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La coordinadora territorial de l’ANC a Montcada, Consol Cervera, durant la lectura del manifest en representació de la societat civil
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La nova llei afectarà enguany tres 

arrenca un 
nou curs marcat 
per l’entrada de 
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Tots els grups de l’oposició –
ICV-EUiA, PPC, C’s i ERC– 
han confirmat que presentaran 
una moció conjunta al proper 
Ple demanant la dimissió de 
l’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), un cop s’ha sabut que el 
Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC) segueix amb el 
procediment per jutjar-la per pre-
sumpta prevaricació en el cas de la 
contractació de l’exdirectora d’Ur-
banisme, Carmina Llumà. Les 
quatre formacions consideren que 
l’edil no pot continuar al càrrec i 
instaran PSC i CiU a retirar-li la 
seva confiança. La petició es deba-
trà a la sessió del 25 de setembre 
(19.30h, Casa de la Vila).
L’edil, que ha defugit fer declara-
cions, només ha fet constar que 
no ha rebut cap notificació oficial 
i que, per tant, continua estant im-
putada i no pas acusada.

Resolució. La decisió del TSJC 
de continuar amb la tramitació 
de la causa contra l’alcaldessa, el 
diputat i exsecretari d’Organitza-
ció del PSC, Daniel Fernández, 
l’exalcalde de Sabadell, Manuel 
Bustos, i el seu germà Francisco, 
edil també del consitori sabade-
llenc, es va donar a conèixer el 
passat 8 de setembre. Va ser ales-

hores quan es va fer públic que el 
TSJC havia desestimat els recur-
sos presentats pels afectats perquè 
la causa fos sobreseguda instant 

el fiscal i l’acusació popular a sol-
licitar l’obertura del judici oral. El 
Tribunal entén que hi ha prou indi-
cis com per anar a judici per aclarir 
si Fernández i els germans Bustos 
van pressionar l’alcaldessa per 
contractar l’exdirectora de l’Àrea 
Territorial d’Urbanisme, Carmina 
Llumà. El càrrec contra Pérez és 
per presumpta prevaricació –dic-
tar una resolució administrativa 
sabent que és injusta–, mentre que 
la resta d’acusats seran jutjats per 
presumpte tràfic d’influències.
Llumà va ser contractada al maig 
del 2012. Unes escoltes telefòni-
ques fetes entre Fernández i Bustos 
en el marc de la investigació del cas 
Mercuri, centrat a Sabadell, van 
posar de relleu que ambdós van 
intentar pressionar l’alcaldessa per-
què contractés la tècnica, tot i no 
haver estat considerada apta en la 
prova de selecció. 
Pérez sempre ha negat haver ac-
tuat sota pressió i manté que la 
contractació de la treballadora, que 
va deixar el càrrec ara fa un any, es 
va fer seguint la legalitat.

Demanda en bloc. Tan aviat com es 
va saber la notícia, tots els grups de 
l’oposició van reclamar la dimissió 
de l’alcaldessa i al PSC i CiU, que 
actuessin al respecte. “Durant tot 
el procediment, cap membre 
del govern li ha demanat expli-
cacions”, ha criticat el portaveu 
d’ICV-EUiA, Josep M. González. 
Eva García (PPC) opina que la 
demanda de l’oposició no hauria 
d’arribar a Ple i que Pérez hauria 
de renunciar “per una qüestió de 
dignitat i perquè així ho diu el 
codi ètic del seu partit”, ha dit.
C’s ha enviat una carta al secretari 
general del PSOE per explicar-li 
l’afer i demanar la seva interven-
ció. La portaveu de la formació, 

Carmen Romero, considera que 
l’alcaldessa “està tacant el nom 
de la ciutat” i la convida a dimitir 
“seguint l’exemple de Bustos”. 
ERC, l’únic grup que mentre l’al-
caldessa va estar imputada no va 
demanar la seva renúncia, va ser 
el primer a reclamar-la un cop es 
va saber que serà acusada. “En 
cas de no dimitir, no s’entendria 
que PSC i CiU la mantingues-
sin en el càrrec”, opina la porta-
veu, Marta Aguilar.
El cercle Podemos, recentment 
creat al municipi, també ha dema-
nat la dimissió de l’edil.

Silenci de CiU. De moment, la coa-
lició, que governa amb el PSC des 
del 1999, ha decidit callar i no res-
pondre les crítiques dels grups de 
l’oposició que l’han instat a no se-
guir donant suport a l’alcaldessa.

Actualitat
laveu.cat

PLE DE SETEMBRE
El debat sobre la moció que reclama 
la dimissió de Pérez es farà en la sessió 
plenària del dia 25, a la Casa de la Vila

 L’anunciada moció contra Parra s’ajorna per qüestió de prioritats

pérez, a judici

L’oposició presentarà una moció conjunta 
al Ple demanant la dimissió de l’alcaldessa
El govern de PSC i CiU manté la confiança en l’edil i no respon les crítiques de la resta de grups, que li exigeixen responsabilitats

Pilar Abián | Redacció

El TSJC ha desestimat 
els recursos presentats 
per l’edil i la resta 
d’imputats perquè la 
causa fos sobreseguda

Maria Elena Pérez ha dit que, de moment, continua estant imputada i no pas acusada

Pel que fa a la moció conjunta que 
l’oposició va anunciar al juliol de-
manant la dimissió del president 
de l’Àrea de Política Territorial, Juan 
Parra (PSC), en relació amb la mo-
dificació del Pla de Reforma Inte-
rior (PERI) de la Font Pudenta l’any 
2000, quedarà ajornada per al proper 
Ple “per una qüestió de prioritats”, 
segons han assenyalat els portaveus 
d’ICV-EUiA, PPC, C’s i ERC. Els qua-
tre grups mantenen que l’edil es va 
veure afavorit per una decisió de 
l’equip de govern per ampliar l’edi-
ficabilitat del solar on va construir el 
seu habitatge. Les quatre formacions 
insisteixen que durant, l’últim tràmit 
per aprovar el PERI, l’executiu va in-
corporar “sense cap informe tècnic 
que ho justifiqués” l’augment del 
sostre d’edificabilitat, que va  passar 
a ser de dues cases de planta baixa 
i un pis, a tres cases de planta baixa 
i dos pisos. També critica el govern 

perquè considera que el canvi no va 
ser informat ni a la resta de grups 
municipals ni a la Generalitat. Com a 
protesta, en el Ple de juliol l’oposició 
en bloc va marxar de la sala quan es 
van debatre els punts de l’Àrea Terri-
torial que dirigeix l’edil socialista.

