
urgències nocturnes
La Favmir commemora els tres 
anys de lluita pel servei pàG. 6

> NOTÍCIES: Es crea la comissió extraordinària per tractar els expedients d’expropiació PÀG. 4

> Esports: El xinès ni Hua guanya el XXIIè Open Internacional d’escacs Ciutat de Montcada  PÀG. 30

publiCitat

el carrer castellví tornarà a ser 
transitable a principi d’agost
obres | El projecte de remodelació 
del vial està pràcticament enllestit

Transformació | L’antiga estreta vorera 
ha donat pas a un ampli passeig PÀG. 3

>RECTA FINAL

>  SERVEI ASSISTENCIAL

ruta patrimonial
El passat del municipi, 
explicat en plafons pàG. 21

L’entrega dels premis es va fer per primer cop al Teatre Municipal PÀGS 28 I 29

marta Jiménez i david Ferrer, 
millors esportistes de l’any
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La jugadora de bàsquet del CB Sant Adrià, Marta Jiménez, i el guia d’agility David Ferrer van ser els guardonats de l’edició dels Premis Esportius 2014

balanç positiu dels 
menjadors socials 
durant el seu primer 
any de funcionament
Els gestors agraeixen la tasca dels col·laboradors 
i voluntaris que s’hi han implicat PÀG. 13
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A principi d’agost s’obrirà al pú-
blic el carrer Joaquim Castellví, 
un cop remodelat, i també es res-
tablirà el trànsit de vehicles cap al 
centre del nucli urbà. Set mesos 
després de l’inici de l’actuació, el 
calendari s’està complint d’acord 
amb el previst. El voladís sobre la 
llera del Ripoll ja està finalitzat i el 
que resta fins a 
final de juliol és 
acabar el pavi-
ment d’un tram 
del passeig –el 
que va des dels 
pilars sota l’au-
topista C33 fins 
al pont de la Ferreria; instal·lar el 
mobiliari urbà i l’enllumenat que 
va darrera dels trams de barana 
coberts de xapa. 
L’únic que quedarà pendent serà 
enllestir l’espai ajardinat, donat 
que part de la vegetació s’haurà de 

plantar passat l’estiu. Per això, el 
govern ha decidit deixar la inaugu-
ració per a més endavant.

Inversió de l’AMB. Les obres, que 
han costat poc més d’1.200.000 
euros, estan finançades pel pla de 
cohesió territorial de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona. L’ac-
tuació és un dels projectes més 

rellevants de 
l’actual mandat 
ja que incideix 
en un dels ac-
cessos al centre 
més transitat en 
connectar el nu-
cli urbà amb els 

barris de la Font Pudenta i Terra 
Nostra i el polígon de la Ferreria.  
Des de la canalització del Ripoll, 
en la dècada dels anys 60, el 
carrer suporta a diari una gran 
càrrega de circulació tant de ve-
hicles com de vianants. El mur 

de contenció del riu condicionava 
la vorera, excessivament estreta. 
Millorar la seguretat ha estat, per 
tant, un dels objectius prioritaris 
del projecte. El carrer ha esdevin-
gut, gràcies a les obres, un passeig 
amb una amplada d’entre els 3 i 
els 6 metres. El tram més estret, 

d’1,20 m. coincideix amb un dels 
pilars del pont de l’autopista.

Propera intervenció. Al projecte del 
carrer Castellví li seguirà la remo-
delació de la passarel·la sobre el 
Ripoll que costarà prop de 500.000 
euros sufragats  també per l’ÀMB. 

Les obres ja han estat adjudicades 
i començaran a principi de setem-
bre. La intervenció inclou ampliar 
la zona de pas, canviar les baranes i 
el paviment. Mentre es facin els tre-
balls, durant quatre mesos aproxi-
madament, els vianants hauran 
de creuar pel pont de vehicles.

Actualitat
laveu.cat

més obres de millora
Al setembre començarà la remodelació de la 
passarel·la sobre el Ripoll, que inclou ampliar la 
zona de pas i canviar les baranes i el paviment

 Satisfacció municipal pel desenvolupament de les obres i la seva execució

REMODELACIÓ DEL CARRER CASTELLVÍ

la instal·lació d’un voladís sobre la llera 
del riu ha transformat el vial en un passeig
L’actuació, sufragada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, s’ha executat en 7 mesos i ha costat al voltant d’1.200.000 euros

Pilar Abián | Montcada

Acabades les obres 
de Castellví, al mes de 
setembre començarà 
la remodelació de la 
passarel·la sobre el Ripoll

El nou passeig és força més ampli que el que hi havia anteriorment gràcies a la instal·lació d’un voladís de ciment sobre la llera del Ripoll La imatge del carrer fa tan sols uns mesos mostra el pas estret que hi tenien els vianants 

L’alcaldessa, María Elena Pérez, 
i el president de l’Àrea Territorial, 
Juan Parra (PSC), van visitar el 15 
de juliol les obres i van mostrar la 
seva satisfacció tant per l’execució 
com pel resultat de les mateixes. 
“Una cosa és veure el dibuix vir-
tual i l’altra, la realitat i certament 
n’estem molt contents” va dir Par-
ra. L’edil ha destacat el bon treball 
desenvolupat tant per l’empresa, 
que s’ha mostrat receptiva a intro-
duir les millores que l’Ajuntament 
ha incorporat al projecte, com pels  
tècnics municipals | PA
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Notícies
laveu.cat/noticies

eleccions municipals
ERC tria Jordi Sánchez Escrigas 
com a nou cap de llista per als 
comicis de l’any vinent

pàg. 08

ecoparc 2
Els investigadors de l’URV recomanen 
que es facin estudis ambientals exhaustius 
i independents sobre la planta de residus

pàg. 07

COMISSIÓ ExTRAORDInàRIA

el govern local facilita a l’oposició un 
dossier sobre els expedients d’expropiació
Els grups municipals d’ICV-EUiA, PPC, C’s i ERC critiquen la ‘manca de transparència’ del PSC i CiU al voltant d’aquest afer 

L’equip de govern ha facilitat a 
l’oposició un dossier informatiu 
que incorpora la documentació 
relacionada amb els expedients 
d’expropiació forçosa presentats 
per tres empreses i un particular 
contra l’Ajuntament. En total, la 
quantitat reclamada gira al vol-
tant dels 20 milions d’euros. 
El 8 de juliol l’alcaldessa, María 
Elena Pérez (PSC), el primer ti-
nent d’alcalde, Joan Maresma 
(CiU), i el president de l’Àrea 
Territorial, Juan Parra (PSC), es 
van reunir amb les representants 
de l’oposició, Alba de Lamo 
(ICV-EUiA), Eva García (PPC), 
Carmen Romero (C’s) i Marta 
Aguilar (ERC), en resposta a la 
petició conjunta que els grups 
van fer quatre dies abans perquè 
es creés una comissió extraor-
dinària sobre aquesta qüestió, 
entenent que no se n’estava fent 
una bona gestió. 
Una setmana després, en una 
segona reunió, els portaveus van 
rebre el dossier que recollia, de 
fet, els documents que ja s’han 
anat lliurant a les diferents co-
missions informatives que es fan 
periòdicament i a les quals assis-
teixen tots els grups municipals.

“Convocarem la comissió totes 
les vegades que faci falta per 
tal d’informar sobre les nove-
tats en el procés dels expedients 
d’expropiació que afecten el 
consistori”, ha dit l’alcaldessa tot 

afegint que el govern està gesti-
onant correctament l’afer i que 
està actuant amb “total transpa-
rència”.

Visió oposada. Contràriament, en 
un comunicat conjunt, els grups 
han criticat la “manca de trans-
parència” del govern entenent 
que no els ha facilitat tota la in-
formació. “No volem que ens 
enganyin; aquest és un tema 
prou important que pot tenir 
un gran impacte a l’Ajunta-
ment i al municipi”, han asse-
nyalat els portaveus que també 
han fet constar la seva predispo-
sició a participar en la presa de 
decisions cara a trobar la solució 
més favorable per als interessos 
de la corporació.

Antecedents. Els tres processos 
d’expropiació forçosa que hi ha 
en marxa es van iniciar fa més 
de 10 anys. Es tracta de terrenys 
tipificats segons el Pla General 
Metropolità (PGM) del 1976 
com a zona verda que no han es-
tat inclosos a cap sector de desen-
volupament urbanístic. La Llei 
del sòl i valoracions del 1998 va 
obrir la porta a què els propieta-
ris poguessin reclamar a l’admi-
nistració local una expropiació 
forçosa. En no fer-se efectiva, els 
demandants –Tort, Foinvasa i RS 
Patrimoni i Juan Carrasco– van 
recórrer al Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC), 
que ha acabat dictant sentència 

al seu favor. A Tort li ha reconegut 
la quantitat de 9,8 milions d’euros, 
sobre la qual ja hi ha una ordre de 
pagament de 2,8. Per a Foinvasa, la 
xifra a pagar és de 3,2 milions amb 
ordre de pagament de 2,9; men-
tre que a RS Patrimoni SL i Juan 

Carrasco la quantitat reconeguda 
és de 1,9 milions d’euros. A més, 
Tort i Foinvasa han presentat sen-
gles recursos de cassació davant 
del Tribunal Suprem exigint 15,3 
milions i 8,6, respectivament. Si bé 
el govern assegura que ha esgotat 

totes les vies legals per evitar haver 
de pagar, l’oposició considera que 
no n’ha fet una bona gestió i, per 
això, ha exigit en bloc la creació 
d’una comissió extraordinària per 
tractar l’afer que es va constituir 
oficialment el 8 de juliol. 

Pilar Abián | Redacció

La quantitat exigida 
per les tres empreses 
que han reclamat una 
expropiació forçosa  
puja a 20 milions d’euros 

Les representants de l’oposició, a l’esquerra de la fotografia, durant la trobada amb els membres del govern municipal el passat 8 de juliol
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 Els expedients, derivats del PGM, afecten 24 municipis de l’AMB

Representants d’ajuntaments afec-
tats per les expropiacions de zones 
verdes privades com a conseqüèn-
cia de l’execució del Pla General 
Metropolità (PGM) del 1976, en-
tre ells el de Montcada i Reixac, 
es van reunir el 10 de juliol amb 
membres de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB) i del Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat a instàncies del 
Síndic de Greuges per parlar so-
bre els expedients d’expropiació 
forçosa a què han de fer front 24 
municipis. Els ajuntaments han 
demanat la mediació del Síndic 
amb els ens supramunicipals, per 
revisar els termes de les lleis ur-
banístiques que poden comportar 
perjudicis als ajuntaments i també 

perquè demani al govern central 
l’estudi de proposicions no de llei 
perquè les administracions locals 
no es vegin perjudicades per ex-
propiacions que no són d’interès 
públic.
A la trobada, a la qual va assistir 
el president de l’Àrea de Política 
Territorial, Juan Parra (PSC), els 
representants municipals es van 
mostrar preocupats perquè la mo-
ratòria per aturar les expropiacions 
finalitza el 31 de desembre. 
En el cas de Montcada i Reixac, el 
TSJC ha fixat en prop de 15 milions 
d’euros el cost que ha de pagar a 
tres empreses. A d’altres localitats, 
com Sant Cugat del Vallès o Sant 
Vicenç dels Horts, se’ls reclama 40 
i 35 milions, respectivament.

“Demanem a l’AMB que compensi 
els municipis afectats ja que al-
guns hem d’afrontar expropiacions 
de zones verdes que altres no te-
nen, perquè així és com es va fer 
el repartiment al PGM”, ha expres-
sat Parra. 
Una possible solució passa per 
l’aprovació del Pla Director d’Ur-
banisme, que ha de suplir el PGM. 
“Es podrien repartir de forma 
diferent les càrregues i acordar 
compensacions alternatives a les 
expropiacions”, ha manifestat edil. 
Des de l’AMB s’ha obert una línia 
de finançament amb interessos per 
tal que els ajuntaments puguin fer 
front a les expropiacions, tot i que-
les corporacions locals consideren 
la mesura insuficient | PA

La documentació 
lliurada a l’oposició és 
la mateixa que s’ha 
donat en diferents 
comissions informatives 

04
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La tuneladora vertical que ha 
de fer l’últim pou de ventila-
ció de la Línia d’Alta Velocitat 
(LAV) al seu pas pel municipi 
estarà llesta per començar a 
treballar a principi d’agost, se-
gons la informació que l’Adif 
ha facilitat a l’Ajuntament. La 
màquina arribarà desmuntada 
per peces i s’acoblarà en el ma-
teix solar on s’està fent la inter-
venció, a l’antic aparcament de 
vehicles del CAP del centre, al 
carrer Jaume I. La previsió és 
que la perforadora avanci un 
metre o un metre i mig al dia; 
atès que ha de foradar fi ns a 40 
metres de profunditat, els tre-
balls d’excavació s’allargaran 
fi ns a mitjan de setembre.
Mentre la maquinària estigui en 
acció, el pou estarà ple d’aigua 
per mantenir el nivell freàtic del 
subsòl. A mesura que avanci la 
perforació, l’encofrat que envol-
ti el forat –amb un diàmetre de 
9 metres– s’anirà omplint de 
formigó. Tot el procediment 
a seguir es recull en un video 
que ha facilitat l’Adif i que es 
pot veure a laveu.cat.

La intervenció, al detall. Les 
obres, que es van iniciar al 
mes de desembre, les execu-
ta la Unió Temporal d’ Em-
preses Sacyr Construcció i 
Cavosa Obres i Projectes i 

compten amb un pressupost de 
6.744.887,7 euros. La interven-
ció està dividida en dues parts: 
una destinada a sortida d’emer-
gència amb escales i un ascen-
sor i l’altra, a les instal·lacions 
de ventilació. 
La nova estructura comple-
mentarà els pous d’atac i extra-
cció de la tuneladora Montca-
da i el que s’ha executat al parc 
de les Aigües. Segons l’Adif, la 
tuneladora que es farà servir 
està especialment dissenyada 
per garantir la seguretat i l’esta-
bilitat del terreny, minimitzant 
les vibracions sobre les estruc-
tures pròximes i reduint les 
afectacions en superfície.

Els portaveus de la Plataforma Soterrament Total, Ramón Bueno i Antoni Mollet, durant la reunió a la Casa de la Vila
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la tuneladora es posarà 
en marxa al mes d’agost

LÍnIA D’ALTA VELOCITAT

Es preveu que els treballs s’allarguin fi ns a mitjan de setembre

Pilar Abián | Redacció

la plataforma demana, ara més que 
mai, la implicació dels partits polítics 

SOTERRAMEnT DE LA R2

El col·lectiu insta a complir els compromisos adquirits pels grups parlamentaris

La Plataforma Soterrament Total 
ha demanat als grups municipals 
el seu compromís i col·laboració 
perquè els acords a què es van 
arribar amb els representants 
dels grups parlamentaris de Ca-
talunya durant la trobada del 
25 de juny siguin una realitat. 
El col·lectiu, que es va reunir el 
10 de juliol a la Casa de la Vila, 
considera que els partits polítics 
locals han de jugar un paper 
molt important per preparar la 
trobada de parlamentaris i dipu-
tats a Montcada, prevista el prò-
xim 8 d’octubre, i aconseguir 
l’aprovació de la resolució on 
s’insta el govern català a assu-
mir el soterrament com un pro-
jecte d’interès nacional. L’objec-
tiu d’aquestes dues ini ciatives és 

donar a conèixer la situació de 
Montcada als polítics catalans 
i estatals abans que el govern 
central comenci a elaborar els 
pressupostos del 2015. “Hem 
d’intentar que s’inclogui una 
partida als comptes de l’any 
vinent per iniciar les obres 
del soterrament”, va dir el 
portaveu del col·lectiu, Ramón 
Bueno, qui va explicar que la 
Plataforma ha enviat als grups 
municipals una carta per dema-
nar-los la seva implicació.

Unitat. Les formacions van des-
tacar que és important mantenir 
la unitat per reclamar el compli-
ment de l’acord signat el 2007 
amb el Ministeri de Foment 
que preveu el començament de 
les obres del soterrament abans 

que acabin els treballs de la Línia 
d’Alta Velocitat (LAV), previstos 
al desembre amb la fi nalització 
de la construcció del pou de 
ventilació al passeig Jaume I. A 
la trobada també es va plantejar 
la possibilitat de portar el cas a 
la Fiscalia en considerar que la 
nova línia ha entrat en funciona-
ment sense disposar de les me-
sures de seguretat necessàries. El 
president de l’Àrea Territorial, 
Juan Parra (PSC), va manifestar 
que els serveis jurídics munici-
pals estan estudiant l’afer per 
veure si es pot emprendre una 
futura acció jurídica.
D’altra banda, la Plataforma va 
fer el 15 de juliol una acció reivin-
dicativa, col·locant pancartes a la 
tanca del recinte on s’estan fent 
les obres del pou de la LAV.

Sílvia Alquézar | Montcada

Obres del pou de ventilació a l’av. Jaume I
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la Favmir fa una festa reivindicativa 
pels tres anys de mobilitzacions

SAnITAT

La llarga lluita per la recuperació de les urgències nocturnes es va iniciar al 2011

La Favmir manté des de fa tres anys la convocatòria per protestar contra el tancament de les urgències nocturnes al CAP de Montcada
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En el moment de tancar 
aquesta edició, la Favmir tenia 
preparada per al 18 de juliol 
una festa reivindicativa per 
reclamar la reobertura de les 
urgències nocturnes al CAP 
de Montcada. 
Ja fa tres anys que cada dijous 
veïns del municipi es manifes-
ten en contra de les retallades 
en sanitat. Per commemorar 
la data hi ha previst fer tot un 
seguit d’activitats. A partir de 
les 18.30h, hi haurà un cerca-
vila, seguit d’actuacions musi-
cals. Més tard començaran les 

xerrades a càrrec de diferents 
activistes, passant per un sopar 
de germanor i la projecció d’un 
documental relacionat amb la 
temàtica. 
El president de la Favmir, An-
tonio Cera, ha valorat  molt 
positivament aquests tres anys: 
“No només estem resistint 
per exigir que es reobrin les 
urgències, sinò també denun-
ciem les retallades que s’es-
tan fent en la sanitat públi-
ca”. Cera ha destacat que en 
la lluita s’hi han implicat altres 
col·lectius com els iaioflautes, la 
PAH o l’Assemblea d’Aturats.

El president de la Favmir ha re-
cordat que CiU i ERC van votar 
al Parlament contra la reobertura 
les urgències, “i això ho volem 
denunciar; seguirem batallant 
contra una injustícia”, ha dit. 

Sense rendició. En aquests tres 
anys de protestes, la federació 
veïnal ha encapçalat talls de car-
reteres, tancades al CAP i la re-
collida de signatures. La Favmir 
preveu continuar les accions per 
reclamar l’obertura de les ur-
gències i assegura que arribarà 
fins on faci falta per exigir el que 
considera un dret.

Lluís Maldonado | Redacció

nova campanya de 
prevenció d’incendis
La Diputació destina aquest any un nou vehicle lleuger

La

ll
u

ís
 m

al
d

o
n

ad
o

CuRA DEL bOSC

Una nova ruta d’informació i 
vigilància per a vehicles lleu-
gers i la ubicació del centre 
de comunicació de les unitats 
amb el control central al parc 
de Bombers de Bellaterra i no 
a les oficines del parc, són les 
dues novetats més importants 
de la campanya de prevenció 
d’incendis forestals que la Di-
putació està realitzant a la Ser-
ralada de Marina.
L’objectiu principal de la cam-
panya és la detecció del foc el 
més ràpidament possible, per 
poder intervenir des dels vehi-
cles lleugers abans de l’arribada 
de Bombers. José Luis Herrera, 
responsable del pla de preven-
ció d’incendis, ha subratllat que 
el dispositiu  serà el mateix que 
l’any passat. “Hi ha 4 punts 

de guaita, dels quals un es 
trobasituat al Turó de Mont-
cada, a més d’un vehicle de 
primera intervenció amb 
dues persones preparades 
per atacar els conats d’incen-
di”, ha explicat. El pressupost 
total de la campanya supera 
els 2 milions d’euros. En total, 
hi ha 334 persones contracta-
des. A la zona d’influència de 
Montcada hi destinats 8 guai-
tes, 3 vigilants i 2 persones que 
circulen amb el vehicle lleuger.

