla-
mento de acceso a las ayudas sociales con el único voto contrario 
del Partido Popular. Os explicaré el por qué: según este reglamento 
podrá acceder a dichas ayudas cualquier persona empadronada 
en Montcada con independencia del tiempo que lleve en la ciudad; 
es decir, hoy se empadrona y mañana tiene el mismo derecho a 
recibir una ayuda social que cualquiera que lleva tiempo pagando 
aquí sus impuestos y ahora necesita una ayuda. Esto no puede ser, 
el sentido común dice que no es justo, sentido común de aque-
llos que tenemos, debe ser. El falso progresismo de las izquierdas, 
ahora con la complicidad de los nacionalistas, lleva a estas situa-
ciones. Para el PP los inmigrantes en situación irregular deberían 
acceder, lógicamente, a las ayudas básicas pero no así a las ayu-
das complementarias ni tampoco deberían recibirlas aquellas per-
sonas que hayan sido sancionadas por faltas graves relacionadas 
con la ordenanza de civismo. Pero aquí, por desgracia, todo vale: 
seas ilegal, incívico, gamberro... no importa, puedes tener un pre-
mio por serlo. Merece la pena hacerse otra refl exión: estas políticas 
pueden provocar que venga gente de cualquier punto del país a 
buscar esa ayuda que les ofrecen. A mi no me parece razonable, 
porque lo cierto es que aquí no cabe todo el mundo, Montcada 
también tiene una capacidad limitada. Alguien que acaba de llegar 
no puede tener los mismos derechos y menos en tiempos de cri-
sis. Esto, que parece sencillo y fácilmente entendible por aquellos 
que gestionan los recursos públicos, no es así comprendido. La 
hipocresía les lleva a ofrecer a los de fuera aquello que debería ser 
para los de dentro. Es fácil entender por qué en el PP no estamos 
de acuerdo con este reparto de las ayudas sociales. Y lo decimos 
alto y claro, porque nosotros no tenemos complejos.

Nosotros no tenemos complejos
El futuro de Montcada i Reixac debemos construirlo entre todos, 
eso creemos desde C’s y además lo hemos llevado a la práctica 
desde que en el 2011 logramos representación en nuestro consis-
torio. Queremos ser la voz de los ciudadanos y con ese único obje-
tivo nos presentaremos el próximo año, para entre todos construir 
una ciudad mejor que nos haga sentir orgullosos. El 12 de junio 
celebramos la primera reunión con vecinos del municipio para em-
pezar a recoger propuestas con las cuales elaboraremos el progra-
ma electoral. La experiencia fue muy enriquecedora y además, nos 
sirvió para comprobar, una vez más, el desapego que siente la ciu-
dadanía respecto al equipo de gobierno, la sensación más que pal-
pable de que la mayoría de concejales sólo pisan la calle en época 
de elecciones y para prometer cosas que jamás podrán cumplir. 
Estamos ya preparando la siguiente convocatoria, informaremos 
con debido tiempo y esperamos la participación de la ciudadanía. 
Queremos hacer entender a las personas que no todo tiene que 
seguir como hasta ahora, que las cosas se pueden cambiar pero 
que sólo podemos hacerlo con su voto. Desde C’s queremos recu-
perar la política, sé que no es la primera vez que nos oyen decirlo, 
pero es así y creemos fi rmemente en ello. Nuestro compromiso 
en este aspecto es total y no nos moveremos de él ni un solo mi-
límetro. Llegamos para cambiar las cosas y lo vamos a hacer, con 
convencimiento y con todos los ciudadanos que quieran aportar 
su granito de arena por una ciudad mejor. Porque somos vecinos, 
como tú, te invitamos a participar en la elaboración del programa 
electoral. Durante mucho tiempo nos han hecho creer que nada 
se podía cambiar, hoy nosotros decimos con meridiana claridad 
que las cosas por supuesto que se pueden cambiar, y con vues-
tra ayuda lo vamos a hacer ¡Juntos, podemos!.

Construyamos el futuro
Esquerra es troba en procés d’escollir el proper cap de llista. Tots 
els militants tenim dret a presentar-nos-hi i, si durant la convoca-
tòria que hi ha en marxa ningú es presenta, l’executiva (oberta a 
tots els militants), presentarà una proposta que es justifi carà per 
la vàlua, la dedicació i la implicació de la persona escollida. La 
votació es farà el 12 de juliol en assemblea. L’elecció del candidat 
i de la llista és la part més important de la política. Ha de ser una 
persona audaç i honesta i envoltar-se de gent com ella.
Locke (1632-1704), un il·lustrat fi lòsof britànic, expressava la seva 
decepció per la classe política de l’època i les seves dites avui con-
tinuen vigents. “Un Govern audaç i honest és el que millor pot or-
denar la cosa pública i és la millor garantia de justícia i prosperitat”, 
deia. Al llarg d’aquests gairebé 15 anys que porto de regidora m’he 
anat formant políticament i he entès que la formació no ha de ser 
només tècnica si no de valors, perquè la manca d’aquests és el 
que està matant la política. I no ens ho podem permetre. 
Daniel Innerarity, que és catedràtic de Filosofi a Política i Social a 
la Universitat del País Basc, manifesta: “¿Hay algo peor que la 
mala política? Sí, su ausencia, la mentalidad antipolítica (...) En 
un mundo sin política nos ahorraríamos algunos sueldos y algu-
nos espectáculos bochornosos, pero perderían la representación 
de sus intereses y sus aspiraciones de igualdad quienes no tie-
nen otro medio de hacerse valer”. Necessitem la política, però és 
imprescindible deixar d’associar-la amb mentides, estafes, fraus, 
enganys, corrupció, interessos personals... Potser a la curta dir la 
veritat no és popular però a la llarga, l’honestedat es premia. Per això 
és tan important escollir molt bé els nostres polítics; i avui la meva 
responsabilitat amb Montcada és donar el relleu al millor candidat o 
candidata possible, i no tinc cap dubte que així es farà el dia 12.

La millor elecció

En les darreres setmanes, des de l’abdicació del rei, estem 
assistint al primer d’una llarga llista de debats que haurem 
d’abordar amb llibertat i també amb responsabilitat. És una 
qüestió que posa en tensió la dimensió política i la moral, els 
sentiments i la realitat; que necessita resposta i un plantejament 
seriós. Possiblement estem davant d’una oportunitat única per 
replantejar-nos moltes coses, per arriscar amb ambició i intel-
ligència. Els i les socialistes de Montcada i Reixac som repu-
blicans i republicanes perquè som fi dels a la nostra tradició i 
perquè creiem fermament en el principi d’igualtat, perquè el 
cap d’Estat ha de ser una fi gura representativa i legitimada per 
unes eleccions periòdiques.
“El socialisme, entre altres coses, és també un sentiment. Sense 
el sentiment que impulsa les persones, el socialisme no acaba 
de ser del tot. La seva transcendència descansa en el sentiment 
que desvetlla”, deia Joan Reventós. Ho és perquè parteix de la 
preocupació de les persones vers els seus iguals. Ens devem a 
uns ideals, i aquests valors ens exigeixen valentia, honestedat, 
alçada de mires i generositat per posar el projecte comú per 
davant d’interessos personals. 
Ara és temps d’intel·ligència, responsabilitat i coratge. En els 
propers mesos i anys, Montcada, Catalunya i el conjunt d’Es-
panya, necessitaran un PSC fort com mai. El partit que posi les 
persones al capdavant i amb un missatge coherent. Un partit 
de govern, seriós i sensat però sense por al debat, que il·lusioni 
i generi esperança. El partit, en defi nitiva, que millor que cap 
altre refl ecteixi els anhels i les aspiracions dels catalans i les 
catalanes. El partit nascut a Catalunya per servir als catalans i 
les catalanes nascuts aquí i arreu. 
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pàg. 24

FOTOS I CONTES DE VIATGES
L’Auditori Municipal acull l’exposició 
‘We understand your world’ 

pàg. 23

‘RASTRERUS MUNDIS’
El grup La Finestra Estràbica 
estrena el seu primer muntatge 

El Jiwapop, que havia de situar 
Montcada en el panorama ca-
talà dels festivals d’estiu, no ha 
complert amb el seu objectiu. La 
supressió dels concerts a última 
hora, motivada per la baixa ven-
da d’entrades, va deslluir una 
proposta en inici força ambiciosa: 
aplegar en un mateix espai grups 
de la talla de Madness, Love of 
Lesbian, Amics de les Arts, Ma-
caco, Fangoria o La Pegatina, 
amb pensadors com Alejandro 
Jodorowsky i Elsa Punset, entre 
d’altres. 
Jiwapop, pioner a Espanya, es 
va presentar com un festival que 
pretenia unir música, conscièn-
cia, sostenibilitat i solidaritat i 
calculava tenir una afluèn cia de 
públic de més de 30.000 persones 
al llarg dels tres dies de l’esdeve-
niment, que va arrencar el 27 de 
juny al parc de la Llacuna, a Mas 
Duran. Finalment, però, el nom-
bre de visitants amb prou feines 
va arribar a la xifra de 3.000.