Després d’una Comissió informativa 
extraordinària, feta el 17 de setem-
bre, ERC ha anunciat que presenta-
rà l’expedient al Síndic de Greuges, 
a la Comissió d’Urbanisme de la Ge-
neralitat, a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) i, fins i tot, a la seu 
central del PSC.
El responsable d’Urbanisme es 
mostra disposat a fer el que calgui 

per aclarir una situació de la que 
diu sentir-se “totalment aliè”. Par-
ra assegura que no té res a veure 
amb les irregularitats denunciades 
per l’oposició: “Tinc la consciència 
tranquil·la i arribaré a les instàncies 
que faci falta per demostrar la meva 
innocència i defensar la meva hono
rabilitat”. L’edil es mostra dolgut pel 
que considera un atac personal. “No 
entenc que després de 14 anys es 
desencadeni una persecució tan vil 
en contra meva”, ha dit | PA
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Parra: ‘Faré tot el que 
calgui per defensar     
la meva honorabilitat’
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LafaRgE
L’Audiència reobre el cas de la 
denúncia veïnal contra la cimentera 
per contaminació acústica

pàg. 06

POU DE VENTILaCIÓ
La tuneladora vertical comença a 
perforar el subsòl a l’aparcament 
del CAP de Jaume I 

pàg. 07

diada de tricentenari

L’alcaldessa, a favor de la celebració 
de la consulta sempre i quan sigui legal
L’ANC lliura a l’Ajuntament el document de compromisos d’una vintena d’entitats locals en suport al referèndum del 9-N

“La cita dels catalans amb el 
9-N només és viable si el re-
ferèndum és legal”. Aquest va 
ser el principal missatge que va 
donar l’alcaldessa, María Elena 
Pérez (PSC), en el discurs ins-
titucional fet el matí de l’11 de 
setembre a la plaça de l’Església 
amb motiu de la Diada Nacional 
de Catalunya. L’edil es va mos-
trar esperançada amb la nova 
llei de consultes que aprovarà el 
Parlament i va defensar el dret a 
decidir “sense saltar-se les re-
gles del joc de la democràcia”. 
Pérez va estar acompanyada a 
l’escenari per dos regidors del 
govern, la portaveu del grup del 
PSC, M. Carme Porro, i el pri-
mer tinent d’alcalde, Joan Mares-
ma (CiU). 

L’ANC, protagonista. En represen-
tació de la societat civil, va inter-
venir la coordinadora territorial 
de l’ANC a Montcada, Consol 
Cervera, qui va assenyalar que 
Catalunya està vivint un mo-
ment històric “per poder exer-
cir el dret a decidir el seu futur 
a través d’un instrument pací-
fic i democràtic: la consulta del 
9-N”. Cervera creu que ha arri-
bat el moment de conèixer “quin 
és el suport real, no inventat o 
manipulat, per poder canviar 
les coses” i va acabar recitant 
la cançó ‘Catalunya persisteix’, 
basada en un himne del compo-
sitor letó Martins Brauns –fet el 

1989 amb motiu de la Cadena 
Humana entre Estònia, Letònia i 
Lituània– i un poema de Miquel 
Martí i Pol. A continuació un 
altre membre de l’ANC, Jaume 
Ribera, va lliurar a l’alcaldessa el 
document de compromís amb la 
consulta d’una vintena d’entitats 
locals i de quatre càrrecs electes.
L’acte va comptar amb la músi-
ca en directe del trio Musica’t i 
la Coral del Giravolt, que van 
interpretar ‘El Rossinyol’ i ‘El 
Cant dels Segadors”, i l’actuació 
dels Castellers de Montcada i 
Reixac. Un total de 25 entitats i 
associacions van prendre part en 
l’ofrena floral als peus de l’escul-
tura ‘La força de la terra’.

L’oposició, absent. Un any més 
PPC, C’s i ERC no van assistir a 
l’acte, mentre que ICV-EUiA ho 
va decidir a última hora. La coa-
lició esperava que abans de l’11 
de setembre l’alcaldessa hagués 
dimitit després de fer-se públic 
que el Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya la jutjarà per un 
pressumpte delicte de prevarica-
ció (veure pàgina 3). 
L’executiva de C’s, que va tornar 
a reclamar que la Diada sigui el 23 
d’abril en considerar que l’11 de 
setembre està “segrestat pel sepa-
ratisme”, va participar a l’acte de 
partit fet a Barcelona.

Altres actes. La Comissió de 
l’11-S de Montcada i Reixac va 
organitzar també al matí un acte 
independentista al carrer Major, 
que va incloure jocs de bitlles 
catalanes, el desplegament d’una 
estelada gegant, un mosaïc d’es-
telades, la realització d’un mural 
amb el lema ‘300 anys després: 
sí, sí’, poemes i cançons en català 
i una recollida de llibres dins de la 

campanya ‘Som Països Catalans’, 
que destinarà al Servei Local de 
Català (SLC). El montcadenc Jau-
me Aragall va llegir un manifest 
reivindicant la consulta del 9-N, 
els drets nacionals de Catalunya i 

la voluntat de caminar cap a un 
país “que faci de la cohesió so-
cial el seu gran objectiu i de-
fensi els drets que tant ens ha 
costat assolir”. Per la seva ban-
da una cinquantena de persones 

va participar a la 33a pujada al 
Turó de Mòia, amb la hissada 
de la senyera, organitzada per 
la secció local de CDC, que va 
incloure una lectura de poemes i 
música en directe. 

Laura Grau/ Pilar Abián | Montcada

La portaveu del PSC, M.Carmen Porro, l’alcaldessa, María Elena Pérez, i el portaveu de CiU, Joan Maresma, van fer l’ofrena en nom del consistori
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 L’ANC, satisfeta amb la participació de Montcada a la V humana 