Vigilància constant. Herrera ha 
destacat que la Serralada de 
Marina és, juntament amb el 
Garraf, la zona amb més in-
tensitat de vigilància per les di-
mensions del territori forestal.
La campanya s’allargarà fins al 
12 de setembre.

Lluís Maldonado | Montcada

avancen els 
treballs per 
implementar 
la fibra òptica

Els treballs per desplegar la fi-
bra òptica a Montcada i Reixac 
van endavant. Actualment els 
tècnics es troben habilitant la 
canalització, a punt d’arribar 
a Terra Nostra. A continuació, 
la subconducció es dirigirà cap 
a la zona del centre i posterior-
ment, a Can Sant Joan. 
En paral·lel, els agents de Movis-
tar ja estan entregant i recollint 
els permisos a les comunitats 
de veïns de la zona centre per 
fer-los arribar la fibra òptica. Els 
veïns que tinguin dubtes sobre 
si han de signar o no la petició 
de Movistar per habilitar-ne un 
punt de connexió als blocs de 
pisos poden telefonar a l’Ajun-
tament o a l’OMIC on seran 
degudament informats.

Lluís Maldonado | Montcada

montcada acollirà un gran 
complex per a animals

El nou Centre d’Acollida d’Ani-
mals de Companyia de Barcelona 
(CAACB) tindrà la seu a Mont-
cada i Reixac, en uns terrenys al 
costat del cemenitiri de Collerola. 
L’objectiu d’aquest equipament és 
acollir temporalment els animals 
de companyia extraviats, aban-
donats o bé comissats fins que es 
pugui gestionar la seva adopció. 
El centre també estarà vinculat a 
l’educació i el foment de la tinen-
ça responsable d’animals mitjan-
çant el treball amb les escoles la 
gent gran i els grups socials més 
vulnerables.
L’equipament, que està previst 
iniciï les obres a partir del 2015, 
tindrà una superfície de més 
de 90.000 m2. El president de 

l’Àrea Territorial, Juan Parra, ha 
valorat positivament l’acord amb 
l’Ajuntament de Barcelona, Coll-
serola i el Consorci del Besòs que 
ha de fer possible el CAACB i 
ha afirmat que “la construcció 
d’aquest centre ens permetrà 
donar un servei més directe al 
nostre municipi”. L’edil ha afir-
mat que “a més, aquest conveni 
beneficia Montcada perquè su-
posarà l’eli  mi nació i enderro-
cament d’horts i barraques que 
existeixen en aquesta zona” i ha 
afegit que “ens permetrà pre-
servar i millorar el paisatge 
d’aquest espai natural prote-
git de Collserola i que fins ara 
està degradat”. L’Ajuntament 
de Barcelona aportarà 700.000 
euros per a aquestes accions.

Lluís Maldonado | Montcada

Amb 90.000m2 està previst que s’iniciïn les obres al 2015

nOu CEnTRE D’ACOLLIDA
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L’assemblea de la secció local 
d’ERC ha escollit en assemblea 
per unanimitat el fins ara presi-
dent de la formació local, Jordi 
Sánchez, com a cap de llista per 
a les properes eleccions munici-
pals, que tindran lloc el 24 de 
maig del 2015. L’alcaldable re-
publicà, que ja va ser regidor 
de l’Ajuntament entre el 2007 
i el 2011, va defensar la seva 
candidatura, l’única que s’ha 
presentat a les primàries, apos-
tant per una altra manera de fer 
política. 

Objectius. “El nostre repte és 
revertir la decandència que 
viu Montcada, a causa de la 
manca de lideratge i la mala 
gestió de l’Ajuntament, per 

donar resposta als problemes 
de la gent, desenvolupant les 
potencialitats de la ciutat”, va 
dir el número 1 d’ERC, qui va 
aprofitar el seu discurs per pre-
sentar la dimissió com a presi-
dent de la secció local. El partit 
obrirà ara un procés per escollir 
la nova executiva i iniciarà un pla 
de treball per elaborar el progra-
ma electoral. “La nostra idea és 
obrir Esquerra a la gent que 
vulgui construir una alterna-
tiva al poder actual”, va mani-
festar Sánchez, qui va destacar 
que la seva és una candidatura de 
continuïtat, que té com principal 
objectiu ajudar les persones que 
més ho necessiten “amb la idea 
que puguin viure dignament 
sense haver de rebre caritat 
de les administracions”.

A l’assemblea per escollir l’alcal-
dable també va intervenir Marta 
Aguilar, l’única regidora de la 
formació a l’Ajuntament i cap de 
llista als tres últims comicis locals 
(2003, 2007 i 2011). 
La portaveu del grup va reco-
nèixer que els resultats aconse-
guits a les eleccions europees 
del passat mes de maig  –on 
ERC va ser la segona força més 
votada a la ciutat– seran difícils 
d’extrapolar a les municipals. 
“Aquí tenim una tasca molt 
complicada pel context soci-
al de Montcada, però creiem 
que ERC ha de fer un salt en 
aquestes eleccions i obtenir 
més representació”, va expli-
car Aguilar, qui va rebre l’agraï-
ment de la militància per la seva 
tasca al capdavant del partit.

Jordi sánchez, triat per unanimitat 
com el nou alcaldable d’esquerra 

MunICIpALS 2015

El candidat republicà ja va ser regidor amb Marta Aguilar durant l’anterior mandat

Sílvia Alquézar | Montcada

Jordi Sánchez Escrigas pren el relleu de Marta Aguilar com a candidat d’Esquerra Republicana a unes eleccions municipals
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Coincidint amb la celebració 
del tricentenari i davant la pro-
ximitat de la consulta sobira-
nista prevista el 9 de novembre, 
l’Assemblea Nacional Catalana 
(ANC) vol que la celebració 
de la Diada sigui enguany el 
màxim de participativa. Amb 
aquest objectiu, ha sol·licitat 
una entrevista amb l’alcaldessa, 
María Elena Pérez (PSC), per 
proposar-li que l’acte institucio-
nal sigui unitari, s’obri més a la 
societat civil i aposti clarament 
pel dret a decidir. La iniciativa 
compta amb el suport de par-
tits com CDC, ICV-EUiA, 
ERC i la Cup. A banda, junta-
ment amb altres entitats locals, 

l’ANC prepara l’organització 
d’actes previs a la V humana 
que  l’Assemblea farà a la tarda, 
entre la Diagonal i la Gran Via. 
Les activitats es realitzaran amb 
prou marge de temps perquè 
tothom que vulgui desplacar-se 
a Barcelona ho pugui fer. Així 
mateix, l’ANC local coordinarà 
les inscripcions a la V humana, 
ja que cada municipi tindrà as-
signat una franja de carrer, tal 
com es va fer l’any passat amb 
la Via Catalana.

Petició. D’altra banda, l’Assem-
blea ha fet arribar a diverses 
entitats del municipi un model 
d’escrit en suport a la consul-
ta del 9N i al dret a decidir. El 

redactat proposa a l’associació 
que el signi que certifiqui la seva 
predisposició a cooperar amb les 
institucions catalanes per fer pos-
sible l’organització de la consulta 
i a donar suport al president de 
la Generalitat quan la convoqui. 
Els escrits s’han de fer arribar a 
l’ANC abans de l’11 de setembre 
que, alhora, els trametrà a la pre-
sidència del Parlament.

l’anc proposa que l’acte de la diada 
sigui participatiu i pel dret a decidir
L’Assemblea també obrirà en breu les inscripcions per participar a la V humana de BCN

Pilar Abián | Redacció

11 DE SETEMbRE

Esquerra demanarà en Ple la 
dimissió del president de l’Àrea 
de Política Territorial, Juan 
Parra (PSC), argumentant que 
es va beneficiar de la modifica-
ció del PERI (Pla Especial de 
Reforma Integral) de la Mun-
tanyeta de la Font Pudenta per 
poder augmentar l’edificabilitat 
de la parcel·la on va construir el 
seu habitatge fa més de 10 anys. 
La portaveu d’ERC, Marta 
Aguilar, ja va sol·licitar a la ses-
sió plenària de juny un informe 
tècnic sobre aquest afer al·legant 
possibles irregularitats. 

Arguments. Un cop estudiat el 
document, l’edil assegura que 
en l’aprovació definitiva del 
PERI l’any 2000, quan ja go-
vernaven PSC i CIU i Parra 
era regidor, va haver-hi una 
modificació de les condicions 
d’edificabilitat de les esmenta-
des parcel·les sense cap mena 
d’al·legació, prescripció, ni in-
forme tècnic que ho justifiqu-
és. Segons ERC, la modifica-
ció permetia fer 3 habitatges de 
planta baixa més 2 plantes quan 

les aprovacions inicial (1994) i 
provisional (1998) de Pla fixa-
ven que només es podien cons-
truir 2 habitatges de planta bai-
xa més 1 pis.
“El canvi es va fer de forma 
arbitrària, desprès d’haver 
enviat el document provisi-
onal a la Generalitat per a 
la seva aprovació definitiva, 
al juny del 2000, i aprofitant 
que, des de la Comissió d’Ur-
banisme, es demanava una 
sèrie de canvis que res tenien 
a veure amb aquesta qües-
tió”, ha assenyalat Aguilar que 
ha titllat el fet d’“escandalós”. 
Ara Esquerra ha sol·licitat a 
l’Ajuntament un informe tècnic 
que argumenti jurídicament les 
raons per les quals en el text 
refós definitiu del PERI es van 
fer aquestes modificacions.
En cas que el regidor no di-
miteixi, Esquerra demanarà a 
l’alcaldessa que li retiri totes 
les responsabilitats. El partit 
ha anunciat que denunciarà el 
cas davant d’altres institucions 
amb l’objectiu d’eradicar les 
“males pràctiques de la ges-
tió política” del municipi.

erc reclama la dimissió 
del regidor d’urbanisme
En relació amb la modificació del PERI de la Font Pudenta

Pilar Abián | Redacció

DEMAnDA DE L’OpOSICIÓ

“Les modificacions dels paràme-
tres als quals al·ludeix Esquerra 
els va introduir d’ofici al setembre 
del 1998 l’arquitecte municipal 
que hi havia aleshores i això va 
passar 10 mesos abans que jo fos 
elegit regidor”, ha respost Parra a 
la demanda de dimissió feta per 
Esquerra. En el moment de tan-
car aquesta edició, els serveis ju-
rídics de l’Àrea Territorial ultimaven 
l’informe reclamat per ERC en re-

ferència al PERI de la Muntanyeta 
de la Font Pudenta. Parra, com ja 
va fer després que ERC plantegés la 
qüestió al Ple de juny, ha expressat 
novament la seva indignació per les 
acusacions del grup republicà. “Em 
reservo la possibilitat d’emprendre 
accions legals per defensar el meu 
honor que està per sobre de les 
mentides que s’estan dient”, ha 
dit, tot afegint “en política, no tot 
s’hi val” | PA

resposta contundent de parra: 
“en política, no tot s’hi val”

L’ANC, recollint signatures per la consulta
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“L’estudi que vam fer entre 
el 2010 i el 2011 al voltant de 
l’Ecoparc ens planteja dub-
tes sobre la contaminació 
que pugui generar la instal-
lació; així que recomanem 
que es faci un seguiment acu-
rat i continuat de la planta”. 
Aquest és el missatge que el 
catedràtic de Toxicologia de 
la Universitat Rovira i Virgili 
(URV) Josep Lluís Domingo 
va traslladar el 8 de juliol a 
la regidora de Medi Ambient, 
Judith Mojeda, i les seves ho-
mòlogues d’Urbanisme i Medi 
Ambient de Ripollet, Rosa M. 
Martín i Gemma Edo, respec-
tivament. A la trobada, que 
s’ha fet al consistori, Domingo, 
acompanyat de l’investigador 
Martí Nadal, va sortir al pas 
de les crítiques que ha rebut 
des de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB) en consi-
derar “alarmistes” les conclu-
sions de l’estudi fet al voltant 
de la planta, segons el qual 
s’havia detectat la presència de 
nivells relativament elevats de 
formaldehid –substància po-
tencialment cancerígena– i de 
concentracions en l’aire d’una 
sèrie de contaminants químics 
(compostos orgànics volàtils, 
COV) i microbiològics (bac-
teris i fongs) signifi cativament 
més alts en comparació amb 
altres zones típiques urbanes 
d’altres països de l’entorn.

Ratifi cació. “La pròpia Direc-
ció de Qualitat Ambiental de 
la Generalitat ens ha donat 

la raó quan ha fet públic que 
aquests contaminants també 
els va detectar l’any 2011”, ha 
declarat Domingo a La Veu. Si 
bé els investigadors de l’URV 
han deixat clar que la conta-
minació que hi ha a l’entorn 
de l’Ecoparc montcadenc pot 
tenir altres focus d’emissions 
–en trobar-se en un polígon in-
dustrial–, el fet que gairebé no 
hi hagi estudis específi cs sobre 
aquestes instal·lacions els gene-
ra molts dubtes. 

“Les administracions públi-
ques tenen una responsabili-
tat social i han de vetllar per 
la salut; per això és necessari 
que se’n facin estudis inde-
pendents i exhaustius”, opina 
el catedràtic que insta als ajun-
taments a exigir a l’AMB que si-
gui més estricta quant al control 
d’aquest tipus de plantes. En 
aquests moments, la Generali-
tat no realitza estudis sistemàtics 
sobre la presència de formalde-
hid a l’atmosfera perquè és un 
àmbit que, ara per ara, no està 
legislat. 

Valoració municipal. La regidora 
de Medi Ambient del consisto-
ri montcadenc, Judtih Mojeda, 
ha agraït les explicacions dels 
investigadors i ha assegurat que 
l’Ajuntament no baixarà la guàr-
dia.  “Continuarem instant les 
administracions competents a 
complir els compromisos ad-
quirits quant al control dels 
nivells d’emissions existents 
al voltant de l’Ecoparc 2”, ha 
manifestat l’edil.

els investigadors de 
l’urV opinen que s’han 
de fer més estudis sobre 
l’entorn de la planta

ECOpARC 2

Josep Lluís Domingo i Martí Nadal es reuneixen amb 
tècnics i polítics dels ajuntaments de Montcada i Ripollet
Pilar Abián | Redacció

Domingo, a la dreta de la imatge, acompanyat de Nadal, explica a les regidores de Montcada i Ripollet i als tècnics les conclusions de l’estudi
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La Generalitat assegura 
que en l’actualitat 
l’entorn de la planta 
es manté en nivells de 
contaminació baixos

Fins al 20 de setembre es pot 
visitar al Kursaal una exposició 
sobre els perills de la incinera-
ció com a mètode per eliminar 
residus, tant sobre la salut de 
les persones com del medi am-
bient. La mostra, de caràcter 
itinerant, és obra de 3 Mugak 
Batera, el nom de les Platafor-
mes de la Vall de Sakana sor-
gides per lluitar contra el pro-
jecte d’incineració que planteja 
l’empresa Cementos Portland 
a Olazti (Navarra). Aquest col-
lectiu és un dels promotors de 
la Coordinadora Estatal contra 
la incineració de residus a ci-
menteres, de la qual també for-
ma part la Plataforma Antiin-
cineració local, responsable de 
portar la mostra al municipi. 

Finalitat. José Luis Conejero, 
portaveu del col·lectiu local, va 
explicar durant la inauguració 
–feta el 8 de juliol– que l’objectiu 
de l’exposició “és conscienciar la 
població sobre els efectes nega-
tius de la incineració sobre la 
salut humana i sobre la neces-
sitat d’apostar per la prevenció 
i el reciclatge de residus”. 
L’acte també va comptar amb 
la presència del regidor de Cul-
tura i Patrimoni, Daniel Moly, i 
de la regidora de Salut Pública, 

M. Carmen González –ambdós 
de CiU–, que es van mostrar 
interessats pel contingut de la 
mostra. 
Moly considera que “les admi-
nistracions no podem mirar 
cap a un altre costat quan es 
tracta de temes que poden 
afectar la salut de les perso-
nes i ens hem de posar mans 
a l’obra”, mentre que González 
va lamentar “que no hi hagi 
més estudis científi cs sobre 
els efectes de la pol·lució so-
bre la salut humana”. També 
va intervenir el regidor d’ICV-
EUiA a l’oposició, Josep Maria 
González, qui va insistir en “la 
necessitat de constituir una 
comissió sobre medi ambient 

on s’abordin qüestions com la 
incineració de Lafarge i altres 
focus de contaminació que 
afecten Montcada”.

Cartell polèmic. Tres dies després 
de la inauguració de l’exposició, 
Lafarge va requerir a la Platafor-
ma i a l’Ajuntament la retirada 
del cartell on s’anunciava la mos-
tra per reproduir la imatge de la 
cimentera local sense permís. En 
concret, a la fotografi a apareixien 
membres del col·lectiu davant la 
factoria durant una acció de pro-
testa. Atenent a la demanda de 
l’empresa, el consistori va decidir 
substituir per uns altres els cartells 
repartits als taulells informatius i 
als equipaments municipals. 

una exposició alerta del perill de la 
incineració de residus sobre la salut 

A L’ESpAI KuRSAAL

La mostra, del col·lectiu 3 Mugak Batera, l’ha dut a la ciutat la Plataforma Antiincineració 

Laura Grau | Can Sant Joan

El portaveu de la Plataforma Antiincineració, a la dreta de la imatge, acompanyat dels regidors
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Domingo: “L’AMB ha 
d’encarregar estudis 
independents sobre 
l’Ecoparc i vetllar per la 
salut de les persones”
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Ara fa un any i mig es va consti-
tuir l’Assemblea de Treballadors 
i Aturats del municipi a iniciativa 
d’un grup de veïns sense feina 
que va decidir unir esforços per 
plantar cara a la crisi. El balanç 
del col·lectiu al llarg d’aquest 18 
mesos és prou significatiu. D’en-
trada, ha mobilitzat al voltant 
d’una setantena de persones. 
També ha entrat a format part de 
les coordinadores de les Assem-
blea d’Aturats de Catalunya i del 
Vallès, plataformes que estan llui-
tant per millorar la situació dels 
milers de catalans que es troben 
desempleats. 
Fruit de negociacions amb les 
administracions, les esmentades 
plataformes han aconseguit que 
els aturats que estiguin cobrant 
l’ajuda familiar o fent un curs 
puguin adquirir una targeta tri-
mestral de transport de la TMB 
amb un descompte del 80%. 
“Molta gent no ho sap, per-
què no ha rebut la informació, 
però només cal que la demani 
al SOC, al servei d’ocupació”, 
explica Rosa Aldave, portaveu 
de l’Assemblea local. Actualment 
les negociacions amb la TMB 
continuen cara a aconseguir que 
aquelles persones que no reben 
cap prestació també se’n puguin 
beneficiar d’aquestes bonificaci-
ons o, fins i tot, quedin exemptes 

de pagar. Juntament amb altres 
plataformes com la PAH, els col-
lectius d’aturats han entrat a for-
mar part de la comissió que lluita 
contra la pobresa energètica, per 
evitar que aquelles persones o 
famílies que no poden pagar els 
serveis bàsics de gas, aigua i llum 
a causa de la crisi, se’n quedin 
sense o hagin d’assumir el deute 
en el futur.