Èxit de les xerrades. El que mi-
llor va funcionar van ser les 
conferències,  tot i que també se’n 

van anul·lar algunes a última 
hora com les dels escriptors Al-
bert Espinosa i Àlex Rovira. Les 
més exitoses van ser les del psico-
terapeuta Alejandro Jodorowsky, 
la divulgadora Elsa Punset i el 
mestre de ioga Ramiro Calle, 
que van tenir força afluència de 
públic, amb unes 2.000 persones 
en total. 
En canvi, la Fira de la Vida Al-
ternativa, amb més d’un cente-
nar de carpes sobre teràpies  i 
creixement personal i una zona 
de restauració, no va funcionar 
com s’esperava. Els paradistes 
atribueixen la baixa participació 
a la supressió dels concerts, fet 
que ha provocat força malestar. 
Tant és així que una quarantena 
dels participants estudia deman-
dar l’organització. 

Crítiques. L’Associació de Promo-
tors Musicals (APM), per la seva 
banda, també ha estat crítica amb 
el muntatge del Jiwapop, entenent 
que no s’ha fet amb professionali-
tat i, en un escrit difós a la premsa, 
ha demanat una major regulació 
del sector “per evitar situacions 
com aquesta, que perjudiquen 
la reputació de la música en viu 
a Espanya”, ha assenyalat. 
L’organització del festival ha la-
mentat els perjudicis que hagi 
pogut causar i ha obert el correu 
reclamacion@jiwapop.com per rebre 
reclamacions sobre les entrades.

Pilar Abián | Montcada

L’anul·lació dels concerts desllueix la cita 
i provoca malestar entre els paradistes
Les xerrades de pensadors com Alejandro Jodorowsky, Elsa Punset i Ramiro Calle van aplegar més de 2.000 persones 

La zona ‘jiwa’ del festival, amb més d’un centenar de carpes sobre teràpies i creixement personal, no va registrar l’afluència esperada de públic
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L’Associació de 
Promotors Musicals 
demana una major 
regulació del sector

La conferència d’Elsa Punset va atraure 250 persones a la carpa més gran Alejandro Jodorowsky, durant el seu Cabaret Col·lectiu Místic 
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La llibreria Gigamesh de 
Barcelona, un referent estatal de 
la literatura fantàstica i de ciència 
fi cció, va acollir el 19 de juny la 
presentació del Congrès Mircon 
que tindrà lloc del 6 al 8 de de-
sembre a Montcada i Reixac. “La 
trobada s’adreça als afi cio nats 
a la literatura fantàstica, però 
també estem muntant tallers, 
animació de carrer i altres acti-
vitats per apropar aquest gène-

re al públic neòfi t”, va explicar 
Miquel Codony,  responsable 
d’Urânik, l’entitat organitzadora. 
Entre els autors que han confi r-
mat la seva presència al Mircon 
hi ha Félix J. Palma, Carlos Sisi, 
Nina Allan, Aliette de Bodard 
i Christopher Priest, a més de 
Marc Pastor,  que apadrina l’es-
deveniment. 

Més seguidors. Pastor va desta-
car que cada cop s’està estenent 

més entre la gent la literatura fan-
tàstica, la ciència fi cció i el terror. 
Per la seva banda,  l’alcaldessa, 
María Elena Pérez (PSC), que va 
ser convidada a l’acte, va dir que 
espera “que les principals edito-
rials presentin les seves novetats 
al Mircon i que la iniciativa sigui 
un èxit”. Les inscripcions es poden 
fer al web www.uranik.com, on tam-
bé es poden consultar les bases del 
concurs de relats Domingo Santos, 
que es convoca cada any.

conGrÈs de fantasia i ciÈncia ficció

Uranik presenta el Mircon a la 
llibreria especialitzada Gigamesh

Laura Grau | Redacció

La trobada aglutinarà editorials i escriptors i oferirà activitats per al públic familiar

D’esquerra a dreta, Ismael Ávalos, Marc Pastor, María Elena Pérez i Miquel Codony, a la presentació del Mircon feta a la llibreria Gigamesh
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Georgina Vendrell, al centre, envoltada dels models que van desfi lar amb els seus dissenys

La dissenyadora montcadenca 
Georgina Vendrell va partici-
par a l’edició d’estiu de la 080 
Barcelona Fashion Week cele-
brada la primera setmana de ju-
liol al recinte modernista de Sant 
Pau. Vendrell va presentar la 
seva nova col·lecció de roba per a 
homes titulada ‘Eclèctic’, en refe-
rència a la unió de diferents con-
ceptes i idees, “amb un estil que 
barreja sastreria i modernitat i 

amb una visió futurista”, segons 
ha dit la crítica especialitzada. La 
dissenyadora, de 31 anys, va estu-
diar a l’Institut Català de la Moda 
i va fer pràctiques amb Josep Font 
Haute Couture. Va debutar a Mo-
daFAD al 2007, on va obtenir el 
premi a la millor col·lecció, creant 
la seva pròpia marca, Georgina 
Vendrell Menswear. En la passa-
da edició de la 080 tardor-hivern 
va obtenir una menció especial 
per la col·lecció ‘Dualismes’.

Georgina Vendrell torna a 
la 080 Barcelona Fashion
La dissenyadora presenta la nova col·lecció ‘Eclèctic’

Laura Grau | Redacció
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La incorporació de nous col-
lectius en l’organització de la 
Festa Major de Can Sant Joan, 
com la Penya Cacique –que va 
protagonitzar una cercavila amb 
batucada el 20 de juny– ha per-
mès ampliar l’oferta d’activitats. 
Així ho creu el president de l’AV 
del barri, José Luis Conejero, que 
destaca l’èxit que han tingut pro-

postes noves com les Olimpíades 
Populars, el 21 de juny al matí, i 
la Farinada Popular, el dia 22 a 
la tarda. Tant les proves lúdico 
esportives com la guerra de fa-
rina i aigua al carrer van atraure 
força públic. “Comprovar que 
la gent s’implica i fa noves 
aportacions  ens dóna esperan-
ça en la continuïtat de la festa”, 
ha dit Conejero. La substitució 

de l’orquestra en directe per una 
discoteca mòbil no va fer minvar 
la participació la nit de dissabte, 
segons ha explicat el líder veïnal, 
qui considera que ha estat “una 
de les festes més participatives 
dels últims anys”. Una setmana 
després de la festa, el 29 de juny, 
l’AV va celebrar el Dia del Soci 
amb un dinar de germanor al 
pati de l’escola El Viver. 

festa major de can sant joan

L’organització destaca la implicació 
de nous col·lectius en el programa

Laura Grau | Redacció

Les Olimpíades i la Farinada popular han estat dues de les propostes novedoses

Les Olimpíades populars, una de les propostes noves del programa, va atraure una gran quantitat de públic el dia 21 a la plaça Bosc
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festa major de la ribera

El 23 de juny els nens de La Ribera es van divertir força al circuit tancat de patins i patinet

La Ribera va celebrar la seva 
festa major els dies 21, 22 i 23 
de juny amb un bon nivell de 
participació, segons l’AV del bar-
ri, promotora de les activitats. 
El programa va incloure com a 
novetat l’actuació del grup de 
Can Cuiàs, Mayna, de ball clàs-
sic i modern, i un altre de Santa 
Perpètua de Mogoda, Bollywood 
Associació Arts Humanes, que 
va fer participar el públic de les 

divertides coreografies d’aques-
ta dansa d’origen indi. Un any 
més no va faltar la Trobada de 
Puntaires, força concorreguda 
tot i la intensa calor. Els tallers de 
manua litats també van atraure 
molta mainada, segons el pre-
sident de l’entitat, Jaime Imber-
nón, que ha destacat la participa-
ció de nombrosos veïns en el nou 
recapte d’aliments destinats a la 
campanya ‘La fam no fa vacan-
ces’, del Banc d’Aliments.