Segons fonts de l’ANC, un total de 
1.676 montcadencs es van inscriu-
re a la V humana que es va fer a 
Barcelona amb motiu de la Diada 
Nacional de Catalunya. El tram ini-
cialment assignat a Montcada va 
ser el 21, a l’av. Diagonal –entre 
Pau Claris i Roger de Llúria–, però 
després que s’omplís, l’ANC local 
va anar donant instruccions per-
què els montcadencs s’apuntessin 
a altres trams on encara quedaven 
espais buits com el 22 i el 26.
La coordinadora territorial de l’ANC 
a Montcada, Consol Cer   vera, s’ha 
mostrat molt contenta amb aquesta 
xifra, que supera el poc més d’un 
miler d’inscrits que es va registrar 
l’any passat amb motiu de la ca-
dena humana pel dret a decidir. 
“Enguany l’organització era més 
complicada que l’any passat i 

semblava una 
fita impossible 
poder formar el 
mosaïc perquè 
es veiés bé des 
de l’aire, però 
ho vam acon
seguir”, explica 
Cervera, que 
també ha des-
tacat la vessant 
festiva de l’acte, 
amb l’actuació de corals i colles 
castelleres d’arreu de Catalunya, i 
l’absència d’incidents tot i el gran 
volum de persones concentrades. 
“Hem demostrat un cop més da
vant del món que som un poble 
que tenim clar el què volem”, 
ha afegit. D’altra banda, l’ANC lo-
cal destaca que un total de 1.288 
montcadencs han participat a la 

campanya ‘Signa un vot per la In-
dependència’, basada en el Dret 
Fonamental de Petició, en què 
cada signant demana al Parlament 
que si no es pot celebrar una con-
sulta vinculant, declari la indepen-
dència d’acord amb el Dret Interna-
cional. Les signatures de Montcada 
i de la resta del territori, un total de 
750.000, es van lliurar al Parlament 
el 15 de setembre | LG

El PPC, C’s i ERC ja 
havien anunciat que 
no assistirien a l’acte, 
mentre que ICV-EUiA ho 
va decidir a última hora
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Maresma, a l’esquerra de la imatge, amb el president de CDC a Montcada i Reixac, Daniel Remesar, el dia que va fer l’anunci de no ser alcaldable
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Maresma: ‘No seré el cap de llista 
de CiU a les properes eleccions’

municipals 2015

La coalició nacionalista ha anunciat l’inici del procediment per triar el nou candidat

Joan Maresma no serà el cap de 
llista de CiU a les properes elec-
cions municipals.  “La decisió 
ha estat personal i meditada; 
de fet, ja la vaig comunicar fa 
dos anys a la direcció”, ha ex-
plicat Maresma. L’actual porta-
veu del grup municipal de CiU 
s’ha mostrat també convençut 
que cal un canvi. “És necessari 
i serà positiu per a la coalició 
a nivell local”, ha dit. No obs-
tant això, Maresma ha deixat 
clar que no deixa la política i 
que continuarà a disposició del 
partit, tant a l’àmbit municipal 
com nacional. “Encara no estic 
en edat de jubilar-me i seguiré 
treballant, tot i que des d’una 
segona línia”, ha puntualitzat.
Respecte la possibilitat de for-

mar part de la llista de CiU a les 
municipals, Maresma ha dit que 
la decisió la prendrà la coalició i 
que ara el seu compromís és li-
derar el grup municipal fins als 
propers comicis per garantir la 
governabilitat i complir els objec-
tius fixats en aquest mandat.

Líder històric. “Substituir Joan 
Maresma com a candidat de 
CiU és tot un repte”, ha re-
conegut el president de CDC 
al municipi, Daniel Remesar 
tot afegint que, des que l’edil 
va anunciar la seva decisió, el 
partit està treballant per trobar 
el millor substitut. Sense avan-
çar cap nom, el president del 
CDC ha dit que ja té a punt la 
seva proposta: “Serà una per-
sona capacitada, amb ganes 

de treballar i que compartei-
xi els nostres objectius”. Ara 
Remesar traslladarà el nom de 
l’alcaldable a l’executiva i, si 
aquesta l’accepta, se sotmetrà 
a l’aprovació de l’assemblea. 
El procediment es farà en breu 
ja que el nom del candidat es 
farà públic abans de la data de 
la consulta sobiranista, el 9 de 
novembre.
Remesar ha aprofitat l’anunci 
de Maresma de no repetir com 
a cap de llista per agrair el tre-
ball de l’edil que ha encapçalat 
en set ocasions la llista de la 
coalició nacionalista sent el re-
gidor més veterà del consistori. 
Des del 1999, amb l’entrada de 
CiU al govern, en coalició amb 
el PSC, Maresma ocupa la pre-
sidència de l’Àrea Econòmica.

Pilar Abián | Montcada
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“Estem molt satisfets amb el 
grau compromís de les for-
ces polítiques locals en l’or-
ganització de la jornada del 
proper 8 d’octubre”. Aquesta 
ha estat la valoració que ha fet 
Ramon Bueno, portaveu de la 
Plataforma Tracte Just Soterra-
ment Total (PTJST), després 
de les dues trobades mantin-
gudes els dies 3 i 10 de setem-
bre amb els representants dels 
grups municipals i partits de la 
localitat per preparar la troba-
da de parlamentaris i diputats 
prevista a Montcada el 8 d’oc-
tubre. 
La convocatòria té com a ob-
jectiu aconseguir la implicació 
dels grups parlamentaris per 
tal que instin el Ministeri de 
Foment a incloure una partida 
destinada a l’inici del soterra-
ment en els pressupostos del 
2015. “Els partits han com-
plit amb el compromís de 
contactar amb els seus re-
presentants i aviat podrem 
informar sobre quins seran 
els assistents a la jornada”, 
ha dit Bueno. La Plataforma 
ha elaborat una proposta de 
programa de la convocatòria 
que inclou un recorregut dels 
diputats i parlamentaris per 
diferents punts de la ciutat –

incidint en les infraestructures 
d’interès general que supor-
ta– i un acte públic on es faci 
balanç de la trobada i els assis-
tents signin un escrit de com-
promís amb el soterrament de 
la línia de rodalies de Portbou. 
“Es tracta d’una proposta 

que hem d’acabar de con-
sensuar amb l’Ajuntament i 
els partits”, ha indicat el por-
taveu de la Plataforma. 

Nou atropellament. Un tren de 
la línia de Portbou va atrope-
llar la nit del 8 de setembre,  a 

les 22h, a l’alçada del carrer 
Carril, a Can Sant Joan, un 
home de 64 anys veí de Mont-
cada. Amb aquesta són ja 160 
persones mortes a les vies de 
la línia de Portbou al seu pas 
per Montcada al llarg de la 
història.