Objectius immediats. A banda 
de participar en accions més 
globals, l’Assemblea de Treba-
lladors i Aturats del municipi 
també té els seus propis projec-
tes. Els més immediats són la 

creació d’horts socials –estan 
negociant amb l’Ajuntament la 
cessió  d’uns terrenys propers 
a la Torre Na Joana– i l’orga-
nització d’un mercat ambulant 
d’articles de segona mà. “Són 
dues propostes en les quals fa 
mesos que estem treballant, 
però que s’han ralentitzat 
perquè s’han de resoldre al-
gunes qüestions jurídiques”, 
explica Aldave, tot afegint que 
el col·lectiu ja ha sol·licitat una 
reunió urgent amb els respon-
sables municipals per desblo-
quejar els problemes que han 
anat sorgint. 
Mentrestant, l’Assemblea es 

manté en contacte amb al-
tres col·lectius d’aturats de 
Barcelona i comarques per  te-
nir coneixement d’experiències 
d’autoocupació o generació de 
treball que estan funcionant i 
que es poden extrapolar al mu-
nicipi. Aquesta informació es 
comparteix setmanalment amb 
reunions cada dimarts, a les 
18h, a l’Abi, obertes a tothom. 
A més de fer servir les xarxes 
socials per donar a conèixer 
la seva actuació, l’Assemblea 
ha tingut un programa propi a 
l’emissora municipal, ‘Montca-
da en Acció’, que es rependrà al 
setembre.

el col·lectiu projecta fer horts socials 
i un mercat ambulant de segona mà

ASSEMbLEA D’ATuRATS

Fa 18 mesos que un grup de montcadencs sense feina va unir els seus esforços per plantar cara a la crisi

Pilar Abián | Redacció

Alguns dels membres de l’Assemblea que dinamitzen el col·lectiu local davant de la Torre Na Joana, a prop d’on s’ubicaran els horts socials
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l’ajuntament 
destinarà  
terrenys per 
a horts urbans

La Regidoria de Medi Ambi-
ent està preparant els projectes 
d’horts urbans que s’oferiran 
en breu a la ciutadania en ter-
renys municipals. L’activitat, 
anirà adreçada a dos tipus de 
col·lectius: persones empadro-
nades al municipi i entitats amb 
finalitat social. Els horts desti-
nats a particulars es faran a un 
terreny municipal de 2.500 m2 
a Mas Duran, que es dividirà 
en 20 parcel·les. Mentre que 
les associacions amb una fina-
litat social disposaran d’un es-
pai agrícola de 37.000 m2 –que 
es distribuiran en funció de 
la demanda–, ubicat entre el 
polígon La Ferreria, l’accés a 
l’autopista C-58 i el riu Ripoll. 
La regidora de Medi Ambient, 
Judith Mojeda (PSC), ha assen-
yalat que el projecte “perme-
trà donar aprofitament a uns 
terrenys que ara mateix no es 
fan servir”. 

Procediment. Les entitats inte-
ressades a fer-ne ús d’aquests 
horts urbans ja es poden posar 
en contacte amb la Regidoria 
de Medi Ambient. En breu, 
l’Ajuntament elaborarà un plec 
de condicions per tal de gestio-
nar les parcel·les agrícoles des-
tinades a ús particular. Al gener 
l’Ajuntament ja va adjudicar 
horts ecològics al Centre Cívic 
l’Alzina a persones del munici-
pi més grans de 55 anys.

Pilar Abián | Montcada
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Situada a cavall entre els mu-
nicipis de Mollet i Palau-Solità 
i Plegamans, la urbanització 
Estany de Gallecs pertany 
a Montcada i Reixac des de 
l’època medieval. Ubicada al 
parc natural de Gallecs fa anys 
que lluita per legalitzar la seva 
situació. José Miguel Moreno 
presideix des de l’any 2000 
l’AV, entitat que destina tots 
els seus esforços a fer visible 
aquesta zona allunyada del 
municipi amb 50 parcel·les i 
unes 35 famílies.

Quins són els orígens de la 
urbanització?
Aquesta urbanització com a tal 
existeix des de principis dels 
anys 60. Es va constituir de for-
ma legal, amb llicències, d’acord 
amb una normativa que no era 
ni tan restrictiva ni tant regula-
da com ho és ara. No ha estat 
mai un assentament il·legal. 
Diu que no és il·legal?
En el seu dia, quan es va con-

figurar, no ho era. Abans no 
existien plans urbanístics, ni 
l’Àrea Metropolitana. A princi-
pis dels 70, va sortir el projecte 
de construcció d’una macrociu-
tat per a 100.000 habitants als 
terrenys de Gallecs. Aleshores 
va començar el problema. L’In-
casòl va expropiar els terrenys 
i va començar una batalla legal. 
Aquell pla va voler donar la 
mateixa qualificació urbanísti-
ca a la urbanització, que mai va 
arribar a ser expropiada, però 
sí afectada. 
I què han fet els veïns?
El que demanem és recuperar 
la normalitat que vam perdre fa 
40 anys. Hem estat molts anys 
lligats al futur del parc natural 
de Gallecs, enmig d’un afer 
polític i pagant-ne les conse-
qüències. No ha estat fins fa 7 
anys, quan es va redactar el pla 
especial de Gallecs entre tots els 
ajuntaments que tenen terrenys 
al sector, que s’ha autoritzat a 
legalitzar la urbanització.
Per què servirà tot plegat?

Bàsicament ha de servir perquè 
aquells que no la tenen pugui 
recuperar la seva propietat. Hi 
ha famílies que no van poder 
acreditar la titularitat de la parcel-
la perquè, tot i que els terrenys 
no es van expropiar, aleshores 
la gent no s’escriturava fins que 
es podia per un tema econòmic i 

només disposava d’un contracte 
de compravenda. En el moment 
de l’afectació, als anys 70, hi va 
haver algunes parcel·les generals 
no segregades. Aquest pla ha de 
tornar a posar ordre a la propi-
etat i permetre que els propieta-
ris tornin a tenir el 100% de les 
parcel·les.
Tenir els serveis bàsics també 
serà una de les prioritaritats.

El pla definirà com ha de ser l’en-
llumenat públic, la xarxa d’aigua 
i sanejament i l’asfaltat de car-
rers, ja que ara no en tenim.
Qui assumirà els costos de la 
urbanització?
Els assumirem nosaltres. Els 
costos aniran a càrrec dels pro-
pietaris, tot i que alguns veïns 
no n’estan del tot d’acord.
I quin creu que pot ser el ca-
lendari d’execució?
Encara no se sap. Estem pen-
dents. Ara es vol donar a con-
curs el pla de millora urbana i 
urbanització. Nosaltres voldrí-
em fer-ho el més aviat possible. 
La crisi econòmica ha frenat 
qualsevol intent d’inversió en 

la legalització. Si es licités en-
guany, el primer document de 
treball podria estar enllestit 
al 2015 i, en un període de 2 
anys, començar les obres; però 
no depèn de nosaltres.
Els ecologistes s’han mostrat 
contraris al creixement urba-
nístic de Gallecs. Què n’opi-
na al respecte?
Tenen una certa animadversió 
pel fet que estiguem aquí. No-
saltres no creixem en superfíci-
es, sí en nombre d’habitatges, 
però no en m2 i es redueix res-
pecte el que es podria haver fet 
fa 20 anys. Aquí viu gent des 
del anys 60 i tenim tot el dret 
a ser-hi. 

“demanem recuperar la normalitat 
que vam perdre ara fa 40 anys”
José Miguel Moreno presideix l’AV Estany de Gallecs que està en vies de legalització

Lluís Maldonado| Gallecs

El president de la urbanització als exteriors de la urbanització, que no té els carrers asfaltats
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gALLECS

Aquesta urbanització 
existeix des de dels 
anys 60 i es va 
constituir de forma 
legal i amb llicències
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La normativa actual només permet instal·lar taules a l’espai que ocupa la façana de l’establiment

L’Àrea Interna i la Regidoria 
de Comerç estan treballant 
una proposta per modificar 
alguns punts de l’Ordenança 
reguladora de l’ús de la via pú-
blica en benefici del sector de 
la restauració. L’objectiu passa 
perquè els hostalers puguin col-
locar taules al carrer més enllà 
de la façana del seu establiment 
i sense necessitat de tenir el vis-
tiplau dels veïns. “Entenem 
que, amb l’actual conjun-
tura, hem de fer tot el que 
calgui per afavorir l’activitat 
econòmica”, ha assenyalat el 
regidor de Comerç, Joan Ma-
resma (CiU). Els canvis propo-
sats, segons l’edil  passen per 
“compatibilitzar les terrasses 
al carrer amb el descans dels 
veïns en horari nocturn”. La 

voluntat del govern és que la 
modificació de l’ordenança es 
pugui fer en la propera sessió 
plenària per tal que es comenci 
a aplicar aquest mateix estiu.

Demanda del sector. La revisió 
de l’ordenança de via públi-
ca respon a la reclamació que 
Montcada Comerç va fer fa 
uns mesos al consistori i que ha 
tornat a reiterar a través d’una 
instància el 8 de juliol. En opi-
nió del president de l’entitat, 
Manuel Moreno, “l’Ajunta-
ment no fomenta la promo-
ció econòmica al municipi 
i, amb tantes restriccions, el 
que està aconseguint és que 
els emprenedors i empresaris 
es desanimin i acabin desis-
tint i obrint negocis fora de 
Montcada”.

el govern vol accelerar
els canvis de l’ordenança 
de la via pública en benefici 
del sector de restauració

COMERç

Montcada Comerç ha tornat a presentar una queixa en 
considerar que l’actual normativa és massa restrictiva
Pilar Abián | Redacció
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Difondre els avenços en el món 
de la bici, compartir coneixe-
ment i experiències i oferir un 
espai de formació són els ob-
jectius de la segona edició de la 
Universitat Popular de la Bici-
cleta que se celebrarà a Mont-
cada per segon any consecutiu 
del 17 al 20 de juliol. En el mo-
ment de tancar aquesta edició, 
l’escola La Salle tornava a ser 
la seu d’activitats programades 
“de gran atractiu” segons ha 
explicat el director de la Univer-
sitat, Emili Mató. Mató també 
ha destacat el paper actiu que 
han tingut les entitats d’usuaris 
de la bici de Catalunya en l’or-
ganització de la Universitat. La 
jornada, que compta amb un 
centenar d’inscrits, l’organitzen 
conjuntament el col·lectiu Mou-
te i l’Ajuntament de Montcada. 

Petició. Precisament, des d’una 
de les entitats col·laboradores 
s’ha anunciat que la Universi-
tat ha de servir per aprovar un 
document amb les necessitats 
prioritàries des del sector de 
la bicicleta per fer-les arribar 
als òrgans de l’administració. 
Albert Garcia, de la Coordina-
dora Catalana d’Usuaris de la 
Bicicleta, ha exemplificat la con-
veniència que “la Generalitat 
pugui emetre certificacions 

dels co neixements adquirits, 
per exem ple, a la Universitat 
de la Bicicleta”.
Des del gremi de comerciants 
de bicicletes de Catalunya, el 
seu vicepresident, Creu Agus-
tina, ha reconegut que Internet 
ha fet molt de mal al sector: 
“L’hem de dignificar; ha de 
créixer per equiparar-se a les 
xifres de venda d’Europa”.
Durant la presentació del pro-
grama, l’alcaldessa, María Ele-
na Pérez (PSC), va recordar 
l’“aposta forta” que ha fet sem-
pre Montcada per la bicicleta, 
amb la creació de la xarxa ci-
clable, del cens de les mateixes i 
el record de la figura de Miquel 
Poblet. 
L’edil també ha avançat que ja 
s’ha instal·lat a l’Estadi de la 
Ferreria una bicibox, una inici-
ativa pionera.Es tracta de caixes 
metàl·liques per aparcar amb se-
guretat les bicicletes a l’estadi de 
la Ferreria i al complex Montca-
da Aqua.

Programa. El dia 18, les confe-
rències giraran al voltant de 
l’eficiència i l’economia de la bi-
cicleta, amb temes com l’impac-
te econòmic del cicloturisme, les 
polítiques fiscals que empren al-
guns països per afavorir l’ús de 
la bicicleta, la legislació i el bici-
registre –una iniciativa d’Unibi-
ci a la qual l’Ajuntament hi està 
adherit–, a més d’una visita gui-
ada en bicicleta des de La Salle 
fins a la Casa de les Aigües. 
El dia 19, les conferències trac-
taran sobre les innovacions en el 
món de les dues rodes –a càrrec 
d’Ot Pi, 12 vegades campió del 

món de Biketrial–, amb temes 
com convertir una bicicleta nor-
mal en una d’elèctrica, l’experi-
ència de donar la volta al món 
en bicicleta –amb la participació 
de Claud Marthaler– o el ciclo-
turisme per a persones amb dis-
capacitat, entre d’altres. 
L’últim dia, el 20 de juliol, hi 
haurà una bicicletada popular 
interurbana amb un recorregut 
pel parc fluvial del Besòs fins al 
fòrum de Barcelona, que arren-
carà a les 10h des del pavelló.

Cicle de tallers. La novetat 
d’aquesta edició és el cicle de 
tallers paral·lels que es farà du-
rant la Universitat. El dia 18 
n’hi haurà un sobre iniciació al 
ciclisme, adreçat a tallers i co-
merços dedicats a aquest trans-
port i a professors d’educació 
física El dia 19 es farà un taller 
d’autoreparació de bicicletes 
usades (9.30 a 12.30h) i un altre 
de formació per a l’organització 
i conducció de grups a bicicleta 
(15.30 a 18.30h). A més, i a com 
a novetat en l’edició d’enguany, 
des de la Regidoria de Comerç 
s’organitza la Fira de la bicicleta 
que s’ubicarà a la zona d’estada 
davant de l’escola La Salle i que 
comptarà amb la presència de 
les botigues del municipi Action 
i Bicicletes Poblet. Les carpes 
estaran fins dissabte al matí.

montcada es consolida com a seu de 
la universitat popular de la bicicleta 

SEgOnA EDICIÓ

Del 17 al 20 de juliol el municipi serà l’espai de referència nacional de les dues rodes 

Lluís Maldonado | Redacció

Membres de les entitats organitzadores amb l’alcaldessa, María Elena Pérez, i la regidora de Medi Ambient, Judith Mojeda

“La Universitat ha de 
servir per aprovar un 
document amb les 
necessitats prioritàries 
dels sectors de la bici” 

La novetat d’aquest 
any és el cicle de tallers 
paral·lels que es farà 
durant el transcurs de 
les jornades
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iii mosTra d’enTiTaTs
Les associacions que vulguin 
participar poden presentar la 
sol·licitud fins al 15 de setembre

pàg. 18  pàg. 17

‘iFTar’ popular
Pau Pakistaní organitza el dia 
23 una festa a la Ribera per 
explicar el significat del Ramadà

El menjador social l’Alzina, ubicat 
al Centre Cívic de Terra Nostra, 
ha atès 110 persones –68 homes 
i 42 dones– durant el primer any 
en funcionament. Des que va en-
trar en marxa el 17 de juny de 
2013, el servei ha repartit 7.177 
menús, de dilluns a dissabte, a 
l’hora de dinar. 
El menjador social és una ini-
ciativa de l’Ajuntament amb el 
suport de l’Assemblea Local de 
Creu Roja, que coordina una 
trentena de voluntaris que ha in-
vertit 6.851 hores de feina. 

“El balanç és positiu perquè 
el servei funciona molt bé i 
els usuaris estan contents amb 
l’atenció rebuda”, explica la 
regidora de Serveis Socials, M. 
Carmen González (CiU), qui ha 
lloat la feina dels voluntaris, que 
es dediquen a ajudar altres per-
sones, i la col·laboració de veïns 
i entitats que han fet donacions 
per abastir el magatzem del men-
jador. “Hem arribat a la xifra 
de 2.580 quilos d’aliments do-
nats”, remarca l’edil. 

El servei dóna de dinar diària-
ment a 30 usuaris –el 60% dels 
quals, de nacionalitat espanyola–, 
que són derivats majoritàriament 
des del departament municipal 
de Serveis Socials, mentre que un 
petit grup de beneficiaris prové 
de Creu Roja. 

Atenció individualitzada. El men-
jador social l’Alzina també comp-
ta amb el treball de dues profes-
sionals: una cuinera, que prepara 
els àpats a les instal·lacions del 
Centre Cívic, i una educadora 
social que s’encarrega de fer el 
seguiment de la situació de cada 
usuari amb l’objectiu d’atendre 
altres necessitats que pugui tenir 
com la higiene i la roba. 
En aquesta línia, Creu Roja ha 
posat en marxa al mes de juny 
una nova iniciativa sota el nom 
Espai de sobretaula. Els di-
mecres després de l’hora de di-
nar s’ofereixen xerrades sobre 
temes molt diversos per ampliar 
els coneixements de les persones 
que assisteixen al menjador so-
cial. “Parlem de com millorar 
l’economia familiar o  com po-
tenciar l’estalvi energètic, per 
exemple”, comenta el respon-
sable de Creu Roja a Montcada, 
César Martínez, qui també ha fet 
un balanç molt positiu del funcio-
nament del servei i de l’atenció 
als usuaris.

Sílvia Alquézar | Terra Nostra

Les donacions de veïns i 
entitats de la ciutat han 
permès recaptar 2.580 
quilos d’aliments 

SERVEIS SOCIALS

El servei ha repartit 7.177 menús de dilluns a dissabte, amb la col·laboració d’una trentena de voluntaris de Creu Roja

el menjador social l’alzina atén 110 persones 
durant el primer any en funcionament

El menjador social l’Alzina, al Centre Cívic de Terra Nostra, atén cada dia 30 persones, derivades des de Serveis Socials i Creu Roja
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Casal al mes d’agost per als infants de famílies amb pocs recursos
Durant l’agost de l’any passat, 
el nombre d’usuaris del menja-
dor social l’Alzina gairebé es va 
duplicar, passant de 386 menús 
servits al juliol a 602. La causa 
d’aquest increment va ser la 
presència d’infants que venien 
a dinar amb els seus pares per-
què el casal d’estiu on menja-
ven cada dia ja s’havia acabat. 
Per millorar l’atenció dels més 
petits, la Regidoria de Serveis 

Socials posarà en marxa al mes 
d’agost una nova iniciativa que 
consistirà en un casal per a 50 
nens i joves d’entre 3 i 16 anys, 
subvencionat íntegrament per 
la Fundació Probitas. Les activi-
tats es duran a terme a l’escola 
El Turó d’11 a 15.30h i els as-
sistents tindran garantit l’àpat 
del migdia. “Donem servei a 
totes les famílies que des de 
l’Ajuntament tenim constància 

que ho necessiten”, assegura 
la regidora de Serveis Socials, 
M. Carmen González (CiU), qui 
ha agraït a la Fundació Probitas 
el seu suport econòmic. “La 
partida que el consistori tenia 
prevista per a aquest projecte 
la destinarem a altres urgènci-
es socials de la ciutat”, afegeix 
l’edil, qui creu que els infants 
estaran enguany molt millor ate-
sos | SA
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L’AV de Montcada Nova-Pla d’en 
Coll organitza durant el mes de 
juliol una campanya de recollida 
d’aliments per a infants. L’enti-
tat ha posat en marxa la inicia-
tiva per ajudar les famílies amb 
menys recursos econòmics amb 
l’objectiu de garantir els àpats 
dels nens i nenes durant el mes 
d’agost. 
Els productes recollits es lliura-
ran al menjador social El Caliu, 
al número 8 del carrer Bogatell, 
perquè les voluntàries els repar-
teixin entre les famílies usuàries. 
“Quan vinguin a dinar amb 
els seus fills, se’ls donarà una 
bossa amb l’esmorzar, el bere-
nar i el sopar”, ha explicat Doly 

Escudero, de l’AV. Les persones 
interessades a col·laborar poden 
portar productes de llarga caduci-
tat com galetes, llet, batuts i sucs, 

tots els dimarts al local de l’asso-
ciació –carrer Carrerada, davant 
de l’INS Montserrat Miró, de 10 
a 14h i de 16 a 20h.

l’aV posa en marxa una recollida 
d’aliments per a infants al juliol 
L’entitat lliurarà els productes al menjador social El Caliu perquè els reparteixi a l’agost

Sílvia Alquézar | La redacció

L’AV Montcada Nova-Pla d’en Coll recull els aliments tots els dimarts al seu local, al carrer Carrerada
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MOnTCADA nOVA-pLA D’En COLL

Ara fa un any que un grup de vo-
luntaris, format majoritàriament 
per dones, va obrir un menjador 
social a l’Abi, El Caliu, amb l’ob-
jectiu d’oferir dinars dos dies a 
la setmana a persones que tenen 
dificultats per fer un àpat calent. 
Una de les seves promotores, Ju-
dith Recasens, ha fet balanç del 
primer any de funcionament del 
servei, que recentment s’ha tras-
lladat al carrer Bogatell, 8.