L’AV ressalta l’elevada 
participació dels veïns
El barri col·labora amb la campanya ‘La fam no fa vacances’

Laura Grau | Redacció

El Kursaal va acollir el 22 de 
juny la projecció del documen-
tal ‘Història d’una amistat’, que 
descriu la relació entre Sebas-
tià Heredia i Josep Martínez, 
dues figures claus en la història 
de Can Sant Joan, tal com va 
destacar el president de l’AV, 
José Luis Conejero, durant la 
presentació, inclosa dintre dels 
actes de la festa major. 
El documental és obra dels dos 
fills de Josep Martínez, Blanca i 
Rafa Martínez de Abril, a més 
de Samuel Fuentes, M. Isabel 
Viusà i David Queffrinec, i és 
el resultat d’una llarga entrevis-
ta –feta el novembre del 2013 
al local del Centre Espeleolò-

gic Alpí Vallesà (CEAV)–, en 
què els dos exmossens parlen 
de com es van conèixer al se-
minari, els seus primers anys a 
Can Sant Joan, la relació amb la 
gent i les lluites per aconseguir 
un barri digne als anys seixanta 
i setanta. 
“La idea de reunir-los al vol-
tant d’una taula va sorgir un 
dia a l’hospital quan ells em 
van explicar la història de 
com havien fet transistors a 

casa seva per subsistir”, ha 
explicat Blanca Martínez. El 
treball, que dura una hora i 
quart, s’acompanya amb foto-
grafies de l’evolució del barri 
i també inclou reflexions més 
personals sobre les respectives 
opcions vitals i la difícil relació 
amb l’Església oficial. Els seus 
autors han cedit el material a 
l’AV de Can Sant Joan perquè 
passi a formar part del seu ar-
xiu històric | LG

Un documental 
retrata l’amistat 
entre els dos 
exmossens de 
Can Sant Joan

Un dels moments de la filmació de l’entrevista entre Pep Martínez i Sebastià Heredia, al CEAV

sant joan

Els Castellers de Montcada i Reixac van ser els encarregats d’encendre el peveter del carrer Major

La flama del Canigó va il·luminar 
un any més Montcada i Reixac, 
amb motiu de la revetlla de Sant 
Joan. Enguany l’AE El Turó va ser 
l’encarregat de portar la torxa fins 
al municipi. La primera parada 
va ser a Mas Rampinyo, davant 
de La Unió, on els joves escoltes 
van dur la flama per donar ini-
ci a la revetlla popular. La torxa 
va visitar Can Sant Joan, on els 
Castellers van agafar el relleu per 
transportar-la fins al carrer Major 

i encendre el peveter, situat a l’al-
çada del carrer Generalitat. Laura 
Balcell va llegir el manifest, en 
què es va destacar el dret del po-
ble de Catalunya a decidir el seu 
futur.  El carrer Major també va 
acollir una revetlla popular amb la 
participació de més de 250 perso-
nes. L’acte el van organitzar l’ABI, 
l’AE El Turó, les AV de Montcada 
Centre i Can Sant Joan, la Penya 
Barcelonista, els Diables de Cant 
Sant Joan, La Unió, els Castellers 
i el Casal Popular El Brot.

La Flama del Canigó 
il·lumina les revetlles
L’AE El Turó i els Castellers van transportar la torxa

Sílvia Alquézar | Redacció
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Juny és el mes de celebracions 
fi de cursos per excel·lència. El 
dia 14 l’Associació Musical Gi-
ravolt va convidar familiars i 
amics a comprovar els progres-
sos dels alumnes de l’escola i 
de les corals infantil, juvenil 
i d’adults. L’actuació va tenir 
lloc a l’Espai Cultural Kursaal, 
que va registrar un ple total. El 
recital va cloure amb un petit 
musical gastronòmic amb la 
participació de grans i petits, 
que combinava el cant, la mú-
sica i el so de diferents estris de 
cuina.

Recital especial. El 15 de juny 
va ser el torn de la Coral Mare 
de Déu del Turó, que va tan-
car la temporada de concerts 
a l’Església de Santa Engràcia 
amb un recital especial. En la 
primera part van actuar solis-

tes, duets i quartets, i en la se-
gona, tots els components de la 
coral van interpretar la banda 
sonora de pel·lícules conegu-
des. Aquesta temporada el grup 
montcadenc, dirigit per Paloma 
Bàscones, ha portat el seu art 
a Logronyo, concretament a 
l’Auditori Gonzalo de Berceo 
on el seu repertori va ser molt 
ben rebut pel públic local. 

Aula de Música. Una quarante-
na d’alumnes de piano, musica 
i guitarra de l’Aula de Música 
de la Regidoria de Cultura i Pa-
trimoni van protagonitzar una 
aula oberta el 26 de juny a l’Au-
ditori Municipal, ple a vessar 
de familiars i amics. L’actua ció 
dels alumnes de guitarra elèc-
trica, prevista inicialment el 27 
de juny, s’ha ajornat fins al 4 de 
juliol a les 19.30h, també a l’Au-
ditori Municipal.

Les corals i l’Aula de 
Música s’acomiaden 
amb concerts i recitals
L’Associació Giravolt va actuar al Kursaal, la Coral del 
Turó a l’Església i els cursos municipals, a l’Auditori

Laura Grau | Redacció

fi de curs

La coral d’adults de l’Associació Musical Giravolt, dirigida per Xus Asenjo, va combinar temes clàssics amb propostes més modernes al seu recital
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La Coral Mare de Déu del Turó, dirigida per Paloma Bàscones, durant el seu recital de comiat de la temporada fet a l’Església de Santa Engràcia

Una de les alumnes de l’Aula de Música de l’Ajuntament
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teatre

La Unió acull ‘Rastrerus Mundi’
El primer espectacle de La Finestra Estràbica és una faula sobre la societat actual

Els actors de La Finestra Estràbica, caracteritzats d’escarabats, l’espècie que dominarà la Terra

Després d’una catàstrofe nuclear,   
quina espècie sobreviuria? De 
què s’alimentaria? Com s’orga-
nitzaria? Realment seria idíl·lic 
un món sense humans? O es 
repetirien els mateixos errors? 
Aquest és l’original punt de par-
tida de ‘Rastrerus Mundi’, el pri-
mer muntatge de la companyia 
La Finestra Estràbica, que s’es-
trenarà el 19 de juliol al teatre 

de La Unió de Mas Rampinyo 
(19h), lloc on fa els seus assajos. 
La companyia està formada per 
l’actor montcadenc Víctor Bea, 
de Montcada i Reixac, i tres dels 
seus companys de formació a 
l’Escola Internacional de Teatre 
Berty Tovías, Carlos López, Isa-
bel Bisshopp i Jordi Escolà. 

Sàtira. L’obra és una faula de 
creació pròpia que retrata el 

món actual mitjançant la sàtira 
i l’humor, amb personatges que 
es mouen entre la lucidesa i la 
demència. L’espectacle arriba als 
escenaris després de dos anys de 
feina, en què els quatre actors 
han hagut de fer de tot, des de la 
caracterització dels personatges 
fins al disseny de l’escenari. El 
preu de l’entrada és de 8 euros 
i es pot adquirir el mateix dia a 
taquilla.

Laura Grau | Redacció
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Els alumnes del Taller de Teatre de la Re-
gidoria de Cultura i Patrimoni estrenaran 
l’11 de juliol al Kursaal (22h) ‘Terapia para 
suspensos de interpretación’, un espec-
tacle que mostra la manera com un pro-
fessor d’interpretació ensenya als seus 
alumnes a partir de la barreja de diversos 
mètodes. Per la seva banda, els alumnes 
del curs d’interpretació van representar 
fragments de la comèdia d’Oscar Wilde 
‘La importància de ser Frank’, el 2 de ju-
liol amb motiu l’aula oberta organitzada a 
l’Auditori Municipal per final de curs (a la 
fotografia). En ambdós casos, les obres 
les ha dirigit el director i professor teatral 
Climent Sensada | LG

>  L’Aula de Teatre 
estrena dues propostes
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Una cinquantena de persones 
va participar a les activitats 
que va organitzar el 29 de juny 
l’AV de Vallençana-Reixac, 
amb motiu de la festa major 
del barri. Els infants van gau-
dir d’un taller de caixes-niu a 
càrrec d’Acer, una sessió de tir 
amb arc a càrrec del Club de 
Can Piqué i unes atraccions  
inflables. També es va fer una 
visita guiada per donar a conèixer la història de l’església de Sant Pere 
de Reixac i el seu entorn. “Estem contents de com ha anat però con-
tinuem trobant a faltar una mica més d’implicació dels veïns ja que 
haurien de ser ells els actors principals d’aquesta festa”, va dir en la 
seva valoració el secretari de l’AV, Manel Gómez | LG

Fins al 20 de juliol l’Auditori 
Municipal acollirà l’exposició 
‘We understand your world’, del 
fotògraf basc Oliver Martínez i 
la periodista montcadenca M. 
Luz Cañete. La mostra és el re-
sultat de 18 mesos de viatge per 
una vintena de països de l’Àsia 
i America Llatina. “Una de les 
conclusions és que no entenem 
el món –en contraposició al tí-

tol de la mostra–, però sí que 
ens interessen les persones, 
allò que senten i allò que els hi 
passa”, va dir Martínez, durant 
la inauguració, feta l’1 de juliol.  
L’exposició està formada per re-
trats de gent de diferents països, 
darrera dels quals s’amaga una 
història de vida que Cañete re-
crea en els seus contes, que els 
visitants poden llegir al llarg del 
recorregut de la mostra –també 

es troben al blog ‘SlowChiken-
Dance’. “Estem especialment 
contents pel treball que han 
fet alumnes de l’INS La Pi-
neda de Badalona a partir del 
nostres projecte”, va destacar la 
periodista, agraint l’assistència a 
l’acte dels estudiants. La parella 
també ha iniciat una campanya 
de recollida de contes en castellà 
que destinarà a l’illa de Chacha-
uate, a Hondures. 