06

La Plataforma i els partits consensuen 
la propera trobada amb parlamentaris

soterrament total

La jornada es farà el proper 8 d’octubre i pretén impulsar el projecte local davant del Ministeri
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Pilar Abián | Redacció

La remodelació 
de l’estació 
de Bifurcació, 
sense data

L’Adif assegura que les obres 
de millora de l’accessibilitat a 
l’estació de Montcada Bifurca-
ció –amb la instal·lació d’esca-
les mecàniques i ascensors i el 
creixement en alçada de les an-
danes– són prioritàries, tantma-
teix assenyala que per manca de 
pressupost no hi ha data per dur-
les a terme. Aquesta és la respos-
ta que l’empresa ha donat a les 
queixes expressades per l’AV de 
Can Sant Joan que al novembre 
de l’any passat va denunciar a 
l’Adif els problemes que tenen 
els viatgers que agafen el tren 
a l’estació del barri ja que l’únic 
accés és a través d’escales i, un 
cop a l’andana, la distància per 
pujar al comboi supera el mig 
metre. L’entitat també reclama-
va una reunió per conèixer les 
actuacions previstes en el Pla de 
Millora de la Xarxa de Rodali-
es. Deu mesos després, l’únic 
que ha rebut és una carta amb 
una declaració d’intencions.

Queixa veïnal. “No hi ha diners 
ni calendari, això és paper 
mullat”, ha assenyalat el pre-
sident de l’AV, José Luis Cone-
jero, qui també ha denunciat 
els “incompliments reiterats” 
dels compromisos adoptats que 
ha fet l’Adif amb el municipi. 
L’entitat farà una assemblea el 
26 de setembre (19h, Kursaal) 
per informar els veïns i planifi-
car possibles accions.

Pilar Abián | Montcada

Les dependències de la Policia 
Local es traslladaran al polígon 
La Ferreria, a l’edifici municipal 
que actualment acull la nau de 
reciclatge que gestiona l’associ-
ació Andròmines, d’aproxima-
dament 750 m2 i situat al costat 
de la Deixalleria. La comissaria 
i els espais que fan servir els 
agents –un total de 56– es tro-
ben ubicats actualment a l’edi-
fici de l’Ajuntament. El Ple de 
juliol va donar llum verda al 
projecte, que consisteix a ubi-
car les dependències policials a 
la primera planta de la nau de 
la Ferreria i traslladar l’actual 
servei de reciclatge i venda d’ar-
ticles de segona mà a la planta 

baixa de l’edifici –actualment 
n’ocupa la primera–, espai que 
a hores d’ara acull el dipòsit 
municipal, que es traslladaria 
als exteriors de la nau.
“El canvi permetrà donar una 
millor atenció a la ciutadania 
perquè hi podrem oferir més 
serveis i la Policia Local dispo-
sarà d’unes instal·lacions ade-
quades per fer les seves fun-
cions i per la xifra d’agents de 
què disposem”, ha explicat la 
presidenta de l’Àrea Interna, M. 
Carmen Porro (PSC). El pressu-
post de licitació per fer les obres 
puja a 1.187.683 euros.
La previsió és que el trasllat de la 
Policia Local es faci efectiu durant 
el primer semestre del 2015.

La Policia Local es traslladarà a 
la nau de reciclatge de la ferreria
Els agents ocuparan la primera planta de l’espai on es venen articles de segona mà

Laura Grau | Montcada

canVi d’uBicaciÓ
ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA 

La asamblea para constituir 
la nueva junta se celebrará 

el 16 de octubre, a las 16.30h, 
en el Casal de la Mina 

(avenida de la Unidad, s/n, Parc de les Aigües)

El plazo para presentar candidaturas 
finaliza el 6 de octubre, a las 18.30h. 

Más información, en la secretaría del Casal

Montcada i Reixac, septiembre de 2014
La junta

Andròmines gestiona actualment la nau

 La tuneladora vertical comença a fer l’últim pou de la LAV
El 12 de setembre va començar l’operació de perfo-
ració del subsòl al parquing de Jaume I per construir 
l’últim pou de ventilació de la LAV al seu pas per Mont-
cada. Els treballs havien d’arrencar a principi d’agost, 
però retards en l’arribada de part de la maquinària 
procedent d’Alemanya ho van impedir. La previsió és 
que la perforadora avanci un metre o un metre i mig 
al dia. Tenint en compte que ha de foradar fins a 46 
metres de profunditat, els treballs d’excavació podrien 

allargar-se fins a final d’octubre. Mentre la maquinària  
estigui en acció el pou estarà ple d’aigua per mante-
nir el nivell freàtic del subsòl. A mesura que avanci 
la perforació l’encofrat que envolti el forat –amb un 
diàmetre de 9 metres– s’anirà omplint de formigó. Les 
obres, que es van iniciar al mes de desembre, les exe-
cuta la Unió Temporal d’ Empreses Sacyr Construcció 
i Cavosa Obres i Projectes i tenen un pressupost de 
6.744.887 euros | LG
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L’Ajuntament ha iniciat les pri-
meres passes per evitar que 
bancs i empreses tinguin pisos 
desocupats i buscar fórmules 
perquè els destinin a lloguers 
socials. El Ple va aprovar al ju-
liol modifi car l’ordenança que 
regula les llicències urbanísti-
ques per tal d’incloure-hi una 
taxa, de 889 euros, per pagar 
les despeses de l’obertura d’un 
expedient en els casos en què es 
detecti una utilització anòmala 
dels habitatges, especialment 
per l’existència de pisos buits. 
La primera fase consistirà a 
identifi car les entitats fi nance-
res i les empreses que compten 
amb habitatges desocupats i, la 
segona, a aplicar multes si és ne-
cessari, en base a la llei que per-
met les administracions sancio-
nar, en matèria d’habitatge, fi ns 
a 200.000 euros. Amb aquest 
tràmit es dóna compliment a 
la moció aprovada al gener del 

2014, a instàncies de la PAH, 
que col·laborarà amb l’Ajunta-
ment en aquest procés.

Acord majoritari. Tots els grups 
municipals van votar a favor de 
la mesura, a excepció del PPC, 
que es va abstenir, amb l’argu-
ment que el govern hauria de 
negociar convenis amb els bancs 
per promoure lloguers socials 
i no pas multar-los. En aquest 
sentit, el regidor d’Habitatge, Jo-
nathan Martín (PSC), va remar-
car que l’Ajuntament “ja s’ha 
afegit als convenis generalistes 
que signa el govern autonòmic 
amb empreses i entitats fi nan-
ceres per promoure el lloguer 
social dels pisos desocupats”. 
Precisament el 30 de juliol l’al-
caldessa va signar un acord amb 
la Generalitat i Catalunya Banc, 
per tal que una part dels pisos 
que gestiona l’entitat bancària es 
puguin llogar a famílies deriva-
des des de Serveis Socials.