L’obertura del nou local suposa 
una nova etapa?
Representa una continuïtat del 
projecte, però en unes condicions 
més dignes. L’Abi ens va facilitar 
arrencar la iniciativa –n’estem 
molt agraïts, però calia buscar un 
espai alternatiu per donar respos-
ta a les necessitats que han anat 
sorgint. Ara bé, la filosofia del 
projecte i la il·lusió dels voluntaris 
és manté igual que fa un any. 
Quants usuaris podeu aten-
dre?
En l’actualitat ens veiem capaços 
de servir 20 menús al dia, una 
xifra que pot fluctuar. L’estiu de 
l’any passat vam arribar a fer-ne 
28 en un sol dia, però de vegades 
només en fem una quinzena. Hem 
de tenir en compte que el perfil del 
nostre usua ri és una persona amb 
un entorn desestructurat, que de 

vegades es presenta fora d’horari 
o sense avisar, i d’altres diu que 
vindrà i, finalment, no ve. 
Quans voluntaris hi treballeu?
Els voluntaris formem part de tot 
un complex engranatge, on ca-
dascú té el seu paper. N’hi ha els 
que estan al local els dies de fun-
cionament per servir els dinars i 
n’hi ha els que cuinen a casa seva 
i només passen per aquí a portar-
nos el menjar. Podem dir que, en 
total, mobilitzem una quarantena 
de persones. 
Per què una campanya de cap-
tació de socis?
Al principi ens vam llençar de 
cap a la piscina perquè ens sen-
tíem emparats per l’Abi, però en 
aquesta nova etapa hem d’assu-
mir un seguit de despeses fixes al 
mes. Tot i que el local l’ha cedit 
un particular i que rebem moltes 
donacions d’aliments, necessitem 
un mínim de coixí econòmic per 
poder pagar els subministraments 
bàsics, el tema d’assegurances i el  
manteniment de l’espai. 
Teniu algun suport per part de 
l’Ajuntament?
El consistori ha confiat en nosal-
tres des de bon començament i 
ens ha facilitat tot el que ha estat 
a les seves mans, com la informa-
ció sobre els requisits per engegar 
un menjador social o els cursos 
de manipulació d’aliments, però 

a nivell econòmic ens hem hagut 
de buscar la vida. Ara ens hem 
constituït com entitat per optar a 
una subvenció municipal. 
Com us arriben els usuaris?
El nostre menjador està obert a 
tothom que tingui gana i no tin-
gui mitjans propis per alimentar-
se, però la gran majoria d’usua-
ris ve derivada del departament 
de Serveis Socials i de Càritas. 
També hi ha algunes persones 
que acudeixen a nosaltres pel seu 
compte. Després de venir dues o 
tres vegades, sempre els hi reco-
manen que s’adrecin a Serveis So-
cials perquè entenem que nosal-
tres podem ser un recurs puntual, 
però no podem resoldre la seva 
problemàtica. Cal tota una feina 
paral·lela d’acompanyament que 
només poden fer els professionals 
d’aquest àmbit. 
A nivell personal, quin balanç 
fas del primer any?
Hi ha hagut moments de tota 
mena. Moments de frustració, 
com quan prepares menjar per 
20 persones i, al final, només te’n 
venen set... Això costa d’accep-
tar. Però també hi ha hagut mo-
ments molt gratificants. Recordo, 
per exemple, el taller de panellets 
que vam fer per la Castanyada 
amb els nostres fills i els usuaris 
del menjador. Va ser molt bo-
nic compartir aquesta activitat 

d’igual a igual. Per Nadal també 
vam fer un dinar tots junts, com 
si fossim una gran família. Cal te-
nir en compte que la majoria no 
té família o està molt lluny o sim-
plement desestructurada. És ales-
hores quan sents que realment 
ets important per a ells. A l’hi-
vern, vam estar dos mesos sense 

llum a l’Abi, amb un fred que pe-
lava. Vam pensar que no vindria 
ningú, però sorprenentment els 
usuaris van seguir venint i dinant 
amb la llum de   les espelmes. La 
conclusió va ser que feia més fred 
a casa seva que a l’Abi. Si fas un 
balanç, és molt més el que reps a 
canvi que l’esforç que et suposa.

‘si fas un balanç, és molt més el que reps 
com a voluntari que l’esforç que et suposa’
Una de les promotores, Judith Recasens, parla sobre el primer any de funcionament del col·lectiu i la seva experiència personal

Laura Grau | Montcada

Judith Recasens és una de les promotores del menjador social El Caliu, al carrer Bogatell
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MEnjADOR SOCIAL EL CALIu
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‘ApREnDRE I EMpREnDRE’

Els alumnes de la segona edició 
del taller ‘Aprendre i Emprendre. 
Manteniment del mobiliari urbà’ 
van lliurar al Casal de la Mina 
set jardineres –que han elaborat 
ells mateixos a les classes– durant 
la cloenda del curs, que va tenir 
lloc el 9 de juliol amb l’assistència 
de representants municipals i de 
la Fundació Engrunes, que orga-
nitza la formació en coordinació 
amb l’Ajuntament. Aprofitant 
aquest acte, es va col·locar la placa 
acreditativa a una de les jardine-
res, que s’han ubicat a la terrassa 
de l’equipament de gent gran.  
‘Espero que el curs hagi estat po-
sitiu per a vosaltres i que apro-
fiteu els coneixements que heu 
adquirit; l’oportunitat que us 
dóna aquesta formació és molt 
important per accedir al món 
laboral’, va manifestar el regidor 
de Participació Ciutadana, Jonat-
han Martín (PSC).

Actuacions. Durant el curs, els 
alumnes han arranjat les graderi-
es de l’escola Reixac, han restau-

rat els bancs i el parc de salut del 
parc de la Coloma i de la plaça 
Francesc Macià a Mas Rampinyo, 
respectivament, han creat les jar-
dineres per al Casal de la Mina i, 
a la Casa de les Aigües, han reha-
bilitat el taller de reparació, bancs 
i jardineres de l’exterior i han re-
convertit el menjador de l’antiga 

residència del masover en les au-
les on reben la formació. El curs 
forma part del Dispositiu Local de 
Transició Escola-Treball (Diltet) i 
s’adreça a joves entre 16 i 20 anys 
que han deixat els estudis i no tro-
ben feina. Al taller han après hà-
bits de treball i han rebut formació 
teòrica i pràctica de diversos oficis.

els alumnes del taller lliuren set 
jardineres al casal de la mina
Una desena de joves ha participat en la segona edició del programa, impartit per Engrunes

Sílvia Alquézar | Redacció

Els alumnes del taller Aprendre i Empredre amb els tècnics i representants municipals
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El montcadenc Saad Oulad, de 19 
anys, va participar del 5 al 16 de 
juny a una trobada de joves per 
reflexionar sobre la democràcia, 
organitzada per la Unió Euro-
pea a Berlin. El jove montcadenc 
va entrar a formar part del pro-
jecte a través de l’entitat Irènia, 
jocs de pau, que col·labora amb 
l’Ajuntament en alguns projectes 
d’integració social. “Tots vam 
coincidir que l’actual sistema 
no ens agrada i que cal can-
viar-ho perquè no promou la 
participació”, ha explicat Oulad, 
qui s’ha mostrat molt content de 
l’experiència: “M’ha permès co-
nèixer l’opinió i les realitats de 
joves d’altres països i ampliar 
la formació”.

El contingut. Durant els 12 dies 
d’estada, els assistents van parti-
cipar en diferents dinàmiques de 
treball per intercanviar experièn-
cies al voltant de la democràcia. 
“També vam parlar del dret a 
decidir i la majoria va dir que 

si la ciutadania no pot expres-
sar la seva opinió és que no hi 
ha democràcia”, ha indicat el 
jove. Els participants van tractar 
altres temes que preocupen el jo-
vent com l’atur. “Creiem que el 
mercat laboral ha de tenir certa 
flexibilitat i, sobretot, unes bo-
nes condicions de treball. ”, ha 
indicat Oulad, que el curs vinent 
començarà el grau superior d’ad-
ministració d’empreses i finances. 

un jove local assisteix a 
una trobada de l’ue
Saad Oulad va anar a Berlín per parlar sobre democràcia

Sílvia Alquézar | Redacció

InTERCAnVI

Més de 900 infants, joves i 
adults han participat durant el 
curs 2013-2014 a la campanya 
d’educació viària que organitzen 
la Policia Local i les regidories 
de Salut Pública i Educació de 
l’Ajuntament. L’objectiu de la for-
mació és fomentar les conductes 
responsables en relació a la mobi-
litat i la salut des de ben petits. 
A primària, enguany han par-
ticipat 8 centres educatius del 
municipi: 293 alumnes de ter-
cer, 306 de cinquè i 25 de sisè.  
Per als més menuts, l’educació 
viària consisteix en classes de te-
oria bàsica sobre les normes que 
ha de complir el vianant i una 
sortida perquè la canalla conegui 
quines infraccions poden posar-
los en perill. A cinquè, l’activitat 
consta d’una teoria bàsica de les 
normes del ciclista, seguit d’una 
part pràctica al parc de trànsit 
que cada any s’instal·la a la pista 
coberta de l’escola Elvira Cuyàs 
de Mas Rampinyo on els infants 
comproven el que han après. 

Secundària. L’activitat progra-
mada per als adolescents i adults 
consisteix en una xerrada sobre 
els efectes de l’alcohol, especial-
ment en la conducció, que fan 
conjuntament agents de la Policia 
Local de Montcada i una perso-
na amb una lesió medul·lar pro-
cedent de l’institut Guttmann, 

que els explica com és la vida 
després de sofrir un accident de 
trànsit. Aquest curs hi han par-
ticipat un total de 291 alumnes 
dels cinc centres que ofereixen 
secundària a la localitat, a més 
d’una dotzena d’adults, represen-
tants de diferents AMPA de les 
escoles locals.

L’objectiu del taller és fomentar conductes responsables en mobilitat i salut 
Sílvia Alquézar | Redacció

Una persona amb lesió medul·lar va fer la xerrada a secundària sobre la conducció responsable 

FORMACIÓ
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prop d’un miler d’infants i joves 
participa al curs d’educació viària

El jove Saad Oulad ha fet l’estada a Berlin
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L’Associació de Discapacitats de 
Montcada (Adimir) mostra els 
projectes que té en marxa al mu-
nicipi, en el marc de l’exposició 
‘El camí de la discapacitat a la 
possibilitat’, que es pot visitar a 
la Casa de la Vila fins al 19 de ju-
liol. La mostra, inaugurada el dia 
3, consta de plafons informatius 
amb les iniciatives que desenvo-
lupa l’entitat, acompanyades de 
fotografies, a més de pintures i 
altres creacions que els membres 
de l’entitat han elaborat als ta-

llers artístics on participen. Caro-
lina Ibáñez, d’Adimir, va destacar 
com a novetat “el desplegament 
d’accions per acompanyar les 
famílies, amb l’objectiu que la 
vida de les persones que convi-
uen amb la discapacitat sigui 
el més normalitzada possible”. 

Els projectes. L’entitat ha atorgat 
enguany quatre beques a perso-
nes amb pocs recursos per ser 
ateses al Centre d’Atenció a la 
Discapacitat (CAID) d’Adimir, si-
tuat a Terra Nostra. L’alcaldessa, 

María Elena Pérez (PSC), va llo-
ar la tasca de l’entitat: “Adimir 
és una entitat plenament con-
solidada i un referent d’atenció 
a la discapacitat”. Per la seva 
banda, el regidor de Cultura i 
Patrimoni, Daniel Moly (CiU), 
va destacar “la il·lusió que hi ha 
al darrera dels projectes enge-
gats”. Adimir treballa en l’àmbit 
del lleure, el suport a la família i 
l’escola inclusiva, i compta amb 
programa terapèutic-sanitari i un 
servei de logopèdia i un de psico-
pedagogia.
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adimir exposa a la casa de la Vila 
els principals projectes de l’entitat
La mostra, que es va inaugurar el dia 3, es pot visitar fins al 19 de juliol

nECESSITATS ESpECIALS

El parc de la Llacuna, a Mas Duran, va acollir el 5 de juliol una exhibició 
d’agility organitzada per l’AV Gurugú de Mas Rampinyo amb l’actuació del 
Club Cànic-Escola Canina de Cabrera de Mar i una gimcana infantil. En 
el marc de la jornada, hi va haver una exposició de complements per a 
animals i assessorament veterinari i cívic a càrrec de diversos establiments 
i clíniques de la ciutat. “L’objectiu va ser potenciar la tinença responsable 
d’animals”, ha explicat José Uribe, promotor de la iniciativa, qui es va 
mostrar satisfet per la bona acollida de l’acte. Uribe treballa amb la idea de 
crear una entitat per organitzar aquest tipus d’esdeveniments | LM
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> bona acollida de l’exhibició d’agility

L’Associació Sociocultural d’Equatorians Residents de Montcada 
(Aserm) organitza el pròxim 26 de juliol un festival gastronòmic amb 
els plats típics de les diferents regions del país centreamericà. La jor-
nada tindrà lloc al parc de les Aigües, de 12 a 20h | SA 

>  aserm organitza un festival gastronòmic
Laura Grau | Montcada

L’associació de discapacitats Adimir va inaugurar l’exposició ‘El camí de la discapacitat a la possibilitat’  el passat 3 de juliol a la Casa de la Vila

El 92% dels alumnes de Montcada que ha fet les proves d’accés a la uni-
versitat ha obtingut la qualificació d’apte. Es van presentar 106 estudiants 
dels quatre centres montcadencs on s’imparteix el batxillerat: 55 de La 
Salle, on han aprovat tots; 26 de l’INS Montserrat Miró i 15 de l’INS La 
Ferreria, amb només dos suspesos a cada institut; i 10 de l’INS La Ribera, 
amb 6 aptes  | SA 

>  el 92% dels alumnes aprova la selectivitat
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SOLIDARITAT

La família de Lorena Jurado, la 
nena de Mas Rampinyo afectada 
per una malaltia degenerativa 
neuromuscular, ha donat per aca-
bada la campanya de recollida de 
taps de plàstic que va iniciar a 
principi d’any amb l’objectiu de 
recollir els diners necessaris per 
instal·lar un ascensor perquè la 
petita pogués accedir a la terrassa 
de casa seva. 
Gràcies a les aportacions aconse-
guides als festivals benèfics que 
han organitzat diverses entitats 
de la ciutat com La Unió de Mas 
Rampinyo, els pares de Lorena ja 
han pogut reunir 7.000 euros amb 
els que sumats a l’aportació enca-
ra per confirmar de la campanya 

dels taps, confien poder fer front 
a la inversió de l’ascensor. “Vo-
lem agrair el gran suport que 
estem rebent de tothom”, ha 
dit la mare, Raquel Arias. L’últim 
festival benèfic en favor de Lo-
rena es va fer al Kursaal el 5 de 
juliol, organitzat per un grup de 
veïns de Can Sant Joan. Es van 
recollir 400 euros, dels quals 348 
van ser fruit de la venda d’entra-
des i la resta, de donatius. Hi va 
haver actuacions de dansa, balls, 
poesia, guitarra i flamenc. 

L’estat de Lorena. La mare asse-
gura que la malaltia que pateix la 
seva filla avança i que enguany 
no està passant un bon estiu. 
“Cada vegada li costa més res-

pirar i ha d’estar més estona 
connectada a la màquina que 
li extrau la mucositat”, explica 
Arias. La família ha iniciat ges-
tions amb la Regidoria de Serveis 
Socials per aconseguir que la Se-
guretat Social li faciliti els serveis 
d’un fisiorespiratori, ja que la per-
sona que ve ara de la Seguretat 
Social dos dies en setmana no té 
aquesta especialitat. “Em diuen 
que l’empresa que gestiona el 
servei no té cap professional es-
pecialitzat”, apunta la mare, tot 
afegint que la família ha de pagar 
els serveis d’un fisiorespiratori a 
nivell particular. “Són molts di-
ners i sort que ara el meu marit 
estarà treballant fins a l’agost”, 
assenyala Arias.

la família de lorena posa punt final 
a la campanya de recollida de taps 
El Kursaal va acollir el 5 de juliol un acte benèfic on es van recaptar uns 400 euros

S. Alquézar/L. Maldonado | Redacció

Lorena Jurado, de 10 anys, durant el festival benèfic que es va fer al Kursaal el 5 de juliol

El Centre Cívic l’Alzina de Terra Nostra acull el 18 de juliol un taller per 
preparar còctels i batuts saludables. Les persones interessades es po-
den inscriure a través de l’email centrecivicalzina@montcada.org. El 
preu és de 5 euros. La sessió, organitzada per la Xarxa d’Equipaments 
que gestiona la Regidoria de Participació Ciutadana, començarà a les 
18h | SA 

>  monogràfic sobre còctels i batuts saludables

Durant la jornada solidària van actuar diversos grups, com els nens del barri de Can Sant Joan
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L’associació Pau Pakistaní orga-
nitza el 23 de juliol (20.45h) al 
barri de la Ribera un ‘iftar’ popu-
lar –el menjar nocturn amb què 
es trenca el dejuni diari durant el 
Ramadà– amb l’objectiu de donar 
a conèixer el significat d’aquesta 
tradició. El Ramadà és el mes del 
dejuni de la cultura musulmana 
en què se celebra el naixement 
del Corà, el llibre sagrat de l’Is-
lam que, segons els musulmans, 
conté la paraula de Déu (Al·là) 
revelada per Mahoma. 
“La idea és que els assistents, 
musulmans o no, compartei-
xin un menjar típic i un mo-
ment festiu per contribuir al 
diàleg intercultural i interre-
ligiós i al coneixement mutu 
del veïnatge”, explica Muham-
mad Ashraf, president de l’en-
titat local, qui ha fet una crida 
a la participació de tothom.  
“Les associacions que vulguin 

prendre part a l’iftar popu-
lar poden donar a conèixer la 
seva cultura a través dels ves-
tits i menjars típics dels seus 
països”, assenyala el president 
de Pau Pakistaní. Fins ara, hi ha 
confirmada l’assistència de prop 
d’una desena d’entitats de la lo-
calitat i d’altres municipis com la 
Fundació Tot Raval, que orga-
nitza la festa de l’iftar popular al 
barri barceloní des de fa anys. 

Durant el novè mes lunar del ca-
lendari islàmic, els musulmans 
–excepte els malalts, les dones 
embarassades o que alleten, els 
infants menors de 12 anys i les 
persones grans o a les que el de-

juni els podria perjudicar la sa-
lut– no poden menjar ni beure 
res des de l’alba fins a la posta 
del sol. Cada vespre, la ruptu-
ra del dejuni acostuma a tenir 
un caràcter festiu, sent motiu 
de reunions familiars, de lectu-
res compartides del Corà o del 
lliurament d’almoines als més 
necessitats. 
“El Ramadà simbolitza la 
disciplina, l’autocontrol i el 
creixement espiritual. És una 
manera de netejar el cos i l’es-
perit”, comenta Ashraf, qui as-

segura que el dejuni no suposa 
un gran sacrifici perquè és una 
tradició que els musulmans apre-
nen des de la infantesa.  

Festa del xai. El Ramadà acaba 
amb l’Eid al-fitr, més conegut com 
la festa del xai. En tot el món islà-
mic, les famílies maten l’animal de 
manera ritual –ara el compren ja 
sacrificat– i a continuació organit-
zen un gran àpat, on els creients 
es retroben i fan regals als infants. 
És un dia de perdó i d’oblit de 
malentesos, així com d’ajuda als 

més necessitats, ja que, segons la 
tradició, la família només es pot 
quedar amb una tercera part de 
l’animal sacrificat i la resta s’ha 
de compartir. “La majoria dels 
musulmans compleix el Rama-
dà, que és la segona festa més 
celebrada al món després del 
Nadal”, apunta Ashraf. 
Pau Pakistaní té previst celebrar 
després de les vacances d’estiu el 
Dia de la Independència del Pa-
kistà, que es commemora el 14 
d’agost, amb actuacions musicals 
del seu país i de Catalunya. 