eXposició

Martínez i Cañete relaten 18 mesos 
de viatge amb fotografies i contes

Laura Grau | Montcada

Els autors del blog ‘SlowChikenDance’ recullen contes en castellà per a Hondures

> La Taca clou el curs amb dues exposicions
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L’Escola d’Art La Taca ha fet dues exposicions de fi de curs durant el 
mes de juny a la Casa de la Vila. La primera va ser la dels alumnes dels 
cursos per a adults que, amb el títol ‘El carrer Major amb uns altres ulls’, 
van retratar racons emblemàtics d’aquest espai. La segona va ser la dels 
grups infantils amb el títol ‘Cent mirades’ (a la foto). El director de l’esco-
la, l’artista Maese Pérez, va destacar el recorregut artístic que han fet els 
alumnes al llarg del curs, endisant-se en el món de la pintura, des de les 
natures mortes fins al paisatge, i l’art efímer, amb la creació d’escultures 
fetes amb material reciclat inspirades en l’obra de Picasso i Miró | LG
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> La Fira Estiu de La Unió atrau força públic

La Unió de Mas Rampinyo va organitzar el 22 de juny una nova edició 
de la Fira Estiu, una matinal dedicada als infants per celebrar l’arri-
bada de la nova estació, que va comptar amb força participació. Les 
activitats es van fer al passatge Felip Pedrell, situat al costat de l’escola 
Mas Rampinyo, a Mas Duran. Hi va haver jocs infantils, inflables, karts, 
un taller de circ, una exhibició dels Castellers de Montcada i Reixac 
i l’actuació del grup d’animació Encara farem salat, que va animar la 
festa de l’escuma | LG
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D’esquerra a dreta, el fotògraf Oliver Martínez, la periodista M. Luz Cañete i el regidor de Cultura i Patrimoni, Daniel Moly, durant la inauguració
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> Vallençana-Reixac celebra la seva festa anual

El grup Venancio y los jóvenes 
de antaño actuarà el 5 de juliol 
a la Casa de les Aigües amb un 
repertori que va des del bolero i  
el son cubà fins a incursions al 
jazz, la rumba i les jotes mallor-
quines. La banda va guanyar els 
concursos ‘Acústic 2010’ i Obert 
(XTL) 2012. El preu de l’entrada  
és de 5 euros, amb consumició 
inclosa | LG

> Ritmes llatins a la 
Casa de les Aigües
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> I Fira de Cervesa Artesana a Montcada
L’Associació Cultural Panceta’s Crew organitza el 12 de juliol a la ram-
bla dels Països Catalans la primera Fira de Cervesa Artesana a Mont-
cada i Reixac, sota el nom de Jam & Beers. La fira, que comptarà amb 
la participació d’una desena de marques de cervesa, “pretén apropar 
a la gent la cultura del llúpul i la cervesa artesana i reunir en un 
mateix espai productors i consumidors en una aposta pel comerç de 
qualitat i proximitat”, segons els organitzadors. El programa inclourà 
demostracions d’elaboració de cervesa, presentacions de noves varie-
tats, tastets i maridatges. Durant tot el dia els assistents podran gaudir 
de seleccions musicals en vinil, concerts en acústic i una jam session 
final que reunirà diferents músics del municipi | LR
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senyalització patrimonial
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En breu es començaran a instal-
lar els trenta plafons verticals que 
senyalitzaran i interpretaran els 
principals elements del patrimo-
ni cultural de Montcada i Reixac. 
El panell principal, amb un mapa 
general de tots els punts marcats, 
estarà situat a la plaça del l’Esglé-
sia, lloc on farà l’acte de presenta-
ció oficial el 15 de juliol  (19h). La 
nova senyalització, promoguda 
pel Museu Municipal, diferents 
capítols de la història local i posa 
l’accent sobre els elements del pa-
trimoni, a través de plafons temà-
tics, com ara el de la Montcada 
medieval, i plafons d’elements 
concrets, indicant els edificis més 
simbòlics, com ara la Casa de la 
Vila, el Rec Comtal o la Mina. 

Aportacions. “Volem oferir una 
visió històrica general i ente-
nedora, ja sigui en forma de 
plànols i recreacions, com amb 
imatges antigues”, ha explicat el 
regidor de Cultura i Patrimoni, 
Daniel Moly (CiU), que ha agraït  

especialment la documentació fa-
cilitada per particulars, com Se-
bastià Heredia i Ricard Ramos, 
i per entitats com la Fundació 
Cultural i l’Associació Amics del 
Museu Municipal.  Amb mo-
tiu de les Jornades Europees de 
Patrimoni Cultural, a final de 
setembre, el Museu té previst or-
ganitzar visites teatralitzades per 
la ruta senyalitzada.

Comença la instal·lació 
dels plafons informatius
La presentació es farà el 15 de juliol a la plaça de l’Església

Laura Grau | Redacció

el retro-visor FUNDACIÓ CULTURAL
Laura Grau

Després de la guerra civil, la moral estricta del Règim va canviar l’ambient de les platges

Adéu als banyadors ‘atrevits’

Som al juliol de 1936, tot just una 
setmana abans de l’aixecament 
militar que marcaria la vida de 
milions de persones. La noia de 
la fotografia, Josepa Vila Artigas, 
de 21 anys, fa broma davant de la  
càmara amb dos amics de la co-
lla de joves de Montcada i Reixac 

amb qui els diumenges va amb 
tren fins als populars banys El Ti-
burón, de Badalona. La Pepeta, tal 
com la coneixen els amics, no té 
ni idea que aquest serà l’últim dia 
que podrà gaudir de la platja en 
un ambient distès i sense prohibi-
cions. El 19 de juliol la colla ja no 

pot agafar el tren “perquè alguna 
cosa greu havia passat”, recorda 
aquesta àvia centenària, que va 
perdre una germana en el con-
flicte. Un cop acabada la guerra 
ja res va tornar ser igual i la platja 
de Badalona va ser invadida per la 
moral hipòcrita dels vencedors. 

Josepa Vila Artigas amb dos amics posant davant dels banys ‘El Tiburón’, a la platja de Badalona, al 1936, amb banyadors com els actuals
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Els plafons patrimonials seran com aquest
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ATLETISME
Carles Cera guanya amb la Joventut 
Atlètica Sabadell el Campionat d’Espanya 
de muntanya per equips
pàg. 29pàg. 29

BALL ESPORTIU
La parella formada per Eva Nieto 
i Carles Cirera aconsegueixen el 
subcampionat d’Espanya

futbol

L’EF Montcada inicia un nou cicle i canvia 
el treball de coordinació dels seus equips
Jordi Martínez substitueix José Manuel Jurado al càrrec de director esportiu i treballarà amb un equip de quatre persones

L’Escola de Futbol Montcada 
canvia de cicle la propera tem-
porada amb la incorporació 
d’un nou equip de coordinació 
de tot el seu futbol formatiu. Jor-
di Martínez, veí de Montcada 
i amb experiència en el treball 
amb el planter de clubs de la 
comarca com el CF Mollet UE, 
el CE Llagosta o el CF Ripollet, 
serà el nou director esportiu en 
substitució de José Manuel Jura-
do. Martínez, que torna al futbol 
després d’un temps allunyat per 
motius personals, arriba a l’EF 
Montcada amb un equip de 
tres persones que coordinaran 
diferents trams d’edat: Carlos 
Palau, futbol 7 fi ns a benjamins; 
Andrés Bretones, equips alevins 
i infantils, i Juanjo Roldán, que
coordinarà els equips cadets i ju-
venils i també serà l’entrenador 
del juvenil A. Norbert Sánchez, 
que ja estava al club i que deixa 
de jugar al CD Montcada per fi -
nalitzar els seus estudis, exercirà 
el càrrec de coordinador admi-
nistratiu. 
“El club ha volgut donar un 
canvi de timó i treballarem 
amb il·lusió i dedicació per-
què els nens gaudeixin amb 
el futbol i rebin una formació 
adequada”, diu Martínez, qui 
també considera que seria “pri-
mordial que s’unifi qués tot el 
futbol formatiu del municipi”. 

Eusebi de Miguel, qui treballava 
al club des de 2007 en tasques 
de coordinació, també marxa i 
s’integra a la junta directiva de 
la Unió Esportiva Sant Joan-At-
lètic amb el càrrec de secretari.
Antoni Sánchez, president de 
l’EF Montcada, parla d’un nou 
equip de coordinació “molt im-
plicat” i veu positiu aquest can-
vi de cicle: “La tasca de coor-
dinació crema molt i l’equip 
anterior ja portava cinc anys. 
La intenció és fer una renova-
ció per crear un projecte atrac-
tiu per a tothom que serveixi 
per millorar, amb saba nova, 
el que ja teníem amb un nou 
sistema de treball”. 

Unifi cació. Sánchez, qui es mostra 
satisfet amb el ritme d’inscripci-
ons per a la propera temporada, 
també té una opinió clara sobre 
el que, segons la seva opinió, 
més li convé al futbol montca-
denc: “És absurd tornar nou 
anys enrere per un afany de 
protagonisme o amb la inten-
ció de recaptar fons per man-
tenir un primer equip”. En 
opinió de Sánchez, la creació 
de futbol formatiu per part del 
CD Montcada només ha servit 
per dividir: “La seva gestió ha 
tingut alguns errors a nivell 
ètic ja que han intentat agafar 
jugadors nostres amb noctur-
nitat i traïdoria”.