Els bancs i grans empreses 
que tinguin pisos buits  
seran sancionats

acord municipal

L’Ajuntament dóna compliment a una moció de la PAH

Laura Grau | Montcada

07

Els afectats per processos de 
desnonament només disposen 
fi ns al 7 d’octubre per presentar 
recurs d’apel·lació. La Platafor-
ma d’Afectats per la Hipoteca 
(PAH) de Montcada ha mostrat 
el seu malestar davant la modifi -
cació de la llei hipotecària apro-
vada pel govern central, que 
ha qualifi cat de “vergonyosa” 
entenent que afavoreix els inte-
ressos dels bancs en comptes de 
protegir el dret de les persones a 
un habitatge digne.  
El govern central s’ha vist obli-
gat a modifi car la normativa 
després que el el Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea 
(TJUE) hagi fallat aquest es-
tiu contra la reforma de la llei 
hipotècària del govern estatal. 
Els jutges europeus consideren 
que la normativa deixava en 
inferioritat de condicions als 
desnonats respecte les entitats 
bancàries perquè no podien 
oposar-se a una resolució judi-
cial desfavorable, mentre que el 

banc sí podia presentar recurs 
d’apel·lació.

Passes a fer. Així, els afectats per 
procediments d’execució hi po-
tecària iniciats abans del 7 de 
setembre –data en què es va 
publicar el decret del govern al 
Butlletí Ofi cial de l’Estat– i en 
els quals el jutge hagi desestimat 
l’oposició per clàusules abusives 
i encara conservin la possessió 
de l’habitatge, tenen un mes per 
presentar els recursos d’apel·-
lació. En el cas que el jutge 

no hagi resolt encara el recurs 
d’oposició per clàusules abusi-
ves, els afectats han d’assegurar-
se que el seu advocat interposi 
dins del termini legal les esme-
nes contra l’auto judicial. 
La PAH exigeix que es facin les 
modifi cacions legals necessàries 
per protegir els hipotecats, s’eli-
mini el termini d’apel·lació i es 
declarin nul·les les resolucions 
que van negar el dret a recórrer. 
La PAH Montcada es reuneix 
els dimecres a la tarda al Kur-
saal. 

La PaH critica que l’Estat fi xi una data 
límit per fer els recursos d’apel·lació
La Plataforma ha reprès les trobades informatives que fa cada dimecres al Kursaal

Sílvia Alquézar | Montcada

afectats per la Hipoteca

Membres de la PAH Montcada, durant una protesta a la Casa de la Vila
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El carrer de Mossèn Castellví ha 
estrenat, des de mitjans d’agost, 
una nova fesomia gràcies al 
projecte de remodelació elaborat 
per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac i pressupostat 
en més de 800.000 euros. Aquest 
vial d’entrada al centre des de 
la Font Pudenta i Terra Nostra 
guanya en seguretat per als via-
nants gràcies a la instal·lació 
d’un voladís sobre la llera del riu 
Ripoll. Això permet gaudir d’una 
vorera molt més ampla en tot 
el recorregut –ara la majoria de 
trams tenen entre els 3 i els 6 
metres– i una barana protectora 
de formigó i vidre antivandàlic fa 
una evocació constant al riu.
El nou carrer de Mossèn Castellví 
estrena nombroses zones verdes 
i reserva diversos espais d’estada 
amb bancs i papereres repartits al 
llarg del traçat. La nova barana de 
formigó incorpora una il·luminació 
de llums LED. A més, el paviment 
acolorit del carrer recorda el ferm 
del passeig del tram soterrat de la 

C-17 a Mas Rampinyo. Les seves 
tonalitats cromàtiques segueixen 
un traçat ondulat inspirat en la 
llera del riu.
La remodelació d’aquest concor-
regut carrer era una prioritat per 
al govern municipal i, gràcies 
a l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona, s’ha pogut posar fi l a 
l’agulla. A l’entorn del carrer de 
Mossèn Castellví hi confl ueixen 
l’estadi de futbol de la Ferreria, 
l’institut i el casal de gent gran, 
a més de ser la porta d’entrada 
als comerços i serveis ubicats al 
centre de la ciutat.
La renovació del carrer també ha 
servit per instal·lar-hi el monòlit 
en record de les víctimes de la 
riuada del 25 de setembre del 
1962. L’escultura, que des de la 
seva inauguració el setembre del 
2012 estava instal·lada al fi nal 
de la passarel·la de vianants, al 
passatge de Sant Joan Baptista 
de La Salle, ara està ubicada 
al tram del carrer de Mossèn 
Castellví entre el pont de vehicles 
i el de vianants.

>monogràfi c

diGnificaciÓ de l’entorn del riu ripoll

El carrer de Mossèn Castellví estrena fesomia

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

EVOCaCIÓ CONSTaNT aL RIU
Tant la barana de seguretat com el 
paviment recorden constantment el 
curs fl uvial que creua la ciutat

fUTURa PaSSaREL·La MÉS aMPLa
La infraestructura millorarà la seva 
seguretat amb més amplada i un terra 
antilliscant

MARÍA ELENA pÉREZ
ALCALDESSA

Una vegada més constatem 
com la col·laboració entre di-
verses administracions permet 
fer evolucionar les ciutats. Al 
llarg del mandat hem impul-
sat accions amb un marcat 
accent social i ara ha arribat 
el torn de millorar la ciutat ur-
banísticament. El nou passeig 
del carrer de Mossèn Castellví 
és ara un espai molt més se-
gur i amable per als vianants. 
I les millores en aquest punt 
de la ciutat segueixen ara amb 
la substitució del pont de La 
Salle per una nova plataforma 
més ample i antilliscant. Can-
vis com aquests ens ajuden a 
tenir una ciutat millor.

més millores per als Vianants

La ciutat 
evoluciona

Els treballs a l’entorn del riu 
Ripoll al seu pas pel carrer de 
Mossèn Castellví no s’aturen 
amb la remodelació d’aquest 
vial sinó que continuen amb la 
substitució del pont de La Sa-
lle. Gràcies al Pla de cohesió 
territorial de l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona, la ciutat 
guanya una inversió de mig 
milió d’euros que serviran per 
desmuntar la passarel·la actu-
al –amb el ferm fet de fusta– i 
fer-ne una altra de nova.
El nou pont de vianants serà 
un metre més ample que l’ac-
tual, ja que arribarà als 4,45 
metres. La gran novetat és 
que el nou paviment serà de 

plaques d’alumini amb un 
tractament antilliscant i resis-
tent a la corrosió que provoca 
la proximitat del riu. Amb el 
canvi de la fusta per l’alumini, 
el projecte evitarà les rellisca-

des en dies de pluja i glaça-
des. La passarel·la mantindrà 
una continuïtat visual amb el 
carrer de Mossèn Castellví i la 
seva barana estarà feta amb el 
mateix material.