Un grup de persones resant a la mesquita de Ripollet, on va la majoria de musulmans de la Ribera quan ha de fer les oracions 

m
u

H
am

m
ad

 a
sH

r
aF

pau pakistaní farà un 
‘iftar’ popular per donar 
a conèixer el ramadà
La celebració tindrà lloc el 23 de juliol al barri de la Ribera

Sílvia Alquézar | Redacció

TRADICIÓ

L’‘iftar’ és el menjar 
nocturn amb què es 
trenca el dejuni diari 
durant el Ramadà
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La tercera edició de la Mostra 
d’Entitats de Montcada ja té data 
de celebració. Es farà el 18 d’oc-
tubre a la plaça de l’Església i al 
carrer Major. Així ho va comuni-
car la Regidoria de Participació 
Ciutadana, encarregada de coor-
dinar l’organització, a les entitats 
que van assistir a la reunió que va 
tenir lloc el 25 de juny per prepa-
rar l’esdeveniment. L’objectiu de 
la iniciativa, que té una periodi-
citat bianual, és donar a conèixer 
el treball del teixit associatiu del 
municipi a la ciutadania. 

Novetats. El departament mu-
nicipal proposa enguany que 
la mostra sigui més interacti-
va i permeti que la gent pugui 
entrar en contacte directe amb 
l’activitat de les diferents associ-
acions. D’altra banda, des de la 
Regidoria també es planteja que 
l’organització sigui el més àgil 
possible per afavorir la participa-
ció del major nombre d’entitats. 
L’Ajuntament facilitarà a cada 
associació participant una carpa, 

una taula i un parell de cadires. 
Participació Ciutadana ha enviat 
a totes les entitats un qüestionari 
de sol·licitud d’infraestructures 
on es pot especifi car si és necessa-
ri ampliar el material, si s’utilitza-
rà l’escenari o si hi haurà alguna 
altra necessitat com ara el punt de 
llum o es compartirà l’espai amb 

alguna altra entitat. El termini per 
presentar el full d’inscripció fi na-
litza el 15 de setembre. La sego-
na edició de la Mostra es va fer 
a l’octubre del 2012 i va comptar 
amb la participació d’una trente-
na d’entitats. En aquella ocasió, 
l’esdeveniment es va organitzar 
davant del pavelló Miquel Poblet.

pARTICIpACIÓ CIuTADAnA

la iii mostra d’entitats tindrà lloc 
al carrer major el 18 d’octubre
Les associacions que vulguin participar poden presentar la sol·licitud fi ns al 15 de setembre

Sílvia Alquézar | Redacció

La II Mostra d’Entitats es va fer la tardor de 2012 davant del pavelló Miquel Poblet
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El grup montcadenc d’havaneres 
L’Espingari oferirà un concert el 
24 d’agost a la ciutat murciana 
d’Águilas, coincidint amb el Dia 
de Montcada i Reixac a la loca-
litat agermanada amb el nostre 
municipi. L’actuació tindrà lloc a 
les 22h, a la plaça d’Antonio Cor-
tijos, i està fi nançada pels ajunta-
ments d’ambdós municipis, en el 
marc de l’agermanament entre 
les dues poblacions. Com ja és 
tradició, els membres del Centro 
Aguileño de Montcada i Reixac 
que estan de vacances a Águilas 
oferiran un rom cremat als assis-
tents, una iniciativa que ja s’hi ha 
fet en d’altres ocasions amb un 
gran èxit de públic. L’Espingari, 
que ja ha actuat  anteriorment a 
Águilas, interpretarà al concert 

cançons del seu últim disc, ‘Sons 
de mar’, amb estils diferents de les 
havaneres, com una versió pròpia 
del bolero ‘Quizás, quizás’ i d’al-
tres amb sons més actuals.
 
Dotzè aniversari. Montcada i Rei-
xac i Águilas es van agermanar 
l’any 2002, ja que la ciutat mur-
ciana és la localitat de l’Estat 
espanyol que més població va 
aportar a Montcada i Reixac du-
rant l’onada migratòria a les dè-
cades dels 50 i 60 del segle pas-
sat. En l’actualitat, hi ha censades 
a la ciutat al voltant de mig miler 
de persones nascudes a aquest 
municipi murcià. Durant aquests 
12 anys de lligams culturals, 
ambdues poblacions s’han visi-
tat mútuament i han participat a 
nombrosos intercanvis.

l’espingari actuarà a 
Águilas el 24 d’agost
El Centro Aguileño organitzarà una cremada de rom

Sílvia Alquézar | Redacció
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xARxA D’InTERCAnVI DE COnEIxEMEnTS

La Xarxa d’Intercanvi de Conei-
xements de Can Cuiàs (XIC) 
celebrarà el seu tercer aniversari 
amb una festa que tindrà lloc el 25 
de juliol al Centre Cívic del bar-
ri. Per ser fi del a la seva fi losofi a 
–l’única norma que té és que no 
es poden utilitzar diners–, el col-
lectiu organitzarà un intercanvi de 
menjar entre els assistents i es pro-
jectarà un passi de fotografi es so-
bre les diferents activitats que ha 
dut a terme. Durant els tres anys 
de vida, la XIC ha fet 10 mercats 
d’intercanvi i 32 tallers, la majoria 
de manualitats, que han comptat 
amb la participació de 240 per-
sones diferents, de manera que 
l’oferta de cursos ha atret un total 
de 3.360 usuaris. 

Valoració. “Estem molt contents 
amb l’acollida de la XIC, no ens 
ho esperàvem”, comenta una de 
les impulsores de la iniciativa, Jèssi-
ca Celdà. El col·lectiu, que no està 
constituït com a entitat al Registre 
Municipal, subsisteix sense ne-

cessitat de quotes ni subvencions 
municipals. “El nostre objectiu 
era convertir-nos en un movi-
ment alternatiu a la societat ac-
tual, molt capitalista i egoista, i 
això s’aconsegueix promovent la 
participació i fent que la gent es 
vinculi al barri”, comenta Celdà, 
qui ha destacat la nova aposta del 
col·lectiu, la PEQUEXIC, un es-

pai dirigirt i dinamitzat per infants 
que s’ha posat en marxa al juliol. 
El primer taller es va fer el dia 8 
i va consistir en una sessió per 
aprendre a fer fi guretes amb ‘hama 
beads’, unes fi txes de colors que 
es fi xen amb calor en una base. El 
nen Pablo Roldán va impartir el 
curset, que va comptar amb l’assis-
tència d’una trentena d’infants.

la Xic can cuiàs es consolida com 
un moviment alternatiu al barri
El col·lectiu celebrarà el tercer aniversari el 25 de juliol amb una festa al Centre Cívic

Sílvia Alquézar | Can Cuiàs

Pablo Roldán és el nen que va impartir el primer taller de la nova iniciativa de la PEQUEXIC
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El grup d’havaneres l’Espingari, en una de les seves darreres actuacions a la plaça de l’Església

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

parquing en Font pudenta. Se al-
quila plaza por 50 euros/mes. Tel. 630 
605 022.
busco trabajo. Busco trabajo. De 
vigilante de seguridad, controlador de 
acceso, limpieza y jardinería. Tel. 692 
560 296. 
oferta laboral. Limpiador/a con certi-
fi cado de discapacidad de al menos el 
33% para esta población en concreto. 
Las características serían las siguien-
tes: 2,5 horas semanales, lunes, miér-
coles y viernes. Tel. 96.543.59.41 
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 univer-
sitària dóna classes a domicili. Tel. 
666 649 561 (Nerea).
se ofrece. Chica para la limpieza del 
hogar o cuidado de personas mayo-
res y niños. Con titulación en geriatría 
y buenas referencias. Tel. 628 227 
863.
se vende. Bicicleta seminueva con 
ruedas y volante de aluminio y cam-
bios rápidos Precio: 100 euros. Tel. 
935 641 959.
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Rastrerus Mundi
de La Finestra Estràbica

Diada de Catalunya
Lectura del manifest i ofrena floral 

19 de juliol, 19h
la unió de mas rampinyo

11 de setembre, 12h
plaça de l’església

18j l divendres
Taller. Monogràfic sobre còctels salu-
dables. Hora: 18h. Lloc: Centre Cívic 
l’Alzina.

Festa. Del tercer aniversari de la lluita 
per les urgències. Hora: 19h. Lloc: Da-
vant de l’ambulatori. Organitza: Favmir.

19j l dissabte
Teatre. ‘Restrerus Mundi’, de La Fines-
tra Estràbica. Hora: 19h. Lloc: La Unió 
de Mas Rampinyo. Preu: 8 euros.

22j l dimarts
Inauguració. ‘Auschwitz’, de Fernando 
José Egea. Hora: 19.30h. Lloc: Sala 
d’exposicions de la Casa de la Vila.

24j l dijous
Reunió. Del Ple ordinari del mes de juli-

ol. Hora: 19.30h. Lloc: Sala de plens de 

la Casa de la Vila.

26j l dissabte
Gastronomia. Degustació de plats típics 

de l’Ecuador. Hora: 12h. Lloc: Parc de 

les Aigües. Organitza: Associació d’Equa-

torians Residents a Montcada i Reixac.

28j l dilluns
Festa. ‘Iftar’ popular a La Ribera (festa 

vinculada al Ramadan). Hora:  20.45h. 

Organitza: Pau Pakistaní de Montcada 

(veure pàgina 18).

9s l dimarts
Inauguració. De l’exposició ‘Puntadas de 
especias’, de Blanca Carnicero. Hora: 
19.30h. Lloc: Auditori Municipal.

15s l dilluns
Presentació. Dels llibres ‘Bon cop de 
falç’ i ‘Defensors de la terra’, de Ramon 
Gasch i Andreu González . Hora: 19h. 
Lloc: Sala Polivalent de la Biblioteca Eli-
senda de Montcada.

18s l divendres
Inauguració. De l’exposició del 40è 
aniversari de la Penya Barcelonista de 
Montcada i Reixac. Hora: 19.30h. Lloc: 
Casa de la Vila.

Ajuntament 935 726 474
Ambulàncies 061
Sanitat Respon 902 111 444

Mossos d’Esquadra 088-112
Policia Local 092
Policia Nacional 935 642 450

ju
lio

l
ag

os
t

se
te

m
br

e

Fa
rm

àc
ie

s 
de

 t
or

n 
du

ra
nt

 l’
es

ti
u

auschwitz, de Fernando egea
22 de juliol, 19.30h

sala 
principal

eXposiciÓ
inCineraCiÓ i salut
Fins al 12 de setembre
sala sebastià Heredia
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justícia i canvi
Deixant pels jutges les seves deci-
sions encertades o no, el que cal 
pensar és en el com i per què s’han 
produït  delictes, irregularitats o cor-
rupcions en política i, encara més, 
com el sistema ho ha permès. Si 
membres d’un equip de govern han 
de dimitir per possibles implicacions 
en afers il·legals, no seria més lògic 
fer unes noves eleccions abans de 
perpetuar en el poder a companys 
dels acusats? Això seria un bon pe-
daç, però encara s’ha d’anar més al 
fons. Si un sistema ha permès un 
grau tan important de corrupció, no 
serà que és ineficaç? Amb l’actual, 
les candidatures són confeccionades 
per comitès en forma de llistes tan-
cades, sense cap possibilitat de deci-
sió, ni per part dels afiliats ni encara 
menys, dels votants. Gràcies a això, 
els càrrecs electes deuen obediència 
als seus dirigents abans que al poble, 
com és el cas que implica als nostres 
representants locals, segons l’acusa-
ció. Una altra deficiència democràti-
ca és la desconnexió que poden exer-
cir els nostres representants respecte 
nosaltres i, així, aprovar obres cares 
i inútils, pressupostos asocials i pro-
jectes sense cap ni peus.
Aquests són els principis del nostre 
sistema democràtic que deixa a la 
lenta justícia qualsevol irregularitat 
detectada. És a dir, un cop el mal està 
fet, els diners desapareguts i les pos-
sibles proves extraviades. Aleshores 

la justícia pot actuar, això sí, sense 
indemnitzacions  a les víctimes, sen-
se pèrdua de patrimoni i sense patir 
presó en la gran majoria de casos, 
mentre que la hisenda és buida, els 
que han perdut la feina, com és el 
cas, siguin restituïts i més contents 
que un gínjol, a gaudir del guanyat, 
amb noves “responsabilitats”. En els 
darrers anys hem pogut veure com 
a un gran nombre d’institucions de-
mocràtiques, eren substituïts càrrecs 
electes amb indicis delictius per nou-
vinguts a la política, amb l’única vir-
tut d’estar en el partit adequat en el 
moment precís, amb l’objectiu de fer 
taula rasa dels antecedents tèrbols 
per iniciar una nova temporada amb 
la cara neta. 
A les més altes institucions hem po-
gut veure com l’alternança dels dos 
grans partits ha permès una gran 
corrupció, sense que cap dels dos 
aixequés un dit contra l’altre per por 
de destapar les pròpies vergonyes, i 
és que l’únic poder real que existeix 
és el de l’oligarquia que ens domina 
des de fa més de setanta anys, que 
deixa als teòricament governants, les 
molles del seu pastís. Per sort, ens 
podem trobar en un procés constitu-
ent on puguem qüestionar-ho tot, des 
del model d’ajuntament fins al d’es-
tat, des de la representativitat fins a 
la independència. Si ho sabem apro-
fitar, només és cosa nostra. 

Jordi Illa Subatella
Montcada

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu
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>Editorial
carrer castellví
D’aquí a pocs dies els veïns 
podran transitar pel nou ca-
rrer Castellví un cop remo-
delat. Després de set mesos 
d’obres i amb molts anys 
de retard, tenint en compte 
l’estat en què es trobava el 
vial, es podrà anar des de la 
Font Pudenta al centre del 
municipi per un passeig dig-
ne. La intervenció que s’ha 
fet era, sens dubte, urgent. 
El pas que hi havia fins ara 
era un autèntic perill per als 
vianants i si no ha passat una 
desgràcia, ha estat perquè 
els vehicles circulaven amb 
compte en veure les reduïdes 
dimensions de la vorera.
A partir del mes d’agost, un 
cop el carrer es torni a obrir al 
pas, els vianants podran gau-
dir durant el passeig de la vista 
del Ripoll, fins i tot fer-ho asse-
guts en un banc. Gràcies a la 
instal·lació d’un voladís sobre 
la llera, l’esquifida vorera del 
passat ha donat pas a un bonic 
passeig ampli de 3 a 6 metres 
d’amplada en la majoria del 
traçat. 
Com sol passar amb actuacions 
d’envergadura que impliquen 
mesures incòmodes com la 
d’haver de tallar el trànsit, els 
veïns han sofert durant mesos 
els inconvenients de les obres 
però, sens dubte, aviat podran 
comprovar que el resultat paga 
amb escreix la pena.

La propera edició de 
‘La Veu’, el 19 de setembre

judicis precipitats
Fa dos anys i mig, quan estudiava 
primer de Batxillerat a l’INS Montser-
rat Miró, em van comunicar en una 
reunió amb la meva família, que no 
estava capacitada per seguir aquests 
estudis i em van recomanar que ho 
deixés. Ells deien que havia de ser 
realista i conscient  de les meves limi-
tacions, sense tenir en compte que, 
moltes vegades, les limitacions dels 
altres ens enfronten a les nostres. 
He après que mai no es poden fer 
generalitzacions. Sé que una part del 
professorat sí que va confiar en mi, 
cosa que des d’aquí li vull agrair. La 
realitat, però, va ser que mentre se’m 
tancaven les portes en aquest centre, 
en un altre se m’obrien i, gràcies a 
això, he pogut superar el Batxillerat i 
la selectivitat amb prou nota i matri-
cular-me a la universitat.   

Mireia Dorca
Montcada

montcada verda?
Montcada: “Verda, neta, bonica, jove, 
activa, oberta, comercial, plural, eco-
lògica, alegre, educadora, amable, 
comunicativa, tecnològica, esportiva, 
dinàmica, solidaria, viva...” Señores 
políticos, ¿están ustedes seguros que 
no se han equivocado de pueblo? De 
todos estos adjetivos no puedo vincu-
lar ninguno con Montcada.
Somos una ciudad tristemente co-
nocida por su contaminación y suci-
edad. Para más ejemplo, léanse las 

dos páginas en días distintos que nos 
dedicó el mes pasado La Vanguardia, 
en referencia al Ecoparc y a las sus-
tancias cancerígenas que desprende, 
por no hablar de Lafarge, la depura-
dora, la contaminación en polígonos, 
los ríos contaminados, etc.
Cuando hablan de “verde, neta i bo-
nica”, les invito a que salgan de sus 
despachos y se den una vuelta por 
la montaña. Entonces se darán cu-
enta de donde acaba el término de 
Montcada y empieza el de ciudades 
colindantes. 
Por cierto, quisiera felicitar al que 
tomó la decisión de quitar la pasarela 
que unía la ladera del río (en la banda 
de la carretera de la Roca) con Mont-
cada Centro y Montcada Nova, la que 
salía justo desde el colegio Font Fre-
da. Con esta decisión nos obligan a 
jugarnos el tipo circulando por la car-
retera de la Roca, pues como supon-
go sabrán, no hay ni un solo acceso 
de subida desde el río a Montcada. El 
más próximo está en Santa Coloma, 
ahí justamente es donde se empieza 
a disfrutar del Besós. Para acabar y 
dejándome unas cuan tas considera-
ciones por decir, por ejemplo, sobre 
el comercio en Montcada. Cada vez 
veo la ciudad más degradada.

Tomás Madrid
Montcada

Fe d’errates
En l’anterior número de ‘La Veu’, el clic signat 

per Junta Ampa Font Freda corresponia en rea-

litat a Noemí Canelles i 115 signatures més.
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pàg. 25

poblaT ibèric
El descobriment d’una pilastra ritual 
obre noves vies d’investigació 

pàg. 23

l’aFoTmir TriomFa a perpinyà
Ha guanyat el premi a la millor entitat 
fotogràfica entre 250 clubs del món 

La primera fase del projecte ‘El 
nostre passat, al teu abast’ ja és 
al carrer. Es tracta d’una inicia-
tiva de senyalització del patri-
moni cultural que, amb un cost 
de 28.000 euros, pretén que la 
ciutadania conegui a fons el seu 
llegat cultural. El panell principal 
s’ha situat a la plaça de l’Església, 
espai que va acollir el 15 de ju-
liol la presentació del programa, 
coor dinat des de la Regidoria de 
Cultura i Patrimoni i el Museu 
Municipal. El plafó central resu-
meix l’evolució urbana del muni-
cipi i inclou un mapa general per 
localitzar tots els elements d’inte-
rès que s’han senyalitzat.

Objectius. En total hi ha 10 pla-
fons d’àmbit, que resumeixen la 
història dels barris, 10 d’elements 
concrets i 2 més de panoràmics, 
un ubicat a la llera del riu Besòs 
i l’altre, a Reixac (Vallençana). El 
projecte pretén superar les man-
cances a nivell informatiu que hi 
ha actualment al municipi, sense 
cap senyalització interpretativa 
als nuclis urbans –a excepció de 
l’entorn de Reixac i el poblat ibè-

ric de Les Maleses (Serralada de 
Marina)– que indiqui quins espais 
han tingut rellevància històrica. 
“Estem molt il·lusionats amb 
la posada en marxa d’aquest 
projecte en el qual portem més 
de dos anys treballant; la mà-
xima normalitat d’un poble és 
conèixer la seva història i el seu 
passat”, va expressar el regidor 
de Cultura i Patrimoni, Daniel 
Moly (CiU), qui va destacar la 
creació de visites teatralitzades 
pels espais i edificis patrimonials 
més significatius. La directora 
del Museu, Mercedes Durán, va 
indicar que “els panells s’han 
elaborat des d’una perspectiva 
molt didàctica i amb represen-
tació de tots els barris”.