Rafa Jiménez | Redacció
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Unes 750 persones es van reunir 
el 28 de juny a la pista exterior 
del col·legi Elvira Cuyàs per ce-
lebrar el tradicional sopar de fi -
nal de temporada de l’Escola de 
Futbol Montcada. A la trobada 
es van aplegar futbolistes, mem-
bres del cos tècnic i de la junta 
directiva, així com familiars. Al 
fi nal del sopar, es van fer entrega 
d’uns obsequis a tots els juga-
dors del club vermell | RJ

D’esquerra a dreta, Juanjo Roldán, Carlos Palau, Jordi Martínez, Antoni Sánchez, Xavi Soldevilla (secretari de la junta), Andrés Bretones i Norbert Sánchez 
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> Sopar per dir adéu 
a la temporada
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La Unió Esportiva Sant Joan-At-
lètic ha confeccionat la seva plan-
tilla per a la propera temporada i 
ha tancat deu fitxatges: el porter 
Gerard Pujol (Vilafranca); els 
defenses Gerard Vendrell (Turó 
de la Peira), Sebastián Rodríguez 
(Arrabal), Óscar Vega i Jorge 
Luis Vargas (tots dos del Palau); 
els migcampistes Álvaro Gómez 
(Guineueta), Diego Quesada 
(Ripollet) i Gerard González (Bu-
falà), i els davanters Miguel Ro-
dríguez (Sabadellenca) i Fran Es-
pinosa (Can Parellada). També 
continuen tres jugadors que van 
arribar al tram final de l’última lli-
ga: el davanter Jonathan Sánchez 
i els migcampistes Scott Sese i 
Víctor Ruiz. En el capítol de bai-
xes, deixen l’equip Rafael José 
González, Fernando Hernández, 
Nil Encinas, Àlex Casals, Eric 
Galán, Cristian Rodríguez, Eric 

Calvo, Xavier Artazcoz, Josep 
Porcel i Jonathan Ortells. 
“És la millor plantilla que 
he pogut formar en el temps 
que porto al club. L’objectiu 
és la permanència perquè no 
paguem els jugadors i així és 
complicat competir, però estic 
molt content d’haver format 
aquest equip amb futbolistes 

que han vingut per amistat”, 
diu el tècnic José Manuel Mar-
tín ‘Pinti’. La Unió començarà la 
pretemporada el 25 d’agost.
La directiva que presideix José 
González també presenta les 
novetats d’Antonio Moya, que 
seguirà vinculat a l’EF Montca-
da, Eusebi de Miguel (secretari) i 
Juan Vela (vicepresident) | RJ

futbol. seGona catalana

La Unió Esportiva Sant Joan-Atlètic 
confecciona un projecte il·lusionant 
Ha fet deu incorporacions i seguiran Jonathan Sánchez, Scott Sese i Víctor Ruiz

Antonio Moya serà de nou l’en-
trenador del sènior femení de 
l’EF Montcada. Després de la 
marxa d’Adriano Bujalance, qui 
va aconseguir el subcampionat 
de lliga a la Primera Catalana, 
el tècnic montcadenc tornarà a 
agafar les regnes de l’equip per 
tercera vegada després d’haver-
lo dirigit entre els anys 2006-
2009 i 2010-2013. “Torno amb 
ganes i amb noves idees per 
iniciar un nou projecte”, diu 
Moya, qui la temporada passada 
va ser l’encarregat de la secció fe-
menina de l’Escola i va entrenar 
un dels conjunts del planter. El 
femení, que tornarà a la feina el 
25 d’agost, manté el grup i no-
més tindrà les baixes de Carmen 
Yera, Andrea Rius i Adriana 
Domínguez ‘Ronnie’ | RJ

Antonio Moya 
tornarà a agafar 
les regnes del 
femení de l’EFM

Víctor Pacheco, Cristian Cifuen-
tes i Francisco Baena són els tres 
únics jugadors del CD Montcada 
que continuaran la propera tem-
porada al club. L’entitat verda ha 
renovat totalment l’equip i ha fet 
15 fitxatges. El club fa una aposta 
per la joventut i puja dos jugadors 
del seu juvenil (el defensa Carlos 
Martínez i el davanter Alberto 
Muñoz) i incorpora altres joves 
com els defenses Adrián Simón 
(CF Girona) i Andrés Montero 
(CE Mercantil); el migcampista 
Albert Jiménez (CE Mercantil) 
i els davanters Enric Vico (CE 
Mercantil) i Quim Trias (EF 
Montcada). 
Al mateix temps, el projecte de 
Cristóbal Casado incorpora ju-
gadors experimentats com el 
defensa Martín Larumbe (CF 
Palau Plegamans) i els migcam-
pistes Marc Bonamich (CF Sant 
Cugat) i Rubén Soler (CF Palau). 
El club també ha fitxat els por-
ters Joan Compte (CF Mollet) i 
Jaume Bracons (FC Terrassa); el 
defensa Santi Peña (CE Mercan-
til); el migcampista Carlos Raya 
(Can Rull) i l’atacant Éric Marro-
co (CF Sant Cugat).

Rafa Jiménez | Redacció

futbol. primera catalana

Revolució al CD Montcada amb una 
quinzena de fitxatges al primer equip
De la mà de Cristóbal Casado, el club fa una aposta per la joventut i només continuen tres jugadors de l’última plantilla
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Miguel Ángel Romero, qui va ser 
jugador del CD Montcada la pri-
mera temporada del club a la 
Primera Catalana, és el nou entre-
nador del sènior B verd. Romero   
–a la foto, el primer per l’esquerra– 
va ser presentat el 12 de juny a 
l’estadi de la Ferreria i Isaac Julve 
serà el seu segon. Tots dos prove-
nen del CE Mercantil | RJ
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El president Modesto ‘Tato’ Sanchís i l’entrenador, Cristóbal Casado, amb tots els jugadors que van ser presentats el 17 de juny a la Ferreria
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El club mantindrà identitat pròpia però col·laborarà amb l’EFM

Rafa Repiso serà el nou 
president del Santa María

futbol. Quarta catalana

A manca de petits tràmits ad-
ministratius, Rafa Repiso serà 
el nou president de l’UD Santa 
María. Repiso, qui també és 
membre de l’EF Montcada, ja 
va dirigir la comissó gestora del 
club de Terra Nostra després 
de la marxa de l’anterior presi-
dent, Francisco Romero. “Tots 

dos clubs tindran una identi-
tat pròpia, però col·laboraran 
perquè els jugadors que acabin 
la seva etapa de juvenil a l’Es-
cola tinguin sortida a un equip 
amateur del municipi”, explica 
Repiso. L’UD Santa María pre-
para alguns actes per celebrar el 
seu 50è aniversari | RJ
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futbol. 1a femenina

El club va presentar les seves novetats a la plantilla, el cos tècnic i la junta directiva

Rafa Repiso, que dirigirà l’UD Santa María, al costat del president de l’EFM, Antoni Sánchez

Antonio Moya torna a la banqueta del femení
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> Romero, nou 
tècnic del sènior B
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Anna Villar, de l’equip Tomàs-
Bellès Cannondale, ha guanyat 
l’Open d’Espanya XCO Cofidis 
2014 a la categoria èlit femení 
després ser segona a les dues 
curses corresponents a la cin-
quena prova d’aquesta competi-
ció que es van disputar el 28 i 
29 de juny a Becerril de la Sierra 
(Madrid) amb la participació de 
230 bikers. Villar, qui arribava 
a l’última prova com a líder, va 
tenir prou amb aquestes dues 
segones posicions, per darrera 
de Rocío Martín (Semar), per 
aconseguir el títol final. 
Pau Egeda, també de l’equip To-
màs-Bellès Cannondale,  va ser 
el millor a la contrarellotge de la 
categoria màster-30 i va acabar 
segon a la cursa de l’endemà. 

Amb aquests resultats, Egeda 
ha aconseguit ser subcampió de 
l’Open d’Espanya i només s’ha 
vist superat per l’andalús José 
María Guerrero (Bicilocura-
Primaflor). 