Comencen les obres del nou pont de vianants

JUAN pARRA
PRESIDENT DE L’ÀREA TERRITORIAL

El carrer de Mossèn Castellví 
transcorre paral·lel al riu Ripoll 
i se situa encaixonat sota la línia 
ferroviària R-3 de Renfe, la car-
retera C-17 i l’autopista C-33. 
Aquesta ubicació ha condicionat 
durant molt anys el seu traçat i 
deixant per als vianants unes vo-
reres molt estretes. Amb aques-
ta actuació conjunta entre l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i 
l’Ajuntament de Montcada i 
Reixac, hem aconseguit fer un 
salt qualitatiu en la seguretat de 
l’espai públic. Ara els vianants 
guadeixen d’un gran passeig, 
molt més ample i amb zones 
d’estada, mentre que els cotxes 
mantenen intacte el seu espai.

Espai públic
més segur

Diferents aspectes de l’obra fi nalitzada

ABANS DESPRÉS

Festa d’inuguració. Divendres 26 de setembre, a les 18h
• Cercavila pel carrer
• Parlaments ofi cials
• Animació infantil
• Actuació de la Rondalla dels Casals de Gent Gran

de Montcada i Reixac
• Exhibició de ball, a càrrec de l’Escola de Dansa New Dance Style,

i Master Class de zumba
• Refrigeri popular a càrrec de l’AV Font Pudenta i Muntanyeta

L’actual passarel·la se substituirà per una de nova amb el terra d’alumini antilliscant
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Després del parèntesi estiuenc 
i per tercer any consecutiu, 
la Favmir reprenia el 18 de 
setembre –en el moment de 
tancar aquesta edició– les ma-
nifestacions de protesta que fa 
cada dijous, a les 19.30h, per 
reclamar la reobertura de les 
urgències nocturnes al CAP de 
Montcada que l’ICS va elimi-
nar l’estiu del 2011.

Nova negativa. El passat 3 de 
juliol la Comissió de Salut del 
Parlament va tornar a rebutjar 
una nova proposta per reobrir 
les urgències nocturnes al CAP 
del passeig Jaume I –presenta-
da en aquesta ocasió pel grup 
del PSC– amb els vots en con-
tra de CiU i ERC. L’alcaldes-
sa, la socialista María Elena 
Pérez, va criticar la decisió en 
considerar que la situació és lí-
mit: “Deixa un servei precari 
per als 35.000 habitants de la 

ciutat”. L’edil també va avan-
çar que la Generalitat preveu 
fer retallades en el servei del 
transport sanitari que podrien 
deixar Montcada sense servei 
d’ambulàncies.
En resposta a les declaracions 
de l’alcaldessa, el portaveu del 
grup municipal de CiU, Joan 
Maresma, va matisar que el 
manteniment del servei d’ur-
gències fins a la mitjanit no va 
ser fruit de la pressió de l’Ajun-
tament, tal com va dir Pérez, 
sinó una decisió del govern ca-
talà a nivell global.
Per la seva banda, el grup 
majoritari en l’oposició, ICV-
EUiA, va criticar els dos grups 
del govern (PSC i CiU) en 
considerar que no s’han impli-
cat activament en la lluita de la 
Favmir per recuperar el servei 
d’urgències nocturnes i els va 
acusar de fer campanya activa 
per desincentivar la participa-
ció ciutadana en la mateixa.

La favmir reprèn les 
concentracions del dijous 
per tercer any consecutiu

sanitat

Les mobilitzacions sortiran a les 19.30h des del CAP

Pilar Abián | Redacció

L’Audiència Provincial ha sol-
licitat al Jutjat d’Instrucció 
número 2 de Cerdanyola que 
continuï amb el procediment 
contra Lafarge iniciat per la Fis-
calia de Medi Ambient al 2011 
i arxivat al febrer del 2013 per 
presumpta contaminació acús-
tica. L’argument del tribunal és 
que no es van esgotar totes les 
diligències necessàries en fase 
d’instrucció per determinar si 
hi ha prou indicis de delicte. 
L’Audiència també considera 
que les medicions realitzades 
per les Entitats d’Inspecció i 
Control Reglamentari (ECA) 
concessionàries de la Generali-
tat podrien haver estat alterades 
ja que la cimentera sabia quan 
es farien. Per tant, el tribunal 
estima que, si bé no es tracta de 
repetir les proves de sonome-
tria, sí s’han de completar.
La decisió de l’Audiència Pro-
vincial deixa en suspens el so-
breseïment provisional de les 
actuacions contra l’exalcalde, 

César Arrizabalaga, l’exregidora 
de Medi Ambient, Eva Gonzalo, 
i l’exdirector de la planta, Oswal-
do Pereda. 

Reaccions. Fonts de Plataforma 
Antiincineració i de l’AV de 

Can Sant Joan, que es va afegir 
a la causa com a acusació par-
ticular, han celebrat la notícia 
entenent que la justícia vol arri-
bar fins al final i estudiar a fons 
les queixes ciutadanes quant al 
soroll que emet la fàbrica. 
També ha expressat la seva sa-
tisfacció el Grup Medi Ambient 
de Montcada i Reixac que, un 
cop més, ha instat l’Ajuntament 
a defensar la salut dels veïns i 
a forçar el tancament de la ci-
mentera instal·lada al municipi 
des del 1917. 
La direcció de Lafarge, per la 
seva banda, ha fet un comu-
nicat en què manifesta el seu 
respecte per la resolució judicial 
i el seu convenciment que la 
investigació ratificarà “el bon 
comportament mediambien-
tal de la planta”. 
L’empresa, així mateix, ha 
recordat que la fàbrica està 
sotmesa a estrictes controls i 
compleix amb tots els requisits 
que marquen les normatives 
europees. 