Codis QR. El projecte es completa-
rà amb la implementació de codis 
QR, que redireccionarà el visitant 
al web de la Regidoria de Cultura 
i Patrimoni i li permetrà accedir 
a audioguies en català, castellà i 
anglès, serveis que entraran en 
funcionament a la tardor. “Amb 
aquest projecte volem enfortir 
l’arrela ment del veïnat i mos-
trar que Montcada i Reixac és 
un municipi amb una història 
prou interessant, fugint de la 
falsa creença que és només una 
ciutat dormitori”, va concloure 
l’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC). Les autoritats van agrair 
la col·laboració de la Fundació 

Cultural, l’Abi, La Unió, les AV 
de Can Sant Joan i de Terra Nos-
tra i una vintena de persones, a 
títol individual. Amb motiu de 
les Jornades Europees del Patri-
moni Cultural, el 27 de setembre, 
el Museu Municipal organitzarà 
tallers familiars i rutes pels dife-
rents punts senyalitzats. També 
s’aprofitaran les festes majors de 
Can Cuiàs i de Terra Nostra per 
incloure-hi tallers i animacions  
de carrer sobre els plafons ubi-
cats en aquests barris.

Laura Grau | Montcada

la senyalització patrimonial vol donar a 
conèixer el llegat cultural entre la població
El projecte ha comptat amb la col·laboració d’entitats com la Fundació Cultural, l’Abi, La Unió, AV i una vintena de ciutadans

D’esquerra a dreta, Mercedes Durán, María Elena Pérez i Daniel Moly, durant la presentació oficial dels plafons que senyalitzen diferents espais
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El projecte inclourà 
codis QR perquè el 
visitant pugui accedir 
a diferents audioguies

Davant de la Casa de la Vila trobem un plafó que explica la història d’aquest edifici emblemàtic
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El llegat cultural de Montcada i 
Reixac llueix a partir d’ara amb 
llum pròpia gràcies al projecte 
‘El nostre passat, al teu abast’, 
coordinat per la Regidoria de 
Cultura i Patrimoni de l’Ajun-
tament i el Museu Municipal. 
Aquesta iniciativa també ha 
comptat amb la participació de 
l’Àrea Territorial i la Regidoria 
de Comerç i Turisme i la col·la-
boració de particulars i entitats 
com la Fundació Cultural Mont-
cada, l’Associació Amics del 
Museu Municipal, La Unió 
de Mas Rampinyo, l’ABI i les 
associacions de veïns de Can 
Sant Joan i Terra Nostra. 
Gràcies a aquesta iniciativa 
municipal, feta amb un trac-
tament històric, s’ha instal·lat 
una vintena de plafons iden-
tifi cadors per tota la ciutat per fer 
reviure aquells espais i edifi cis 
que són testimonis del passat 
de Montcada i Reixac. Malgrat 
el pas del temps, la ciutat encara 
conserva diversos elements 
històrics, principalment de l’Edat 
Mitjana i l’època modernista. 
El projecte ara està estructurat 
al voltant de cinc eixos temàtics: 
Montcada Medieval, Torres 
d’Estiueig, Control de l’Aigua, 
Montcada Rural i Montcada 
Industrial. El plafó de la plaça de 
l’Església és un dels 10 punts 
neuràlgics del projecte i ofereix una 
visió global d’aquest itinerari per la 

història i mostra l’evolució de poble 
a ciutat de Montcada i Reixac. 

Hi ha 10 plafons 
informatius temàtics 
i una dotzena 
d’elements d’interès 
senyalitzats

El plafó de la Montcada Medieval 
s’ubica a la cruïlla del carrer 
Major amb el carrer de Bogatell. 
Els plafons de les Torres 
d’Estiueig es troben al carrer de 
Generalitat –davant l’estació de 
la línia de França– i al carrer de 
Domènec Fins –davant la casa 
Rufí–. Els dos del Control de 
l’Aigua estan situats al Casal de 
la Gent Gran de la Casa de la 
Mina i al Rec Comtal. Els de la 
Montcada Rural s’han instal·lat 
a la plaça de Salvador Espriu 
de Mas Rampinyo i a la plaça 
del Poble de Terra Nostra. I els 

dos de la Montcada Industrial 
s’ubiquen a la confl uència dels 
carrers de Reixagó i Besòs de 
Can Sant Joan, i a la plaça de 
Tifariti de Can Cuiàs.
El projecte ‘El nostre passat, 
al teu abast’ també inclou una 
dotzena d’elements d’interès 
que estan acompanyats amb el 
seu pictograma temàtic. 
Actualment, les audioguies dels 
plafons en català , anglès i castellà 
estan en procés d’elaboració, 
per tal que tothom hi tingui 
accés amb un smartphone a 
través dels codis QR que hi ha 
a cada plafó. Les audioguies es 
trobaran penjades al web de la 
Regidoria de Cultura i Patrimoni, 
www.mircultura.cat. En una se-
gona fase, la senyalització del 
patrimoni local inclourà elements 
vinculats a la República, la guerra 
civil, la postguerra i la Montcada 
vinícola.

>monogràfi c

SEnyALITZACIÓ DELS ELEMEnTS pATRIMOnIALS

reviu el passat de montcada i reixac

àREA SOCIAL
Coordinació i redacció: gabinet de premsa
Més informació a www.montcada.cat

proJecTe TransVersal
‘El nostre passat, al teu abast’ ha comptat 
amb la participació de tècnics municipals i 
també de particulars i entitats de la ciutat

Hi Haurà seGona Fase
Les cinc àrees temàtiques 
s’ampliaran amb la memòria 
històrica i la Montcada vinícola

MARÍA ELENA pÉREZ
ALCALDESSA

Montcada i Reixac és un mu-
nicipi amb una identitat prò-
pia que s’ha anat forjant amb 
el pas dels segles. Alguns dels 
testimonis del nostre passat 
encara perduren i amb el pro-
jecte ‘El nostre passat al teu 
abast’ volem fer-los visibles 
per a enfortir l’arrelament dels 
veïns a la ciutat. Fem així un 
primer pas per senyalitzar els 
nostres elements històrics. 
Fem aquest pas des de l’Ajun-
tament amb el suport incondi-
cional d’entitats, associacions 
i veïns a títol individual. Entre 
tots podrem demostrar, ara 
sí, que el nostre és un passat 
amb futur.

pROjECTES pARAL·LELS

Un passat 
amb futur

El  jaciment ibèric de les Male-
ses i la Casa de les Aigües també 
comptaran amb la seva senyalit-
zació. Aquests dos indrets for-
men part de projectes paral·lels 
al general del municipi i tindran 
un format i una imatge corpo-
rativa pròpia de les institucions 
promotores: el Consorci del Parc 
Natural Serralada de Marina –de 
la Xarxa de Parcs Naturals de la 
Diputació de Barcelona–, i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, res-
pectivament.
Els avenços en les intervencions 
arqueològiques al poblat ibèric 
de les Maleses i en la consoli-
dació de la superfície excavada, 
revelen ja la necessitat d’una in-

terpretació acurada, és a dir, un 
conjunt de plafons explicatius 
del poblat i de les seves parts 
més singulars, com són la casa 
de l’elit, la del ferrer i la del mo-
liner.
D’altra banda, l’afl uència de gai-
rebé 3.000 visitants anuals, el 
sòlid programa públic d’activitats 
i l’obertura de la Casa de les Ai-
gües els diumenges al matí fan 
necessària l’explicació de l’antiga 
central d’abastiment d’aigües de 
Montcada i Reixac a Barcelona. 
Aquesta senyalització permet 
entendre el funcionament del 
conjunt del recinte industrial així 
com la seva integració al Parc de 
les Aigües.

la importància del ibers i l’abastiment d’aigua

DANIEL MOLY
REGIDOR DE CULTURA

El projecte de senyalització del 
patrimoni cultural de Montcada 
i Reixac, un dels grans objec-
tius de la Regidoria de Cultura 
i Patrimoni, és per fi  una realitat 
després de dos anys d’intens 
treball. La difusió i el coneixe-
ment de la nostra història es-
devé un element clau i neces-
sari per potenciar la percepció i 
l’aprenentatge dels valors patri-
monials i culturals de la nostra 
ciutat, i sobretot, per millorar la 
nostra estima i arrelament en-
vers el nostre municipi. Montca-
da i Reixac és una ciutat amb 
molta història i aquest projecte 
ens l’acostarà de forma detalla-
da i entenedora.

Una ciutat
amb història

Interior de la Casa de les Aigües

monTcada medieVal
• C. bogatell / C. major
• església de santa engràcia

Pl. Església
• torre dels Frares

DV-5001, km. 6,4
• ermita de reixac

Torres d’esTiueiG
• C. domènec Fins, 48
• C. generalitat
• torre Vila

C. Major, 100-102
• Casa de la Vila

C. Major, 32
• Cafè Colón-abi

C. Colón, 5
• Festa del Fanalet

Estació Montcada-Santa Maria

conTrol
de l’aiGua
• parc de les aigües
• rec Comtal

Final del c. Carril
• Casa de les aigües

monTcada
rural
• mas rampinyo

Pl. Salvador Espriu
• la unió de mas rampinyo

Av. Catalunya, 16-18
• terra nostra

Pl. Poble

monTcada
indusTrial
• Can Cuiàs

Parc del Turó Blau
• Can sant joan

C. Reixagó / C. Besòs

reiXac i monTcada
panoràmic
• mirador de reixac
• av. ribera

Plafó de Control de l’Aigua al Rec Comtal

inFormaciÓ General
• pl. església
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AuDITORI MunICIpAL

bC

L’artista Blanca Carnicero, nascu-
da a Lleó però resident a Sant Cu-
gat des de fa més de trenta anys, 
inaugura el 9 de setembre a l’Au-
ditori Municipal l’exposició ‘Pun-
tadas de especias’ (19.30h). La 
mostra està formada per una sèrie 
d’obres fetes sobre tela d’arpillera 
antiga on l’autora intenta recupe-
rar el passat mitjançant els colors 
i les aromes. Abans de cobrir la 
tela amb els pigments, Carnicero 
fa puntades amb fil de colors que 
aporten relleu als seus treballs. 
Després d’aplicar els colors, la im-
pregna de diferents espècies  com 
nou moscada, clau, curri, canela 
i pebre. 

Obres aromàtiques. Aquest toc 
final permet que l’espectador 
percebi les diferents olors dels 
quadres, en una nova dimensió 
pictòrica que Carnicero inventa. 
“Sé que les aromes de les me-
ves obres aniran evolucionant 
amb el temps i que, en algun 
moment, arribar a desaparèi-

xer, però els colors quedaran 
per sempre sobre les rústiques 
arpilleres”, ha explicat l’auto-
ra, que fuig de la classificació de 
corrents i estils, tot i que la seva 
obra està molt marcada per l’ex-
pressionisme abstracte. De for-
mació autodidacta, Carnicero 
va començar a pintar al 1990. 
És membre del col·lectiu artístic 
Firart de Sant Cugat del Vallès. 
Ha fet diverses exposicions indi-
viduals a Sant Cugat, Barcelona, 
Tarragona, Valladolid i Palència.

blanca carnicero combina 
el cromatisme i les olors
El 9 de setembre inaugura la mostra ‘Puntadas de especias’

Laura Grau | Redacció

Blanca Carnicero, davant d’una de les obres

El 22 de juliol s’inaugura a 
la Casa de la Vila l’exposi-
ció ‘Auschwitz’, de Fernando 
José Egea (19.30h), membre 
de l’Agrupació Fotogràfica de 
Montcada i Reixac (Afotmir). La 
quarantena de fotografies que in-
tegren la mostra –fetes al 2005– 
retraten el camp de concentració 
d’Auschwitz-Birkenau, situat a 
40 km de Cracòvia (Polònia) i 
convertit després de la guerra en 
un museu d’homenatge a les víc-
times de l’holocaust. 

Memòria fotogràfica. Aquestes 
instal·lacions van acollir la ma-
quinària d’extermini més gran 
de la història del nazisme. “La 
mostra és la meva petita con-
tribució a mantenir viva la 
memòria d’unes atrocitats 
que tothom ha de conèixer”, 
ha explicat l’autor, que va esco-
llir el blanc i negre per captar la 
sordidesa del recinte. L’exposi-
ció es va inaugurar al local de 

l’Afotmir el novembre passat 
amb motiu del cicle Fotomont-
cada 2013. Egea, de 71 anys i 
resident a Sant Cugat del Va-
llès, és soci de l’Afotmir des del 
2011. Es considera autodidacta 

i confia en la intuïció com a mo-
tor creatiu. Fotografia allò que 
veu i l’impacta durant els seus 
nombrosos viatges. Els seus tre-
balls es poden veure al blog que 
porta el seu nom | LG

Fernando José 
egea retrata 
auschwitz

Una de les fotografies de la mostra on apareix un punt de control de les SS al camp d’Auschwitz
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L’Agrupació Fotogràfica de 
Montcada i Reixac (Afotmir) 
ha estat considerada la millor 
entitat fotogràfica del III Saló 
Internacional de Fotografia 
Le Catalan 2014 que organit-
za l’Associació Fotogràfica de 
Perpinyà-Cultura a Catalunya. 
L’Afotmir, amb una quinzena 
de concursants, va ser la que 
més puntuació va acumular 
dels 250 clubs d’arreu del món 
que van participar al certamen, 
celebrat a la ciutat francesa el 
passat mes de juny. A més d’ob-
tenir el màxim reconeixement 
com a entitat, quatre dels seus 
socis han obtingut medalles i 
mencions. 

Obres aromàtiques. En la mo-
dalitat de blanc i negre, Isidre 
Humet s’ha endut una medalla 
per la fotografia d’un nu feme-
ní titulat ‘Pensamientos’, i Jordi 
Egea un diploma per la instan-
tània ‘Pont del petroli’. En la 
modalitat de creativitat, Txema 
Lacunza també ha obtingut un 
guardó per l’obra ‘Medallones’, 
que ja va guanyar el Premi Ca-
talunya 2013 de la Federació 
Catalana de Fotografia  (FCF). 
I en la modalitat d’obres sobre 

el patrimoni mundial de la Hu-
manitat, Josep Ponsa s’ha endut 
un altre diploma per una foto-
grafia de la cripta de la colònia 
Güell.  El president de l’Afot-
mir, Cosme Oriol, s’ha mostrat 
orgullós de la fita aconseguida 
i atribueix els últims èxits “a 
les profitoses dinàmiques 
d’intercanvi d’experiències i 
coneixements entre els mem-
bres de l’entitat”.
Oriol ha anunciat que el 8 de 
setembre l’Afotmir farà a la Bi-
blioteca Elisenda l’acte de pre-
sentació de l’oferta de cursos de 
la temporada vinent i la inau-
guració d’una exposició amb 
obres dels alumnes del curs 

2013-2014 en un nou espai que 
l’entitat podrà utilitzar regular-
ment per fer-hi exposicions al 
llarg de l’any. “El nostre local, 
a les antigues escoles de Mas 
Rampinyo, se’ns queda petit 
per donar cabuda a totes les 
mostres que fem al llarg de 
l’any”, ha explicat. El regidor 
de Cultura i Patrimoni, Daniel 
Moly (CiU), ha felicitat l’Afot-
mir pels premis obtinguts i ha 
dit que al setembre se signarà 
un conveni amb l’entitat per 
regular l’ús de l’espai, utilitzat 
habitualment per a les Aules 
d’Estudi, i on ja s’han fet algu-
nes exposicions com la de punts 
de llibres.

III SALÓ InTERnACIOnAL DE FOTOgRAFIA DE pERpInyà

l’afotmir es classifica com a millor 
associació al certamen ‘le catalan’

Laura Grau | Redacció

Isidre Humet, Txema Lacunza, Jordi Egea i Josep Ponsa obtenen diferents premis
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‘Pensamientos’, d’Isidre Humet, ha estat una de les obres premiades en la modalitat de monocrom
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EnTREVISTA A VÍCTOR bEA

L’actor montcadenc Víctor Bea, 
de 24 anys, ja ha debutat al Club 
Super 3 en el paper de Desmond, 
el nòvio fantasma de la Lila, que 
ha deixat de ser invisible per que-
dar-se a viure a la casa dels sú-
pers. És tot un cavaller medie val 
que no acaba d’entendre com fun-
cionen les coses al món real. Bea 
ens explica com és l’experièn cia 
de formar part de la sèrie infantil 
més emblemàtica de Televisió de 
Catalunya.

Et sents còmode al Super3?
L’equip de la sèrie és com una 
gran família. Tothom es coneix i 
hi ha molt bona sintonia. Al prin-
cipi estava una mica nerviós, però 
em va ajudar molt el que em va 
dir el director, Gerard Hausmann: 
‘Això és un vaixell enorme que 
funciona i tu t’hi puges a sobre 
i només has d’ajudar a que con-
tinuï funcionant’. I és veritat. De 
seguida t’adones que en la sèrie 
no hi ha res que no estigui pensat, 
tot té un motiu. Això no vol dir 
que a plató no puguis improvisar 
ni fer aportacions pròpies.
N’has pogut fer alguna al teu 
personatge?
Desmond ja estava força definit 
quan me’l van assignar, però hi 
ha alguns trets que s’han acabat 
de modelar durant els assajos de 

guió i vestuari i que tenen a veu-
re amb les meves aptituds com a 
actor. El que era inamovible és 
que Desmond toca el vio lí i que 
el seu principi inspirador és la 
música. El tema no és casual i és 
una forma subtil de reivindicar la 
importància de la música ara que 
la reforma educativa la vol elimi-
nar com assignatura troncal a les 
escoles.
Són moltes les exigències del 
guió?
És un gran repte estar a l’altura 
dels actors i professionals que 
m’envolten. Ara mateix estic fent 
classes de cant, violí i piano per 
resultar més convincent i estic tre-
ballant la dicció en català perquè, 
tot i que sempre l’he parlat, no és 
la meva llengua materna. Durant 
els rodatges hi ha dues filòlogues 
que cuiden la pronunciació de 
tots els actors. També m’he hagut 
d’aprimar i posar-me una mica 
‘catxes’. Ara sóc molt disciplinat. 
No em queda més remei.
Ser actor del Super3 és una bi-
coca?
Tothom et diu que t’ha tocat la 
loteria. Un treball fixe tot l’any i 
amb un bon sou és el somni de 
qualsevol actor. Ara bé, en el con-
tracte t’exigeixen prioritat absolu-
ta. Estàs obligat a ser Desmond 
les 24 hores del dia si algun nen et 
reconeix pel carrer i, si et conso-

lides a la sèrie, saps que acabaràs 
formant part dels records infantils 
de futurs adults. És molta respon-
sabilitat! Li vaig donar moltes 
voltes abans de dir que sí. 
No et fa por encasellar-te?
El Super3 només es veu a Cata-
lunya i, a més, la meva intenció 
és continuar fent teatre, que és 
el que més m’agrada. El contrac-
te només diu que no puc actuar 
davant de públic infantil ni fer 
anuncis, però puc fer obres per a 
públic adult. 
Quins altres projectes tens?
El 19 de juliol estreno ‘Rastrerus 
Mundi’ a La Unió amb la com-
panyia La Finestra Estràbica. La 
nostra intenció és itinerar-la per 
diferents teatres de dintre i fora 
de Catalunya. D’altra banda, la 
meva companya, que també és 
actriu, i jo volem obrir una esco-
la de teatre per a nens i adults a 
Montcada. 
A més d’actor, tens alguna altra 
faceta que no coneguem?
Sempre he compaginat la meva 
formació com actor amb una 
segona feina per si de cas. Sóc 
quiromassatgista i porto un any i 
mig treballant al negoci familiar.  
Ara ho aparcaré durant un temps, 
però no me’n desvinculo perquè 
en aquesta professió et pots tor-
nar un carallot si deixes de tocar 
de peus a terra.