El seu company Pau Egeda va aconseguir el subcampionat

Anna Villar guanya 
l’Open d’Espanya XCO

mountain biKe

Rafa Jiménez | Redacció

Egeda i Villar, amb les seves copes
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El Broncesval Montcada va tan-
car la temporada el 14 de juny 
amb una victòria en un amistós 
contra el Manlleu (7-3). El nou 
tècnic, Javi Ruiz, es va asseure a 
la banqueta i es van poder veure 
en acció alguns dels nous fitxat-
ges per a la propera temporada 
com Moha (Bosco Rocafort), 
Raúl (Parets), Bryan (Nou Ram-
bla) i Walter. Segueixen Mario, 
Riquelme, Xavi Ibáñez i Carlos. 
En canvi, marxen Gerard i Adrià 
Esteller, Roger Bonet, Jordi Mar-
tí, Pol i Petit. 

futbol sala

El Broncesval pateix baixes 
importants i lliga quatre fitxatges
No continuaran Gerard i Adrià Esteller, Roger Bonet, Jordi Martí, Pol i Petit

Rafa Jiménez | Redacció
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Javi Ruiz es dirigeix als seus jugadors en un dels primers entrenaments al capdavant del Broncesval

El sènior masculí del Club 
Handbol La Salle mantindrà el 
bloc per a la propera tempora-
da. Tots els seus jugadors con-
tinuaran, però Jaume Puig no 
podrà comptar durant un llarg 
temps amb el pivot Ferran Bat-
lle, qui serà operat del genoll. 
El club  ha confirmat el fixat-
ge de Santi Manso, un extrem 
esquerre amb polivalència que 
es va formar al BM Granollers. 
Els lassal·lians tornaran al tre-
ball el 25 d’agost. D’altra ban-
da, el club tancarà la temporada 
el 4 de juliol a Can Piqué | RJ 

Handbol

El sènior masculí del CH La Salle 
manté el bloc per a la propera lliga
Segueixen tots els jugadors amb la incorporació de l’extrem esquerre Santi Manso
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Jaume Puig, durant un temps mort amb els seus jugadors, en un partit d’aquesta temporada

Aprofitant la celebració d’una 
assemblea informativa que es va 
fer el 27 de juny a la Casa de la 
Vila, el CB MIR va presentar 
Gabriel Redondo com a nou di-
rector tècnic. Redondo s’encarre-
garà de coordinar tots els equips 
de l’entitat blava | RJ

El CB MIR tindrà 
director tècnic

bÀsQuet

Redondo arriba al CB MIR per fer tasques de coordinació. A la foto, amb el president, Jordi Álvarez
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Miguel Gil (CTT La Unió) guanya el torneig de no federats 

Josep Antón (Sant Cugat) 
repeteix victòria a l’Open

tennis de taula

Dos dels participants a l’Open d’Estiu que es va organitzar al pavelló Miquel Poblet
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Un centenar de jugadors va par-
ticipar a les quatre modalitats 
(per parelles i individual per a 
federats –A i B– i no federats) de 
l’Open de Tennis Taula d’Estiu 
Vila de Montcada que va orga-
nitzar el CTT La Unió el 28 i 
29 de juny al pavelló Miquel 
Poblet. Josep Antón (UE Sant 
Cugat) va repetir la victòria de 
l’any passat i va ser el guanyador 
de l’Open A Federat. El B va ser 

conquerit per Carlos Gil (Can 
Fatjó) mentre que el torneig per 
parelles va ser guanyat per Marc 
Lari (Nàstic Tarragona) i Carlos 
Pina (Cubelles). A l’Open de no 
federats el millor va ser Miguel 
Gil, del CTT La Unió. 
El club organitzador fa una va-
loració molt positiva de la quan-
titat d’inscrits i espera consolidar 
l’escenari del pavelló Miquel Po-
blet en futures edicions | RJ 

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.
Oferta laboral. Limpiador/a con cer-
tificado de discapacidad de al menos el 
33% para esta población en concreto. Las 
características serían las siguientes: 2,5 
horas semanales, lunes, miércoles y vier-
nes. Tel. 965 435 941. 

Classes de repàs. Mestra interina de 
primària dóna classes de repàs. Tel. 650 
020 287 (Mar).
Alquilo. Una habitación en el centro de 
Montcada, con derecho a cocina. Para 
estudiantes o personas solas. Precio: 195 
euros. Tel: 637 577 668.
Classes de repàs. Estudiant universi-

tària dóna classes a domicili. Tel. 666 649 
561 (Nerea).
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
Se ofrece. Chica para la limpieza del 

hogar o cuidado de personas mayores y 
niños (para fines de semana y por la no-
che). Con titulación en geriatría y buenas 
referencias. Tel. 628 227 863..
Se vende. Bicicleta seminueva con rue-
das y volante de aluminio y cambios rápi-
dos Precio: 100 euros. Tel. 935 641 959.  
Alquiler. Local de 50 m2, en buen estado, 

en Can Cuiàs. Preu: 250 euros/mes. Tel: 
657 268 023. 
Se ofrece. Chico como soldador y ayu-
dante de construcción. Tel. 628 227 863. 
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.
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José Ortín, de 68 anys, va acon-
seguir la seva novena victòria a 
la XXIVa edició de la Quebran-
tahuesos que es va disputar el 21 
de juny a Sabiñánigo (Osca) amb 
la participació de 8.500 ciclistes. 
Ortín va ser el millor a la cate-
goria H (65 anys i més) després 
de recórrer els 200 quilòmetres 
amb un temps de 6 hores i 41 
minuts. El montcadenc, que és el 
ciclista que ha guanyat més ve-
gades aquesta cursa, ha anunciat 
que el proper any la disputarà 
per últim cop | RJ

José Ortín 
ja suma nou 
victòries a la 
Quebrantahuesos

ciclisme

Ortín corre amb el CC Montcada-Action

Carles Cera s’ha proclamat 
Campió d’Espanya de munta-
nya per equips amb la Joventut 
Atlètica Sabadell ( JAS). L’atleta 
montcadenc va participar amb 
la JAS a la competició que es va 
disputar el 29 de juny a Cercedi-
lla (Madrid) i va arribar a la línia 
de meta, i després de 14 quilòme-
tres i patir una caiguda al tram 
inicial, a la setena posició. Els 

seus dos companys d’equip, Al-
berto Ramírez i Pere Ordoñez, 
van acabar entre els deu primers 
–Ramírez va ser sisè i Ordoñez, 
desè–. “Aquest és el meu millor 
resultat amb un equip i serà 
molt difícil repetir-lo a causa 
de la gran quantitat i qualitat 
d’atletes i clubs que participen 
en aquesta modalitat”, ha ex-
plicat Cera | RJ

Ho va assolir amb la JAS el 29 de juny a Cercedilla (Madrid)

Carles Cera, campió 
d’Espanya per equips

atletisme

> Dos membres del CEAV pugen al Mont-Blanc
Isidoro Aparicio i Alfredo Martín, 
del Centre Espeleològic Alpí Vallesà 
(CEAV), van fer el cim del Mont Blanc 
el diumenge 22 de juny a les 5.40h 
després d’una complicada ascensió 
per la via clàssica francesa –des de 
la vall de Chamonix–, marcada per 
la neu, el gel i la boira. L’expedició, 
de la qual també formava part Jordi 
Alejandro, de Gavà, va necessitar 
tres dies per arribar al cim | LG

Ildefons Teruel, president de la JAM i membre de la seva secció de triatló, la Tri-
Jam, va aconseguir la tercera posició al Campionat de Catalunya de Triatló per 
grup d’edats que es va disputar el 29 de juny a Montgat. Teruel, que va córrer 
a la categoria d’entre 55 i 59 anys, va fer les tres proves de la competició (750 
metres de natació, 20 quilòmetres en bicicleta i 5 a peu) amb un temps d’1 
hora 21 minuts i 36 segons. És la primera vegada que la Tri-Jam aconsegueix 
un podi en un Campionat de Catalunya | RJ

> Gran resultat d’Ildefons Teruel en triatló
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> Jorge Comes, subcampió d’Espanya de pàdel
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Eva Nieto i Carles Cirera, del 
Team Dynamick, van aconse-
guir la segona posició a la cate-
goria sènior I llatí al Campionat 
d’Espanya de Ball Esportiu que 
es va disputar el 29 de juny a Elx. 
Els montcadencs han repetit la 
posició de la temporada passada 
i aconsegueixen mantenir el nú-
mero u del rànquing nacional i el 

segon al mundial. “Hem treba-
llat per guanyar o acabar a la 
segona posició. Hem complert 
l’objectiu i estem molt contents 
perquè cada vegada hi ha més 
parelles joves que van pujant 
el nivell”, explica Eva Nieto. El 
13 de juliol, els montcadencs, vi-
gents campions de Catalunya, 
disputaran el Mundial a Rimini 
(Itàlia) | RJ 

La parella montcadenca va pujar al podi el 29 de juny a Elx

Eva Nieto i Carles Cirera, 
subcampions d’Espanya

ball esportiu

Eva Nieto i Carles Cirera, amb la seva copa

Rafa Jiménez | Redacció

La victòria al grup A de la XXIIa 
edició de l’Open Internacional 
d’Escacs Ciutat de Montcada es 
va decidir el 3 de juliol amb una 
última partida que, al tancament 
d’aquesta edició, havia d’enfron-
tar els dos líders que estaven 
empatats amb 6,5 punts:  el xi-
nès Hua Ni i l’ucrainès Yaros-
lav Zherebukh. A manca d’una 
jornada, Gerardo Palacios, amb 
7,5 punts, i Pol Borges, amb 6,5, 
lideraven els grups B i C respec-
tivament. 