L’audiència reobre el cas contra 
Lafarge per contaminació acústica 

triBunals

La causa la va iniciar la Fiscalia de Medi Ambient al 2011 i es va arxivar al 2013

Pilar Abián | Redacció

La fàbrica i Can Sant Joan, en primer terme
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Una desena d’entitats va poder traslladar el 8 de setembre a Podem Mont-
cada les problemàtiques que pateixen en una trobada a la Casa de la Vila. El 
debat sobre la reobertura de les urgències, el soterrament de la línia de França 
o l’Ecoparc va centrar la primera part de la reunió per conèixer de primera mà 
les inquietuds de les associacions de veïns i les plataformes. La trobada va de-
rivar després a intentar 
desvetllar els interro-
gants que existeixen 
sobre com ara si el 
col·lec tiu es presen-
tarà a les municipals, 
decisió que es prendrà 
l’assemblea nacional 
de l’octubre. “De mo
ment som un mo 
vi  ment ciutadà que 
creu que es pot fer un 
altre tipus de política”, ha explicat una de les portaveus de Podem Montca-
da, Ana Ballesta. El col·lectiu té previst fer una assemblea ciutadana el proper 
28 de setembre (11h) a Can Pomada | LM

> La CUP presenta el documental ‘Un país normal’ 
La CUP Montcada i Reixac projectarà el documental “Un país normal” 
el dissabte 20 de setembre a la Plaça de l´Esglèsia (21h). Al muntatge 
diferents personalitats del món de la comunicació i de la política aborden 
el debat sobre la necessitat que Catalunya pugui votar sobre el seu futur 
polític en la consulta del  proper 9 de novembre. El treball s’inclou en la 
campanya d’Omnium Cultural “Un país normal”, que defensa el dret a 
decidir dels catalans | LG

> Podem Montcada es reuneix amb les aV

Els veïns volen la millora del camí
que uneix Can Sant Joan i Vallbona

rec comtal

La intervenció al sector la farà el Consorci del Besòs, que està redactant el projecte
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L’AV de Can Sant Joan i l’As-
sociació de Dones Actives de 
Vallbona han représ la campanya 
per dignificar el tram del Rec 
Comtal que uneix els dos bar-
ris i perquè s’agiliti el projecte 
d’intervenció global que ha de 
fer el Consorci del Besòs. Tot 
i que reconeixen que l’Ajunta-
ment de Montcada i Reixac ha 
dut a terme diverses actuacions 
per millorar la part que li per-
toca, consideren que la neteja 
encara és insuficient. Els col-
lectius també han criticat l’Adif 
per la falta de manteniment de 
les tanques metàl·liques que se-
paren les vies del tren –part de 
les quals han estat sostretes– i 
l’Ajuntament de Barcelona que, 
segons els veïns, es limita a llen-
çar herbicides perquè la vegeta-
ció no envaeixi el camí. Es dóna 
la circumstància que un petit in-
cendi al tram barceloní ha tret a 
la llum restes d’uralita, material 
altament tòxic. 
“Si aquest espai estigués a 

Sarrià, ja estaria arreglat”, la-
menta Antonio Alcántara, mem-
bre de l’AV de Can Sant Joan, 
qui destaca que “no només es 
tracta d’un lloc de pas de per-
sones, sinó també d’un parat-
ge natural i un element emble-
màtic del patrimoni històric”.

Paciència. La regidora de Medi 
Ambient de Montcada, Judith 
Mojeda (PSC), ha demanat 
paciència als veïns fins que 
el Consorci del Besòs enlles-

teixi el projecte de millora de 
la connectivitat entre els dos 
barris. “Ens agradaria que 
la tramitació fos més ràpida, 
però no queda més remei 
que esperar”, ha afegit l’edil. 
L’arranjament del Rec Com-
tal s’inclou en el conveni que 
el departament d’Urbanisme 
va negociar amb l’Ajuntament 
de Barcelona amb motiu de 
la construcció del nou Centre 
d’Acollida d’Animals de Com-
panyia a Montcada i Reixac.

Laura Grau | Can Sant Joan

Tram montcadenc del Rec Comtal on no hi ha tanques de protecció de les vies de tren. 

L’Associació per la Conservació i la Recerca (Acer) organitza el 4 d’octubre 
un taller de caixes-niu per ocells al Turó de Montcada, coincidint amb la 
Setmana de la custòdia del territori (10.30h). La inscripció és gratuïta i es 
pot fer mitjançant el correu activitats@acer-associacio.org | LM

> Taller de caixes-niu per a ocells al Turó

Les obres del carril bici asfaltat entre 
Montcada i Ripollet es faran a l’octubre

moBilitat

El traçat per a bicicletes serà de 770 metres de llarg i 2 d’amplada i costarà un total de 57.000 euros
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Montcada i Reixac disposarà 
d’un carril per a bicicletes al 
costat esquerre del riu Ripoll a 
partir de novembre. El nou car-
ril asfaltat, que es construirà en 
paral·lel al de terra ja existent 
per a vianants, estarà situat al 
polígon de la Granja, entre el 
límit amb Ripollet i la rotonda 
que enllaça els carrers Bach i 
Can Tapiola, i el pont del car-
rer Química. El carril tindrà 
una llargada de 770  metres i 
una amplada de dos metres. 
Les feines, que aniràn a càrrec 
de l’empresa Firtec per un im-
port de 57.717euros, es faran en 
dues setmanes.

Projecte comarcal. L’esmentada  
actuació es complementa amb 
les obres de condicionament i 
millora del carril destinat per a 
vianants que ja ha fet el Con-
sorci de Turisme del Vallès Oc-
cidental. L’actuació ha costat 
126.476 euros dels quals l’Ajun-
tament n’ha aportat 2.400.

Pilar Abián | Polígon la Granja

El carril bici es farà a la zona verda que hi ha en paral·lel al camí de sauló que el Consell Comarcal ha habilitat al costat esquerre del Ripoll

L’Ajuntament i la Diputació 
signaran un conveni de col-
laboració per tal de crear un 
itinerari segur entre el nucli 
urbà i el camí de la Font del 
Tort, que dóna accés a la zona 
de lleure habilitada en aquest 
espai forestal, amb l’objectiu 
que el pas sigui segur per als 
vianants i per als ciclistes. El 
projecte pretén garantir un 
itinerari segur entre el cen-
tre i Reixac un cop passat el 
pont de la Roca. L’actuació 
inclourà la construcció d’una 
via que discorrerà paral·lel a 
la carretera i que incorpora-
rà mesures de seguretat com 
baranes, a més d’enllumenat, 
semàfors, ajardinament, rec i 
mobiliari urbà. 
El projecte s’ha efectuat a petició 
del consistori montcadenc i serà 
la Diputació qui s’encarregui de 
l’adjudicació i la direcció de les 
obres, assumit gairebé la totalitat 
del pressupost. El preu total de 
l’actuació puja a 241.445 euros, 
dels quals l’ens supramunicipal 
en finançarà 220.083 euros i 
l’Ajuntament, els 21.362 restants.