‘en aquesta professió et pots tornar un 
carallot si deixes de tocar de peus a terra’
L’actor montcadenc, de 24 anys, encarna el nou personatge del Club Super3 i estrena una obra amb La Finestra Estràbica
Laura Grau | Redacció

Víctor Bea caracteritzat de Desmond, en una de les fotografies promocionals del nou personatge
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Tot i que l’obra que van representar 
es titulava ‘Terapia para suspensos 
de interpretación’, els alumnes del 
Taller de Teatre de l’Ajuntament 
van aprovar amb bona nota les se-
ves interpretacions a l’espectacle 
de fi de curs que van estrenar al 
Kursaal l’11 de juliol de la mà del 
professor i director Climent Sen-
sada. Basada en un text d’Alfons 
Zurro, l’obra és un exercici meta-
teatral de gran comicitat | LG

> ‘aprovats’ en 
interpretació

jIwApOp

La supressió dels concerts del 
Jiwapop i el malestar d’un grup 
de paradistes i dels espectadors 
que encara no han recuperat els 
diners de les entrades, continua 
generant crítiques als mitjans de 
comunicació i les xarxes socials. 
Un dels promotors del festival, el 
montcadenc Noel Moraleda, va 
acudir al programa de Josep Cuní 
‘8 al dia’ el 10 de juliol per do-
nar explicacions sobre el festival. 
Moraleda va reconèixer que  les 
previsions de venda d’entrades, 
unes 10.000 –xifra que hagués  
permès cobrir les despeses–, no 
es va complir –només en van 
ser 2.000– i això va fer impossi-
ble dur a terme els concerts. En 
aquest sentit i en declaracions a 
La Veu, s’ha mostrat decebut per 
la resposta de Montcada. “Es-
peràvem vendre entre 3.000 i 
5.000 entrades a gent del mu-
nicipi i també de Ripollet i de 
Cerdanyola, però en la pràcti-
ca només 400 montcadencs en 
van comprar”. En aquest sentit, 
considera que Montcada “no 
s’ha cregut el festival o no se 
l’ha volgut fer seu”. 

Valoració diürna. Moraleda man-
té que les activitats de dia van te-
nir força èxit, amb prop de 4.000 
persones durant els tres dies per 

assistir a alguna de les 60 confe-
rències programades, com la de 
Jodorowsky, que va fer un ple to-
tal. “Només en vam suspendre 
dues, la d’Àlex Rovira i la d’Al-
bert Espinosa”, ha remarcat. 
Pel que fa a la devolució de les 
entrades dels concerts, el públic 
que les va comprar per tiqueteres 
externes, unes 700 persones,  ja 
ha recuperat els diners. “La prio-
ritat és retornar els diners a les 
altres 700 persones que van 
comprar les entrades a través 
del web oficial del festival o als 
punts de venda oficials”, ha in-
dicat Moraleda. Ell i els seus tres 
socis han d’assumir pèrdues que 
s’acosten als 150.000 euros.

moraleda: ‘montcada no 
va respondre al festival 
tal com ens esperàvem’
Només 400 montcadencs van comprar entrades anticipades

Laura Grau | Redacció

Noel Moraleda, en la presentació del Jiwapop

A partir del 15 de setembre 
s’obriran les inscripcions als 
cursos i tallers que organitza 
l’Ajuntament de Montcada i 
Reixac a diferents equipaments 
municipals i centres cívics. En-
tre les novetats destaquen els 
cursos de teatre infantil que 
s’ofertaran al Kursaal, la Casa 
de la Vila i el Centre Cívic de 
Can Cuiàs; el curs de guitarra 
que es farà al Centre Cívic la 
Ribera i els de fotografia amb 
càmara reflex que es faran al 
Centre Cívic Can Cuiàs, que 
inclouran passejades fotogrà-
fiques per diferents racons de 
Montcada. 

Art infantil. El Kursaal i la Casa 
de la Vila tornaran a oferir els 
tallers d’art infantil i un de cant 

modern per a adults (pop, soul, 
gospel,…). El Centre Cívic 
l’Alzina ampliarà la seva oferta 
amb cursos de pintura a l’oli i 
classes de pilates. El llibret amb 
tota l’oferta de cursos i tallers es 
publicarà al setembre. Hi hau-

rà descomptes per als jubilats i 
les persones en situació d’atur i 
preus especials per matricular-
se a més d’una activitat. A final 
de curs, els alumnes fan aules 
obertes o exposicions sobre el 
que han après. 

CuRSOS I TALLERS MunICIpALS

el 15 de setembre s’obre el període 
d’inscripció per a la nova oferta

Laura Grau | Redacció

Una de les novetats destacades de les activitats són les classes de teatre per a infants 
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El professor Albert Faz amb un dels seus alumnes de guitarra elèctrica a l’Aula Oberta de fi de curs
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El que s’havia cregut que era 
un sistema de recollida d’aigües 
pluvials, localitzat l’any passat a 
la vessant est del poblat ibèric de 
Les Maleses, és en realitat un re-
cinte dedicat a activitats rituals. 
Així ho confirmen els materials 
trobats al sector a la catorzena 
campanya arqueològica, que va 
dur a terme el Museu Munici-
pal entre final de juny i mitjan 
de juliol, amb la col·laboració 
d’alumnes i exalumnes de l’INS 
Montserrat Miró i el suport eco-
nòmic del Consorci de la Serra-
lada de Marina, els ajuntaments 
de Montcada i Sant Fost de 

Campcentelles i el CASB (Con-
sortium for Advanced Studies in 
Barcelona). Els treballs els han 
dirigit la directora del Museu 
Municipal, Mercedes Duran, i 
l’arqueòloga Gemma Hidalgo.

Pilastra ritual. El canvi d’hipotesi 
ve motivada pel descobriment 
d’una pilastra de 60 centímetres 
d’alçada, envoltada d’objectes 
rituals. “Aquest tipus d’estruc-
tures circulars són habituals  
als poblats ibers i era el lloc on 
el cap religiós feia libacions en 
les que s’abocava vi, llet o mel 
com a ofrena als déus i, quan 
plovia, l’aigua que circulava 

al costat de l’altar feia la fun-
ció de lustratio o purificació 
de l’espai”, explica Hidalgo. No 
és casual que la pilastra estigui a 
prop d’un hemicicle fet a partir 
de retalls a la roca i orientat cap 
a l’est, on la gent podia seure i 
contemplar el ritual, la sortida 
del sol i l’equinocci de primave-
ra, molt important en el calen-
dari agrícola dels ibers. “El fet 
que el recinte estigui associat 
a un conjunt domèstic que va 
ser objecte d’un incendi ritual 
abans del seu abandonament, 
ens reafirma encara més en 
aquesta hipotesi”, ha afegit 
l’arqueòloga. 

pObLAT IbèRIC LES MALESES

els arqueòlegs localitzen un recinte 
dedicat a les cerimònies religioses

Laura Grau | Montcada

Les noves troballes descarten que fos un sistema de recollida d’aigües pluvials

> concert d’estiu a la casa de les aigües

Bona assistència de públic al jardí de la Casa de les Aigües –al voltant 
d’un centenar de persones–, per assistir al concert en directe del grup 
Venancio y los jóvenes de antaño. La banda va presentar ‘La vida en 
martes’, un repertori que anava des del bolero i el soncubà fins a in-
cursions al jazz, la rumba i les jotes mallorquines. El jardí del complex 
modernista restarà obert al públic tots els diumenges al matí del mes 
de juliol amb la possibilitat de visitar la sala dels pous, l’única que resta 
oberta al públic | LM

ll
u

ís
 m

al
d

o
n

ad
o

m
u

se
u

 m
u

n
iC

ip
al

El Servei Local de Català (SLC) tornarà a oferir el curs vinent el nivell 
C2 de català, una titulació superior demanada a molts llocs de feina. 
Les persones interessades que no hagin fet el nivell de suficiència al 
Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) o que no tinguin el 
certificat de la Direcció General de Política Lingüística (DGPL), hauran 
de fer una prova de col·locació. Per a més informació es pot trucar al 
telèfon 935 751 644, o enviar un correu electrònic a montcadaireixac@
cpnl.cat. L’SLC, ubicat a la Casa de la Vila, també ofereix la possibilitat 
d’apuntar-se a qualsevol dels nivells que durà a terme el proper curs 
acadèmic. La matrícula es pot fer durant tot el mes: de l’1 al 15 de se-
tembre, de dilluns a dijous de 10 a 13h i, a partir del 16 de setembre, 
també dimarts i dijous de 16.30 a 19.30h | LR

> l’slc prepara nous cursos per al setembre

> Gallecs celebra la seva festa major
L’AV de l’Espai Rural de Gallecs està de festa major fins al 20 de juliol. El 
programa inclou el Festival Botifarra a la Crisi, amb l’actuació de grups 
com Els Estofats, De cara a la pared i Los Modernos (el dia 18, a les 
22h). Amb el lema ‘Buidem el traster’, la plaça de l’Església acollirà el 
‘Merkadillu’, una festa de l’escuma, un sopar de germanor i ball amb 
l’orquestra Músic Machine (el dia 19). La festa clourà el dia 20 amb una 
diada castellera i una cantada d’havaneres | LG

L’escriptor i enginyer tècnic elèc-
tric Ramon Gasch (Santa Maria 
de Palautordera, 1950) visitarà la 
Biblioteca Elisenda de Montcada 
el 15 de setembre per parlar dels 
seus dos darrers llibres: Bon cop de 
falç! , guardonada amb el Premi 
Nèstor Luján de Novel·la Histò-
rica en català al 2011, i la seva 
continuació, Defensor de la terra, 
que va escriure a dues mans amb 
el també escriptor Andreu Gon-
zález (19h). 
La primera novel·la, ambientada 
en un dels episodis èpics de la 
història catalana, la Guerra dels 
Segadors (1640-1652), narra la 
història d’un home normal en 
una època convulsa que es veurà 
arrossegat pels fets que l’envolten 
i que contempla com la desgràcia, 
l’odi i la violència colpeixen la 
seva família i el condueixen pels 

camins de la revenja i la destruc-
ció moral i personal. Recuperant 
els personatges de la primera 
novel·la, la segona explica com la 
lluita dels catalans continua quan 
els pagesos del comtat del Rosse-
lló s’aixequen contra l’ocupació 
francesa de la Catalunya Nord. 
En aquesta història dos germans 
s’enfrontaran per la seva ideolo-
gia en bàndols oposats | LG 

Ramon Gasch, un dels autors de la novel·la

la biblioteca 
elisenda convida 
ramon Gasch
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Un grup de voluntaris treballant al jaciment ibèric Les Maleses durant la campanya d’excavacions que el Museu Municipal ha fet aquest estiu

La I Fira de la Cervesa Artesana a Montcada i Reixac, organitzada el 12 de juliol per l’Associació 
Cultural Panceta’s Crew, va atraure mig miler de persones a la rambla dels Països Catalans. Amb 
el lema Jam & Beers, la cita va comptar amb la participació d’una desena de marques de cervesa 
i va vendre entre el públic 400 gots –editats per a l’ocasió– que donaven opció a tastar algunes 
de les 25 varietats presentades. Gràcies a la col·laboració de la Coordinadora de Rock, l’acte va 
incloure actuacions en directe durant tot el dia de grups com Estúpidos Estupendos i Los intoca-
bles de Mike Lamotta, entre d’altres. “Tant organització, com els col·laboradors i els cervesers, 
van mostrar-se satisfets en acabar la jornada i optimistes davant la idea de realitzar una segona 
edició l’any vinent”, ha dit Fran Mateo, de Panceta’s Crew | LG

> mig miler de persones visiten la i Fira de la cervesa
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FESTA MAjOR DE TERRA  nOSTRA
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L’AV de Terra Nostra afronta els 
preparatius de la seva festa major 
amb forces renovades, gràcies a 
la incorporació de nous membres 
a la junta, i amb la col·laboració 
de diferents col·lectius que per-
meten diversifi car el programa. 
“En aquest sentit estem molt 
contents de la resposta de la 
gent del barri”, remarca la por-
taveu, Montse Sánchez. Els actes 
arrencaran el 5 de setembre amb 
un correbars a càrrec de Pance-
ta’s Crew, el pregó i la Nit Boja. 
Els actes s’allargaran fi ns al 13 de 
setembre. 
Destaquen activitats consolida-
des com la cursa popular en bici-
cleta i la sessió d’esports d’inèrcia 
‘Down hill’, el dia 6 al matí, amb 
dues novetats: una exhibició de 
patinatge artístic al matí i una 
baixada lliure d’skates a la tar-
da. Els Castellers de Montcada i 
Reixac faran la seva primera apa-
rició en aquesta festa a la plaça 
del Poble, que també acollirà sar-
danes (18h). A la nit, Ca n’Oller 

acollirà l’inici del Correfoc que 
anirà fi ns a l’estació de Terra 
Nostra per celebrar la Festa del 
Fanalet. La Diada Nacional se ce-
lebrarà a la plaça del Poble amb 
una trobada de puntaires, un 
mercat d’artesania i una cantada 
d’havaneres. La festa clourà el 13 
de setembre amb una caminada 
popular nocturna que sortirà a 
les 22h de la plaça del Poble.

el programa aposta per 
la diversitat d’activitats
L’AV destaca la implicació de diferents col·lectius i veïns

Laura Grau | Redacció

el retro-visor FundaciÓ culTural
laura Grau

Les germanes Antònia i Quitèria Disla van fundar el primer establiment al 1934

Fi d’una nissaga de perruquers

El 19 de juliol tanca les seves 
portes la perruqueria Disla, un 
establiment amb 80 anys d’his-
tòria, on s’han pentinat diverses 
generacions  de montcadencs. La 
van obrir al 1934 les germanes 
Antònia i Quitèria Disla Serrano al 
número 81 del carrer Major. Era 
una perruqueria només per a do-

nes, on es feien els pentinats d’úl-
tima moda. El marit de l’Antònia, 
Manuel Martínez, també feia de 
perruquer a l’establiment de Mi-
quel Ferrer –on ara està la llibreria 
Matllo–, però al 1954 va decidir 
obrir el seu propi negoci al número 
83 del carrer Major, al costat de la 
perruqueria de la seva dona. Les 

dues perruqueries van conviure 
fi ns a mitjan dels seixanta, quan 
va plegar la de dones. Al 1975 el 
negoci va passar a mans d’un dels 
fi lls del matrimoni, Enric Martínez 
Disla, que hi va començar a treba-
llar amb només 17 anys. Amb la 
seva jubilació, es posa fi  a una nis-
saga històrica de perruquers.

Quitèria i Antònia Disla, amb la bata blanca, amb la seva mare i una tieta, a la perruqueria que van obrir al número 81 de carrer Major al 1934
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Els esports d’inèrcia tenen molts seguidors
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Esports
laveu.cat/esports

ball esporTiu
Eva Nieto i Carles Cirera arriben 
a les semifi nals del Mundial 
disputat a Rimini (Itàlia)
pàg. 30pàg. 30

escacs
El xinès Ni Hua guanya el XXIIè 
Open Internacional que organitza 
la Unió Escacs Montcada

El guia d’agility per a gossos 
David Ferrer, del Club Agility 
Badalona, i la basquetbolista jú-
nior Marta Jiménez, de l’Snatt’s 
Femení Sant Adrià, van ser 
escollits com els millors espor-
tistes de Montcada i Reixac de 
la temporada 2013-2014 a la 
gala que es va celebrar el 4 de 
juliol al nou Teatre Municipal, 
situat al complex Montcada 
Aqua, davant d’unes 400 perso-
nes. D’altra banda, el jurat va 
triar la Unió Bàsquet MiR com 
la millor entitat esportiva gràci-
es als èxits aconseguits en el seu 
primer any de funcionament i 
el premi al millor entrenador 
va ser per a José Cervero, que 
prepara un dels benjamins 
de futbol sala del Broncesval 
Montcada.
A l’entrega de guardons, orga-
nitzada per l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME) amb 
el suport de Montcada Co-
municació i el departament de 
Comunicació de l’Ajuntament, 
també es van atorgar altres pre-
mis. El de la dedicació a l’esport 
escolar va anar a parar a mans 
de Gloria Revuelto, de l’Asso-
ciació Esportiva Escolar Mont-
serrat Miró; el de l’esport fede-
rat va ser per a Diego Sánchez, 
exfutbolista del CD San Juan 
i actual entrenador d’un dels 
equips de l’Escola de Futbol 
Montcada. Jordi Quintanar, 
que xiula a la Primera Estatal 
d’handbol, va rebre un premi 
per la seva tasca al món arbi-
tral. Per últim, el guardó a la 
dedicació, l’esforç i la superació 
va ser per a Daniel Mateo, qui 
va amb cadira de rodes i juga 
a l’equip sense discapacitats del 
Club Tennis Taula La Unió.

El Club Gimnàstic La Unió va 
rebre un premi commemoratiu 
per celebrar el seu 25è aniver-
sari mentre que Julio Gon-
zález, fundador del Consell de 
l’Esport Escolar de Montcada 
(CDEM) i del Club Bàsquet 
Montcada, va ser distingit a 
proposta de l’Ajuntament. 

El premi del jurat, que presidia 
el regidor d’Esports i president 
de l’IME, Marc Rodríguez 
(PSC), va ser  per a Ernesto 
Romero, ciclista especialitzat 
en proves de llarga distància 
com la Titan Desert que corre 
contra la violència de gènere.

En el capítol dels premis als 
jocs escolars van ser guardo-
nats l’Associació Esportiva de 
l’INS la Ribera com a entitat 
amb més esportistes; l’escola 
Reixac per la seva contribu-
ció al joc net i l’Escola Natació 
Montcada pels èxits esportius 
assolits durant la temporada.

Campions. La festa de la 4a edi-
ció dels Premis Esportius tam-
bé va comptar amb el reconei-
xement a tots els esportistes i 
equips que han estat campions 
o han pujat de categoria. A 
més, la gala va incloure dues 
exhibicions del grup de zum-
ba de Montcada Aqua que va 
fer aixecar el públic de les se-
ves cadires per ballar, i de José 
Santiago, pianista de gran fu-
tur i fi ll de l’entrenador de ta-
ekwondo del Club Lee Young 
Montcada.