L’Open, organitzat per l’UE 
Montcada, va començar el 25 
de juny al Kursaal amb la par-
ticipació d’uns 200 escaquistes. 
L’UEM fa una valoració molt 
positiva del nou sistema de com-
petició aplicat –el suís accelerat– 
que ha facilitat que els jugadors 
més forts s’enfrontessin a les 
primeres jornades i que més es-
caquistes arribessin al final amb 
opcions d’aconseguir les normes 
de Gran Mestre i Mestre Inter-
nacional | RJ 

L’Open millora amb un nou 
sistema de competició

escacs

El xinès Hua Ni, número u del rànquing inicial, ha mantingut una línia regular durant tot el torneig 
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La victòria final es va decidir entre Hua Ni i Yaroslav Zherebukh

El montcadenc –a la foto, el primer 
per la dreta– va aconseguir, fent pare-
lla amb el barceloní José María Sag-
nier, el subcampionat d’Espanya a la 
categoria +50 anys durant la com-
petició que es va fer a Gran Canaria 
entre el 23 i 29 de juny | RJ jo
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El nou Teatre Municipal acollirà  
la 4a edició dels Premis Esportius
Es farà el 4 de juliol, a les 19.30h, per reconèixer la tasca dels esportistes locals

L’esport montcadenc viurà el 4 de 
juliol, a les 19.30h, la seva festa per 
reconèixer la tasca d’entrenadors, 
jugadors i directius de les entitats 
esportives locals. El nou Teatre 
Municipal, situat a Montcada 
Aqua, serà l’escenari de la quarta 
edició d’aquesta entrega de guar-
dons que organitza l’Institut Muni-
cipal d’Esports i Lleure (IME). 

Nominats. En l’apartat de millor 
entitat esportiva de la tempo-
rada 2013-14, les sis finalistes 
són: Associació Esportiva Es-
colar Montserrat Miró, el Club 
Bàsquet MIR, el Club Futbol 
Sala Montcada, el Club de Ka-
rate Shi-Kan, la Joventut Atlètica 
Montcada i l’Escola de Futbol 
Montcada. Pel que fa al millor 
entrenador, opten al premi José 
Santiago (Club Lee Young), José 
Cervero (FS Montcada), Àlex 
Expósito (CH La Salle), Miguel 
Franco (Shi-Kan), Pedro López 

(AEE Montserrat Miró) i José 
Luis Carrasco (EF Montcada). 
Entre els esportistes, tenen opci-
ons a guanyar el premi en cate-
goria masculina el guia d’agility 
David Ferrer (CA Badalona), el 
jugador de corfbol Pol Sánchez 
(AEE M. Miró), el ciclista Pau 
Egeda (Tomàs Bellès-Cannon-
dale), el jugador de futbol sala 
Joan Paredes (FS Montcada) 
i els atletes Carles Cera (JAS) i 

Aitor Martín (JAM). En catego-
ria femenina, les nominades són 
la ciclista Anna Villar (Tomàs 
Bellès-Cannondale), la basquet-
bolista Marta Jiménez (Snatt’s 
Femení Sant Adrià), la nedadora 
Marina Castro (CN Sabadell), 
la karateka Marta García (Shi-
Kan), Verónica Monje (de la sec-
ció de wu-shu del Tennis Reixac) 
i la jugadora de corfbol Aida Ro-
dríguez (AEE M. Miró).

Rafa Jiménez | Redacció

La quarta edició dels Premis Esportius tornarà a premiar els millors esportites locals

ime/jam

Aitor Martín, de la Joventut At-
lètica Montcada, va aconseguir 
la medalla de bronze al Campi-
onat de Catalunya a l’aire lliure 
que es va disputar el 22 de juny 
a Lloret de Mar després de fer 
un temps d’1 minut i 55 segons 
a la prova de 800 metres de la 
categoria promesa. En aquest 
campionat, la JAM també va es-
tar representada per Yeli Sagna, 
que en la categoria juvenil i a la 
mateixa prova dels 800 metres, 
va finalitzar a la cinquena posi-
ció amb un temps d’1 minut i 58 
segons | RJ

Aitor Martín, 
bronze al 
Campionat de 
Catalunya

atletisme

Aitor Martín, al tercer lloc del podi a Lloret
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Ja estan en marxa les activitats 
que formen part del casals espor-
tius d’estiu que organitza l’IME. 
Els casals, que es fan en diferents 
instal·lacions esportives munici-
pals com l’estadi de la Ferreria, el 
pavelló Miquel Poblet i la Zona 
Esportiva Centre (pista coberta, 
piscina i gimnàs), van començar 
el 23 de juny i es divideixen en 
tres torns. Fins a l’11 de juliol, 
s’han inscrit 279 nois i noies que 
fan activitats com el bàsquet, 
handbol, futbol sala, natació, 
jocs de grup, ritmes d’estiu o bàd-
minton –també hi ha un campus 

especialitzat en futbol que es fa a 
la Ferreria–. Al segon torn, que 
es desenvoluparà entre el 14 i el 
25 de juliol, hi ha 211 inscrits, 
mentre que l’últim –entre el 28 
de juliol i l’1 d’agost– comptarà 
amb la participació de 29 nens i 
nenes

Vila de Montcada. El Trofeu de 
Natació es disputarà el dia 10 de 
juliol, a les 19h, a la piscina de la 
Zona Esporiva Centre. D’altra 
banda, el Mulla’t es farà a Mont-
cada Aqua el 13 de juliol a partir 
de les 9h | RJ

El primer torn va començar el dia 23 i acabarà l’11 de juliol

ime/cdme

Uns 300 infants participen 
als casals esportius d’estiu
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Un grup de nens i nenes es llencen a la piscina d’estiu de la Zona Esportiva Centre 

L’equip infantil es va proclamar Campió de Catalunya

L’AEE Montserrat Miró 
guanya un nou títol

corfbol

L’equip infantil de l’AEE Mont-
serrat Miró va guanyar la final 
del Campionat de Catalunya 
que es va disputar el 14 de 
juny a Castellbisbal. L’infantil, 
entrenat per Aida Rodríguez, 
va ser el millor de la tercera 
final trimestral que s’ha dispu-
tat aquesta temporada. Aquest 
nou èxit s’afegeix als que han 
aconseguit altres equips del 
club com el júnior, campió de 
lliga i copa. Dos dels integrants 
d’aquest conjunt, Pol Sánchez i 

Aida Rodríguez, han estat els 
màxims anotadors i han rebut 
els premis com els millors juga-
dors de la seva categoria. El seu 
tècnic, Pedro López, també ha  
estat escollit millor entrenador. 

Homenatge. L’alcaldessa, Ma-
ría Elena Pérez, i el president 
de l’IME i regidor d’Esports, 
Marc Rodríguez, van lliurar 
el 18 de juny una placa al club 
en reconeixement per aquesta 
magnífica temporada | RJ
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L’alcaldessa i el regidor d’Esports, al costat d’una part de la família de l’AEE Montserrat Miró

El prebenjamí del Broncesval 
Montcada va conquerir la Copa 
de Catalunya després de guanyar 
la final que es va disputar el 14 
de juny a Sant Feliu de Llobregat 
contra l’FS Lliçà d’Amunt (2-4). 
El conjunt que dirigeixen Marc 
Tribaldos i Xavi Costa no ha per-
dut cap partit aquesta temporada 
i va saber reaccionar després de 
que el Lliçà d’Amunt remuntés 
un 2 a 0 en contra. El prebenja-

mí, que també va guanyar la lli-
ga, va superar a les eliminatòries 
prèvies de la copa l’FS Sant Julià 
de Ramis (0-16), l’UE Manlleu 
(3-4), l’FS Olesa (3-4) i el Futsal 
Trempcat (0-3). 
 
Nit de campions. El prebenjamí, el 
benjamí A, l’infantil A i el juvenil 
B del club van ser homenatjats a 
la Nit dels Campions que va or-
ganitzar la Federació Catalana a 
Sant Cugat el 19 de juny.

Rafa Jiménez | Redacció

L’equip prebenjamí del Broncesval va poder aixecar el trofeig de la Copa de Catalunya

L’equip de Marc Tribaldos i Xavi Costa també va obtenir la lliga

El prebenjamí guanya  
la Copa de Catalunya

futbol sala. broncesVal montcada
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L’EF Montcada va tancar la 
temporada amb la celebració 
de la 9a edició del seu tor-
neig que es va disputar el 14 
i 15 de juny a diferents equi-
paments esportius municipals. 
Ambdós dies, tant en horari 
de matí com de tarda, la vin-
tena d’equips del club, des dels 
més petits fins al sèniors, van 
jugar més d’una seixantena de 
partits a la pista coberta de la 
Zona Esportiva Centre i als 
estadis de la Ferreria i de Can 
Sant Joan. 

futbol

L’EF Montcada celebra el 9è Torneig 
que posa el punt final a la temporada

Rafa Jiménez | Redacció

Entre el 14 i el 15 de juny, es va disputar una seixantena de partits amb equips de l’entitat

L’equip aleví E de l’EF Montcada, en un dels partits disputats al camp de futbol-7 de la Ferreria
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> L’Elvira Cuyàs i el Font Freda fan les seves festes
Els col·legi Elvira Cuyàs i Font Freda –foto– van tancar el 14 de juny el ca-
lendari de les jornades lúdico-esportives que han anat organitzant alguns 
dels centres educatius del municipi. Per veure fotos de totes les jornades 
escolars es pot consultar a www.laveu.cat | RJ
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Un total de 24 partits es va dis-
putar entre el 20 i 21 de juny a 
la primera edició del Torneig de 
Futbol Formatiu Vila de Mont-
cada que va organitzar el CD 
Montcada als camps de futbol 
11 i 7 de l’estadi de la Ferreria. 
Els vuit equips del planter del 
club verd van acomiadar la tem-
porada amb aquesta competició 
amistosa que també va  tenir  
la seva vessant solidària ja que 
es va organitzar una activitat 
d’integració entre els jugadors i 
membres de l’associació Adimir. 

futbol

El CD Montcada tanca el curs amb el 
seu primer torneig de futbol formatiu 

Rafa Jiménez | Redacció

Durant dos dies, es va jugar una vintena de partits a l’estadi de la Ferreria

Un dels partits dels barrufets, contra el Can Rull, al camp de futbol-7 de l’estadi de la Ferreria
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El Club Gimnàstic La Unió 
va organitzar el 15 de juny el 
seu tradicional festival de fi 
de curs al pavelló Miquel Po-
blet que va comptar amb una 
gran presència de públic a les 
grades. Un total de 105 gim-
nastes, d’entre 3 i 18 anys, va 
demostrar les seves habilitats 

amb la realització de diferents 
exercicis en un festival que va 
tenir una durada d’una hora i 
mitja. L’entrega de premis va 
estar presidida per l’alcaldessa, 
María Elena Pérez, el regidor 
d’Esports i president de l’IME, 
Marc Rodríguez, i el president 
de La Unió, Jordi Escrigas | RJ 

Es va celebrar el 15 de juny al pavelló Miquel Poblet 

GimnÀstica

Un centenar de noies,  
al festival de La Unió

Un grup de gimnastes, durant la celebració del festival de final de curs del CG La Unió
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> Festival escolar de karate al pavelló Miquel Poblet
Uns 250 nois i noies van participar el 15 de juny al Torneig Escolar que el 
Club Shi-Kan va organitzar al pavelló Miquel Poblet amb diverses entitats 
i clubs de municipis propers com Barcelona, Cerdanyola o Ripollet. La re-
presentació montcadenca va estar formada per un centenar de karatekes 
del Shi-Kan i altres alumnes dels col·legis El Turó, el Viver, el Sagrat Cor i el 
Mitja Costa que fan aquest esport | RJ
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> Una desena d’equips al 3x3 de Can Sant Joan
Un total de 14 equips va participar el 18 de juny al 3x3 de bàsquet que 
es va fer a la plaça del Bosc del barri de Can Sant Joan. El bon temps 
va acompanyar aquesta activitat de carrer que formava part dels actes 
previs de la Festa Major del barri i que va organitzar l’Institut Muni-
cipal d’Esports i Lleure (IME) amb la col·laboració del Club Bàsquet 
MIR | RJ
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va baixar la seva marca perso-
nal a la prova dels 400 metres 
a l’Open Internacional Swim-
ming Match Energy Standard 
que es va fer a finals de maig a 
Moscou (Rússia). Castro, qui va 
participar amb la selección espa-
nyola, prepara els Campionats 
d’Espanya (del 16 al 20 de juliol 
a Barcelona) i de Catalunya (del 
24 al 27 de juliol a Mataró) | RJ

Castro baixa la 
seva marca a 
Moscou i afronta 
nous reptes

natació



Noel Marín
Molt més que curar els peus. Noel Marín reconeix que la Podologia ha avançat molt en els dar-
rers 20 anys, però també admet que la concepció biomecànica clàssica deixa sense resoldre malaties 
de pacients que somatitzen el seu dolor. Problemes de galindons o de dits en garres poden respondre 
a tensions que hi ha en el cos i que es descompensen en el peu. Des de la seva formació global i la 
seva convicció holística assegura que “un 75% del malalts milloren amb un adequat tractament 
de posturologia”. A Marín li agrada dir que té la sort de treballar amb persones que el seu mal es 
refl ecteix en el peu i, a partir d’aquí, explorar si el problema prové de les cervicals, dels pulmons o de 
la bufeta, per exemple. De la seva professió el que més valora és implicar-se amb els seus pacients. 

“Les emocions afecten
les postures corporals”

Vostè és de mena una persona in-
quieta que creu en l’energia.
No entec cap altra forma d’enfocar 
el problema dels pacients que no 
sigui l’holístic, és a dir, des de la 
medicina que tracta la persona glo-
balment des del punt de vista físic, 
emocional, mental i espiritual. Arri-
ba un moment que els tractaments 
tradicionals es queden curts. 
Endinsar-se en el món de la pos-
turologia li va canviar la vida pro-
fessional?
Fa tres any la vida em va fer un gir. 
A la consulta anava interessant-me 
per pacients que no acabaven de 
millorar, tot i fer els millors tracta-
ments podològics. Al fi nal vaig rela-
cionar que hi havia malalties a nivell 
orgànic que s’estaven refl ectint en 
el peu. Estudiar Posturologia em va 
obrir portes i més portes i cada cop 
les possibilitats de coneixement són 
més grans.
I on condueixen aquestes portes?

Amb el temps, condueixen a enten-
dre millor com somatitza el cos allò 
que vius, el que et passa i com ho 
acceptes.
Les emocions són claus en tot 
aquest procés?
Sí, si entenem l’emoció com un ti-
pus d’informació que es genera en 
el cos i que el pacient ha de sentir. 
Sembla que hi ha hagi coses que 
no te les pot permetre, però no 
expressar les emocions et genera 
tensió i tot això viatja a algun lloc a 
nivell energètic, perquè l’energia és 
moviment.
I com afecten a les postures cor-
porals en la vida quotidiana?
Les emocions afecten les postu-
res corporals. Hi ha emocions que 
queden localitzades i retingudes i 
d’això se n’ha de d’ocupar una ca-
dena muscular que acaba formant 
la postura que veiem. 
Hi ha diferents tipus de postures
Certes postures faciliten cert tipus 

d’actituds i d’aptituds. Persones 
que estan preparades a nivell físic 
per segons quines activitats, i per-
sones que no ho estan. L’estructura 
corporal et condiciona el que pots i 
no pots fer en la teva vida. No pots 
lluitar contra els elements. Si el teu 
cos no et facilita un gest esportiu, 
per molt que t’esforcis, no podràs 
ser un gran atleta. Hi ha gent que 
ja neix així.

Quina és la postura ideal?
Aquella que et permet desenvolupar 
la teva vida i el dia a dia sense patir ni 
fer-te mal, tant des d’un punt de vista 
físic com també emocional.

Quin és el tipus de patologia més 
freqüent a la consulta?
Són dureses, ulls de poll, ungles 
clavades, infeccions per fongs o 
verrugues, després passaríem a do-
lors del peu. I cada vegada són més 
comuns els dolors d’esquena, de 
cap... El tractament postural té la 
possibilitat de tractar totes aquestes 
alteracions.
Com podem gaudir de millor salut 
als peus?
S’ha d’anar sempre al podòleg (riu). 
Del turmell cap a baix sembla que 
s’acaba el cos. Els peus són els 
grans oblidats. Al fi nal de les ca-
mes tenim els peus. Unes cures 
com ensabonar-los, esbandir-los, 
assecar-los, amb un bon massatge 
i, un bon calçat. 
Ha baixat la qualitat del calçat
El preu del calçat bo és car i la gent 
tira de calçat plastifi cat, que no 
deixa transpirar i no s’emmotlla bé.
Això vol dir que el calçat barat 

està provocant noves malalties?
Provoca molts problemes d’excessos 
de sudoració, és terreny abonat per-
què apareguin infeccions per fongs, 
bactèries, virus com la verruga... 
Habitualment aquest calçat no està 
ben tractat químicament.
Caminar descalç té benefi cis?
Ho recomano fer en gespa o a la 
sorra de la platja, sempre que es 
pugui. En terrenys irregulars el con-
junt de petits músculs i lligaments 
que normalment estan més tancats 
i inactius s’han de posar a funcio-
nar. I quan es posa en funciona-
ment una obra d’enginyeria com la 
del peu per organitzar-ne la posició,  
és fantàstic.
Quina disciplina li fascina més ara, 
la podologia o la posturologia?
La Posturologia és ara el que 
m’agrada més. En Podologia no em 
relaxo, però diguem que la tinc con-
trolada. L’única branca que no prac-
tico és la de la cirurgia.

“Estudiar Posturologia 
m’ha permès entendre 
com somatitza el cos 
allò que un viu i com  
ho accepta”

podoposturòleg

A títol personal
LLUÍS MALDONADO
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