Luis Maldonado/Rafa Jiménez | Pla d’en Coll

pREMIS ESpORTIuS 2014

david Ferrer i marta Jiménez són escollits 
com els millors esportistes de montcada 
L’UB MiR va ser guardonada com a millor entitat, mentre que José Cervero (FS Montcada) va ser distingit en l’apartat d’entrenadors

Al fi nal de la cerimònia, feta al nou Teatre Municipal, una part dels premiats es va situar a la platea per fer-se una fotografi a de record de l’edició dels Premis Esportius 2014 organitzats per l’IME
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El CG La Unió, Julio 
González i Ernesto 
Romero van rebre 
els premis especials

 

L’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), i el regidor d’Esports, Marc 
Rodríguez, van presidir la gala 
dels Premis Esportius i van fer 
entregar de tots els guardons du-
rant les dues hores i mitja que va 
durar la cerimònia. A la seva inter-
venció, Pérez va celebrar que el 
nou Teatre Municipal s’hagi afegit 
com un nou component a la fes-
ta de l’esport local i va destacar 
que Montcada i Reixac s’ha con-
solidat en els últims anys “com 

un referent pels èxits dels seus 
clubs i esportistes, així com pels 
valors que difonen”. El jurat dels 
Premis Esportius, format per Jo-
sep Gómez (CH La Salle), Manolo
Martín (UB MiR), Miquel Parra 
(Broncesval Montcada), Ramón 
Castillo (CD Montcada), Ilde-
fons Teruel (JAM), Toni Sánchez 
(EF Montcada) i Agustín Fuer-
tes (CDEM), també va pujar a 
l’escenari –foto– per rebre el re-
coneixement a la seva tasca | RJ

   Montcada, referent de valors i èxits esportius
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Els nominats com a millors esportistes masculins amb l’alcaldessa. D’esquerra a dreta, David Ferrer, Pol Sánchez, Aitor Martín, Carles Cera i Joan Paredes 

María Elena Pérez va lliurar els premis a les tres millors esportistes femenines. D’esquerra a dreta, Marta Jiménez, Marina Castro i Verónica Monje

Yolanda Sacristán i Jordi Álvarez, de la junta de l’UB MiR, van recollir el guardó a la millor entitat

José Cervero, que dirigeix el Benjamí A del Broncesval, va ser premiat com a millor entrenador
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Julio González va rebre una consideració especial per la seva dedicació a l’esport local 

Jordi Quintanar, àrbitre d’hanbdol Gloria Revuelto, de l’AEE Montserrat Miró

José Santiago va demostrar el seu gran futur com a pianista

Ernesto Romero va rebre una de les distincions

El grup de zumba de Montcada Aqua, en plena actuacióD’esquerra a dreta, Helena Bea, Patricia Jané, Pili Cañero i Jordi Escrigas, del CG La Unió, amb Pérez

Daniel Mateo (CTT La Unió) Diego Sánchez (EF Montcada)
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El xinès Ni Hua va ser el gua-
nyador de la XXIIa edició de 
l’Open Internacional d’Escacs 
Ciutat de Montcada que va fi-
nalitzar el 3 de juliol a l’Espai 
Cultural Kursaal després de nou 
dies de competició i sota l’orga-
nització de la Unió Escacs Mont-
cada. L’enfrontament de Ni Hua 
a l’última jornada contra l’ucrai-
nès Yaroslav Zherebukh, amb 
qui estava empatat al capdavant 
de la classificació amb 6,5 punts, 
va acabar amb taules i el mètode 
de desempat Buchholz, que té en 
compte el total dels punts acon-
seguits pels rivals de cada juga-
dor durant el torneig, li va donar 
el triomf final amb 7 punts i un 
premi econòmic de 1.200 euros. 
Ni Hua, Gran Mestre nascut 
fa 31 anys a Shangai, era el 
número u del rànquing inicial i 
actualment és el sisè millor esca-
quista del seu país. Llicenciat en 
Periodisme, Hua, que es dedica 
professionalment als escacs, ha 
estat tres vegades campió de la 
Xina i en una ocasió va guanyat 
el campionat d’Àsia. Al 2006, 
va aconseguir una medalla de 
plata a les Olimpíades d’Es-

cacs que es van disputar a Torí 
(Itàlia). “M’ha agradat molt 
aquest torneig. Al meu país 
no s’organitzen aquest tipus 
de competicions amb tants es-
caquistes. Ha estat molt agra-
dable poder jugar aquí”, va 
comentar el campió de l’Open, 
qui prepara a Europa, amb un 
ruta per diferents països, la 
seva participació a les Olimpí-
ades 2014 que començaran l’1 
d’agost a Tromso (Noruega). 

El podi final del grup A es va 
completar amb l’ucrainès Yaros-
lav Zherebukh i el peruà Jorge 
Cori (6,5). El primer jugador 
local va ser Víctor Vehí, que va 
finalitzar a la 39a posició.

Grups B i C. El guanyador del B 
va ser Gerardo Palacios (Sant 
Boi) que, amb 8 punts, es va 
emportar un premi de 300 eu-
ros després de superar Roger 
Cervelló (Peona i Peó) i Adrián 

Cárdenas (Barcelona UGA). El 
millor local va ser Constantino 
De la Fuente (16è). El grup C, 
amb jugadors sots-14, va ser 
guanyat per Annie Shih (Peona i 
Peó), amb 7,5 punts. La jugadora 
de Costa Rica va aconseguir un 
premi de 100 euros i la subscrip-
ció a una revista d’escacs després 
de finalitzar per davant de Ra-
nim Lari (Ripollet) i Pol Borges 
(Cerdanyola). El primer local va 
ser Sergi Pernía (20è).

Rafa Jiménez | Can Sant Joan

ESCACS

el xinès ni Hua guanya el XXiiè open 
internacional ciutat de montcada 
El millor del grup B va ser Gerardo Palacios mentre que Annie Shih va dominar el C, de jugadors sots-14

Els tres primers classificats del grup A, amb Ni Hua al centre, juntament amb les autoritats i els patrocinadors de l’Open Internacional d’Escacs

La Unió Escacs Montcada fa 
una valoració molt positiva del 
desenvolupament de la XXIIa 
edició de l’Open Internacional 
Ciutat de Montcada. Tot i la re-
ducció de la quantitat d’inscrits, 
el seu president, Artuto Vidarte,  
ha destacat l’elevada qualitat 
dels participants i ha valorat 
molt positivament la presència 
d’escaquistes del nivell del cam-
pió. “Això ens dóna prestigi i 
permet que ens coneguin a 
més països. Aquest any hem 
tingut menys jugadors, però, 
en canvi, el nivell esportiu 
ha millorat”, ha dit Vidarte. 
Durant l’entrega de premis, el 
president de la Federació Espa-
nyola d’Escacs, Javier Ochoa, 
va felicitar l’UE Montcada 
“per continuar organitzant, 
tot i la crisi, un dels millos 
tornejos que fan a Espanya” 
i va destacar que l’any passat 
l’Open montcadenc, que ha re-
partit 6.400 euros en premis en 
aquesta edició, va ser conside-
rat com el quart més important 
de l’Estat. 
Vidarte ha avançat que, de 
cara a la propera edició, el club 
farà les gestions necessàries per 
poder organitzar el seu torneig 
al nou Teatre Municipal | RJ

l’ue montcada 
demanarà fer el 
proper open al 
Teatre municipal
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el cH la salle recorda la 
figura de Xavier martín

La família del Club Handbol La 
Salle es va reunir el 4 de juliol al 
restaurant Can Piqué per acomi-
adar la temporada i fer repàs als 
resultats dels diferents equips 
del club. El sopar va estar pro-
tagonitzat pel record a Xavier 
Martín Mora, jugador de l’equip 
de veterans qui va morir al de-

sembre de l’any passat mentre 
jugava un partit al pavelló Mi-
quel Poblet. El president del CH 
La Salle, Enric Expósito, va lliu-
rar la medalla d’or del club a tí-
tol pòstum al seu pare. El sopar 
va comptar amb la presència de 
Juan Parra, president de l’Àrea 
de Política Territorial de l’Ajun-
tament.

El jugador desaparegut va rebre un homenatge al sopar del club

Rafa Jiménez | Redacció
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Eva Nieto i Carles Cirera van 
arribar a les semifinals del Mun-
dial que es va disputar el 13 de 
juliol a Rimini (Itàlia). La pa-
rella, campiona de Catalunya i 
sots-campiona d’Espanya en sè-
nior 1 llatí, va ser una de les dues  
que va representar la selecció 
espanyola. Perjudicats per algu-
nes decisions dels jutges, Nieto i 
Cirera no van poder entrar a la 
final i van acabar novens | RJ

nieto i cirera, 
semifinalistes  
al mundial 

bALL ESpORTIu

Yeli Sagna, jove atleta de la JAM, participarà del 19 al 20 de juliol al Campio-
nat d’Espanya juvenil que es disputarà a Valladolid. Sagna, vigent campió de 
Catalunya en pista coberta, correrà la prova dels 800 metres. Per la seva part, 
la nedadora Marina Castro 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

> nous reptes per a yeli sagna i marina castro

Amb motiu del seu 40è aniversari, la Penya Barcelonista de Montcada i Reixac 
prepara una exposició de fotografies aportades per una gran quantitat de socis 
de l’entitat. La mostra s’inaugurarà el 18 de setembre, a les 19.30h, a la Casa 
de la Vila i es podrà visitar fins al 18 d’octubre | RJ

> exposició sobre la penya barcelonista
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Una cinquantena de karateques de quatre clubs (Shi-Kan de Montcada, Putxet 
de Barcelona, Senshi de Santa Perpètua i Can Deu de Sabadell) va participar 
el 12 i 13 de juliol en uns entrenaments a la platja de Calella. La representació 
montcadenca va estar formada per una quinzena d’esportistes | RJ

> entrenaments de karate a la platjaEl pare del desaparegut Xavier Martín, al costat de Juan Parra i Enric Expósito

Nieto i Cirera, durant la competició a Rimini
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jORnADA SOLIDàRIA

montcada neda 28.425 metres al 
‘mulla’t per l’esclerosi múltiple’ 
Es van recaptar més diners que a l’edició anterior, aconseguint 765 euros
Un total de 28.425 metres, 10.000 
més que l’any passat, van ser ne-
dats per 53 persones el 13 de juliol 
a favor dels afectats per l’esclero-
si múltiple durant la celebració a 
Montcada Aqua del ‘Mulla’t’, una 
jornada convocada a 600 piscines 
de tot Catalunya per la Funda-
ció Esclerosi Múltiple (FEM). 90 
persones es van llençar de forma 
simultània a la piscina de l’Aqua 
a les 12h, durant l’acte central de 
l’esdeveniment, que va comptar 
amb la presència de l’alcaldessa 
de Montcada i Reixac, María Ele-
na Pérez, del regidor d’Esports i 
president de l’IME, Marc Rodrí-
guez i la regidora de Salut Públi-
ca, M. Carmen González. D’altra 
banda, més d’una cinquantena de 
persones va participar a la master 

class d’aqua-zumba que va tenir 
lloc una estona abans. Durant la 
jornada, i en els dies previs, tam-
bé es va poder comprar material 
promocional a favor de la FEM. 
En total, es van recollir 765 euros, 
superant també les xifres econòmi-
ques de l’any passat en què es van 
recaptar 317.

Vila de Montcada. L’IME va 
cancel·lar la competició de na-
tació que s’havia de fer el 10 
de juliol a la piscina de la Zona 
Esportiva Centre per manca 
d’inscripcions. Dies abans de 
la convocatòria, només s’havia 
apuntat una vintena de partici-
pants | RJ

Uns 90 nedadors van saltar de forma simultània a la piscina en aquesta jornada solidària 
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FuTbOL 

el cd montcada doblarà la quantitat 
d’equips del seu futbol formatiu

El CD Montcada, que l’any passat 
va recuperar el seu futbol forma-
tiu, comptarà per a la tempora-
da 2014-15 amb un total de 17 
equips: dos juvenils, dos cadets, 
dos infantils, tres alevins, tres ben-
jamins, tres prebenjamins i dos 
barrufets. Amb aquestes xifres, 
el club que presideix Modesto 
‘Tato’ Sanchís supera de forma 
considerable els 8 equips que va 
crear durant la primera tempo-
rada de funcionament del seu 
planter i mourà uns 200 nens i 
nenes. “Que hàgim duplicat la 
quantitat d’equips en un any és 
tot un èxit i ens demostra que 
estem fent una bona feia”, diu 
el president del club verd que no 

descarta formar un tercer conjunt 
infantil. D’altra banda, Sanchís va-
lora molt positivament que cadas-
cú dels equips del planter tingui el 
seu propi patrocinador. 

Primer equip.  Ha tancat els fitxat-
ges del defensa ‘Kiku’ Parcerisas i 
del porter Marc Chueca, tots dos 
del Vilassar de Dalt. Finalment, 
Joan Compte no vestirà de verd.

Rafa Jiménez | Redacció

Dels 8 conjunts que ha tingut aquesta temporada, passarà a formar un total de 17 

El prebenjamí del CD Montcada, durant la disputa de l’últim Torneig Vila de Montcada 
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L’EF Montcada ha ampliat fins al 
31 de juliol el termini per poder 
beneficiar-se d’una bonificació 
de 40 euros per inscriure’s per a 
la propera temporada. El club fa 
una valoració positiva del ritme 
d’inscripcions i confia poder for-
mar entre 21 i 23 equips | RJ

l’eF montcada 
preveu formar 
una vintena de 
conjunts

FuTbOL

Jordi Martínez, dempeus, el primer a l’esquerra, és el nou director esportiu de l’EFM
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El CD Montcada, que seguirà al Grup 1r de Primera Catalana, i l’UE Sant Joan-
Atlètic, que ho farà al grup 2n de Segona, ja coneixen quins seran els seus 
primers rivals a la temporada 2014-15. L’equip verd debutarà el 7 de setembre 
al camp d’un recent ascendit, l’UE Sants. Per la seva part, els de Can Sant Joan 
disputaran el mateix dia la primera jornada a casa del CF Ripollet | RJ

> sortejats els calendaris de 1a i 2a catalana

La direcció del complex esportiu ha anunciat que farà un seguit d’actuacions a 
partir del 31 de juliol a l’espai de les piscines cobertes per tal de fer tasques de 
millora. Per aquest motiu, del 31 de juliol i fins al 12 d’agost, romandran fora de 
servei la piscina gran i els llits d’aigua. Durant aquest temps, els usuaris podran 
anar a nedar a la piscina de la Zona Esportiva Centre presentant l’últim rebut 
pagat. Del 13 al 24 d’agost es tancarà la piscina petita. Durant aquesta darrera 
setmana, les sessions d’aquagym es podran veure també modificades | RJ

> obres durant l’agost a montcada aqua

bon paper de la Tri-Jam  
a la Triatló de Vitòria

Una expedició de 12 atletes de 
la Tri-JAM (Eric Teruel, Toni 
Navarrete, Joan Muñoz, Miguel 
Barrero, Albert Rigat, Josep Ama-
dor, Xavi Gutiérrez, Ilde Teruel, 
Alberto Blanco, Carlos San Feli-
pe –tots a la foto–, Damián Pérez 
i Álex Serrano) va obtenir uns 
bons resultats a la Iron i a la Half 
Triatló que es va fer el 13 de juliol 
a Vitòria. Ilde Teruel va guanyar 
la Half (1.900 metres nedant, 94,3 
quilòmetres en bicicleta i 21 qui-
lòmetres corrent) a la categoria 

d’entre 55 i 59 anys en 5 hores, 34 
minuts i 2 segons. 

Iron. Els altres set membres de 
la Tri-JAM van participar a l’Iron 
(3,8 quilòmetres nedant, 180 qui-
lòmetres en bicicleta i 42,2 quilò-
metres corrent). Miguel Barrero, 
Toni Navarrete i Eric Teruel van 
arribar entre els 100 primers i van 
finalitzar a la quarta posició a la 
classificació per equips. El millor 
temps el va fer Barrero, 72è, amb 
10 hores, 3 minuts i 58 segons | RJ  

TRIATLÓ

Una expedició de 12 atletes va participar a l’Iron i a la Half

Carles Cera va aconseguir la vic-
tòria a la Mitja Marató de Mun-
tanya WarClubs Run que es va 
disputar el 6 de juliol a la Vall 
d’Hostoles (Garrotxa). L’atleta 
montcadenc va arribar en prime-
ra posició després de fer els 21 
quilòmetres amb un temps d’1 
hora, 45 minuts i 3 segons. Cera, 
qui participava amb un conjunt 
creat per aquesta cursa al costat 
d’Andreu Simón i Ferran Sampe-
re, també va encapçalar la clas-
sificació per equips | RJ 

> cera tanca amb 
èxit la temporada
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Foto de família de 10 dels 12 atletes que van participar a la Triatló de Vitòria del 13 de juliol



Enric Martínez Disla
Adéu a les tisores. Amb 63 anys acabats de fer i després de més de quaranta tallant i penti-
nant cabells, Enric M. Disla penja la bata i les tisores i tanca una de les perruqueries més antigues 
del carrer Major. La primera va ser la que van obrir la seva mare i la seva tia l’any 1934. Fill i nebot 
de perruquers, va començar a treballar amb només 17 anys a l’altre establiment que regentava el 
seu pare, també al carrer Major, mentre estudiava de nit al Gremi de Perruquers de Barcelona. Es 
considera afortunat d’haver-se pogut guanyar la vida treballant d’allò que més li agrada i agraeix a la 
clientela la confi ança que ha dipositat en les seves dots com a perruquer. Ara tindrà més temps per 
“tallar-li el cabell a les plantes”, com li diu un veí quan el veu arreglant el jardí, i per sortir a caminar 
amb els amics, que ja fa temps que l’esperen.

“un bon perruquer ha de 
ser sincer amb el client” 

Perruquer per vocació o per 
tradició familiar?
Per ambdues raons. He viscut 
l’ofi ci de perruquer des de la 
infància. Des de ben jove vaig tenir 
clar que volia continuar la tradició 
familiar i em vaig apuntar al Gremi 
de perruquers de Barcelona, on 
vaig fer les pràctiques i vaig entrar 
en contacte amb bons perruquers 
de l’època, que em deixaven anar 
als seus salons de bellesa a veure 
com treballaven. Jo m’instal·lava 
en un racó per no fer nosa i 
aprenia moltíssim, sense que em 
costés ni un cèntim. 
Quan va començar a treballar de 
perruquer?
Amb 17 anys ja ajudava el meu 
pare en el negoci familiar. Els 
diumenges al matí m’enviava a 
l’antiga cerveseria a afaitar els 
amos i els treballadors abans de 
començar la jornada i després 
em quedava a esmorzar amb ells. 
Al 1975 ja vaig passar a fer-me 

càrrec de la perruqueria tot sol. 
Va seguir la línia del seu pare o 
va introduir canvis?
A les perruqueries antigues, la 
gent hi anava a petar la xerrada. 
Jo volia canviar aquesta dinàmica 
perquè la meva obligació és tallar 
el cabell el millor que pugui, no 
pas fer de locutor de ràdio ni 
escoltar xafarderies sobre ningú. 
El pas següent va ser acostumar la 
gent a demanar cita prèvia. Amb 
aquest canvi, que vaig introduir 
fa 25 anys, la xerrameca entre 
la clientela es va acabar perquè 
a la perruqueria només podien 
coincidir, com a màxim, dues 
persones. Això no vol dir que el 
client i jo no poguem mantenir una 
conversa sobre temes generals, 
però la discreció és una premissa 
bàsica quan tens un negoci de 
cara al públic. 
Quin és el secret d’un bon 
perruquer? 
Un bon perruquer ha de ser 

sincer amb el client. El meu 
treball es basa en les meves 
mans, no en vendre productes 
ni oferir miracles. Per això, quan 
algú em demana consell sobre 
problemes capil·lars, li recomano 
que vagi al metge. Si algú vol fer-
se un determinat tall de cabell, 
sempre li explico els avantatges 
i els inconvenients, tenint en 

compte el tipus de cabell i el seu 
naixement i la forma del rostre. 
En alguna ocasió, fi ns i tot, m’he 
negat a fer el que em demanava 
un client per no perjudicar-li el 
cabell. Amb el temps, t’adones 
que com més clar li parles a la 
clientela, més confi a en tu i la 

confi ança esdevé essencial per 
fer servir les mans com saps. 
Diuen que un bon perruquer 
també ha de tenir dots de 
psicòleg.
Tocar caps i públic no només 
requereix saber l’ofi ci, sinó 
aprendre a conèixer el tipus de 
client. Fa anys vaig fer un curs de 
psicoestètica que em va resultar 
molt útil per relacionar-me amb la 
clientela i saber què vol cadascú. 
Què és el que més demana el 
públic actual?
Avui dia la majoria de la gent 
busca tallats còmodes per rentar-
se el cap i sortir al carrer sense 
esmerçar-hi gaire temps. 
Ha fet de perruquer fora del seu 
establiment?
He col·laborat amb el Grup de 
Teatre de La Salle Montcada 
durant 25 anys, pentinant els 
actors dels diferents espectacles, 
una experiència que m’ha resultat 
molt gratifi cant, tant per la gent 

que he pogut conèixer, com per 
les bones estones que he viscut. 
Als anys vuitanta també vaig 
participar en l’organització d’unes 
desfi lades de moda que es van 
fer a l’Abi, amb la col·laboració 
de diferents establiments de 
roba, calçat i complements de 
Montcada centre. 
Com ha rebut la clientela la 
notícia que es jubila?
Alguns clients de tota la vida es 
mostren contrariats, però el cert 
és que ha arribat el moment de 
parar, tenint en compte que per les 
meves mans han passat fi ns a tres 
generacions de montcadencs. 
La nissaga s’acaba amb vostè? 
Sembla que sí. Cap dels meus 
dos fi lls ha seguit el meu camí, 
però no em sap greu. Crec que 
és un ofi ci que t’ha d’agradar molt 
perquè si no, es fa molt pesat. En 
aquest sentit, em sento afortunat 
d’haver-me pogut guanyar la vida 
fent el que més m’agrada.

“Per les meves mans 
han passat fi ns a 
tres generacions de 
montcadencs”

Perruquer

A títol personal
laura Grau
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