Pilar Abián | Redacció

Millora de la 
connexió 
del nucli urbà
amb Reixac
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 L’ACA no troba explicació a la sequera del Ripoll

L’Agència Catalana de l’Aigua no troba 
cap explicació a la desaparició sobta-
da del cabal del riu Ripoll durant unes 
hores del dia que es va registrar els 
mesos de juliol  i agost. Alertada per la 
Regidoria de Medi Ambient de l’Ajunta-
ment, l’ACA va dur a terme inspeccions  
sobre el terreny per detectar possibles 
captacions il·legals d’aigua, una hipo-

tesi que s’ha descartat. Un altres dels 
factors possibles que s’apunten com a 
causa del fenomen de la sequera inter-
mitent és la reducció del volum d’aigua 
que les depuradores aboquen al riu a 
l’estiu amb motiu de la paralització de 
l’activitat industrial, ja que la major part 
del cabal del Ripoll prové d’aquestes 
instal·lacions | LG
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Els plans d’ocupació donen feina 
a un total de 28 persones

promociÓ econòmica

Es tracta de contractes temporals sufragats per l’AMB, la Diputació i el SOC
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Un total de 28 persones han co-
mençat a treballar de forma tem-
poral a l’Ajuntament en el marc 
de diversos plans d’ocupació fi-
nançats per l’Àrea Metropolita-
na de Barcelona (AMB) i la Di-
putació de Barcelona –ambdós 
per a veïns en atur–, i pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya, per 
a persones que cobren la renda 
mínima d’inserció, el PIRMI. 
El personal treballarà entre 6 i 
12 mesos (en algun cas, en se-
ran 14), en funció del pla o el 
lloc de treball al que pertanyi, i 
s’incorporarà a les oficines de di-
ferents departaments municipals 
o bé desenvoluparà feines de mi-
llora del manteniment d’espais 
a la via pública. La selecció dels 
treballadors s’ha fet per mitjà de 
les borses de treball de l’Ajun-
tament i també des de Serveis 
Socials i Promoció Econòmica, 
Empresa i Ocupació. 
“Amb aquests programes 
donem suport a les persones 

desafavorides i, d’altra ban-
da, incorporem personal de 
forma temporal per donar su-
port als nostres departaments 
i millorar l’espai públic”, ha 
explicat l’alcaldessa, María Ele-
na Pérez (PSC). 
Per mitjà del pla de suport de 
l’AMB a les polítiques socials de 
Montcada i Reixac s’han con-
tractat 16 persones: 8 per al pro-
jecte de manteniment del parc 
de la Llacuna i d’altres parcs i 
jardins del municipi, 4 per a ac-

tuacions de millora urbana i al-
tres 2 per desenvolupar accions 
d’orientació i inserció laboral i a 
Promoció Econòmica. 
També s’han incorporat 5 per-
sones més en el marc dels plans 
d’ocupació local de la Diputa-
ció, que desenvolupen la seva 
feina a les oficines de diferents 
departaments municipals. Fi-
nalment, set veïns que estaven 
cobrant la renda mínima d’in-
serció han estat contractats com 
a peons de jardineria.

Lluís Maldonado | Redacció

Professionals en situació d’atur 
i responsables d’empreses que 
busquen personal o fórmules 
de col·laboració tindran l’opor-
tunitat de posar en comú les se-
ves necessitats i objectius en el 
marc de la tercera jornada Get-
ting Talent, que tindrà lloc el 
26 de setembre a la Casa de les 
Aigües, de 9.30 a 13.30h, or-
ganitzada per la Regidoria de 
Promoció Econòmica, Empre-
sa i Ocupació. Per participar-hi 
cal reservar plaça prèviament i 
els interessats s’han de posar en 
contacte amb el departament 
promotor, a través del correu 
electrònic promocioeconomica@
montcada.org, el telèfon 935 648 
505 o en persona, a les oficines 
(Alt de Sant Pere, 73, a Mas 
Rampinyo).
“Repetim l’experiència, amb 
l’objectiu de facilitar la gene-
ració d’una xarxa de contac-
tes de forma directa entre les 
persones en situació d’atur, les 
empreses i les institucions”, ha 
manifestat el regidor de Joan 
Carles Paredes (CiU).

Lluís Maldonado | Montcada

Un dels nous treballadors municipals fent tasques de peó de pintura al Casal de la Mina

Tercera edició 
del getting 
Talent per 
buscar feina

El carril Bus-VAO de l’autopis-
ta C-58 s’ha obert a la circulació 
en els dos sentits, les 24 hores 
del dia i els 365 dies de l’any. 
Fins ara només estava obert a 
les hores punta i en sentit d’en-
trada o de sortida de Barcelona. 
Els vehicles que hi poden circu-
lar, però, seran els mateixos que 
fins ara: els de transport públic i 
els vehicles particulars amb mes 
d’un ocupant, els ecològics, els 
conduïts per persones amb mo-
bilitat reduïda i les motos. 
El Servei Català de Trànsit vol 
aprofitar al màxim una infraes-
tructura que va costar 81 mili-
ons, però diu que no l’obre a 
tots els vehicles perquè es va 
finançar amb fons europeus de 
promoció del transport públic. 
La velocitat màxima s’ha redu-
ït de 100 km/h a 90 km/h. “La 
intenció dels canvis és aug-
mentar l’eficiència del carril, 
no tant guanyar vehicles”, ha 
explicat el conseller d’Interior, 
Ramon Espadaler, sense indi-
car la xifra de l’augment sobre 
l’ocupació actual.

Lluís Maldonado | Redacció

El Bu-Vao s’obre 
de manera 
permanent en 
ambdós sentits
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La cerveseria 
d’estiu, més a 
prop de ser una 
zona de lleure

El Ple de juliol va donar el 
vistiplau a un nou tràmit per 
obtenir l’aprovació definitiva 
de modificació puntual del Pla 
General Metropolità (PGM) 
de l’àmbit discontinu Montiu-
Mas Duran. La sessió va apro-
var el text refós de la propos-
ta de modificació del PGM, 
incloent-hi les aportacions de 
la Comissió Territorial d’Ur-
banisme de Barcelona (CUB), 
entre les quals destaca excloure 
del procés la parcel·la de la cer-
veseria d’hivern (Casa Larra-
tea). “L’edifici està afectat per 
la línia ferroviària perquè es 
troba situat a menys de 25 
metres de les vies de tren i si 
l’incorporem, l’Adif presen-
tarà al·legacions al procés i 
s’allargarà més; excloent-hi 
la Casa Larratea ens avan-
cem per obtenir el vistiplau 
definitiu de la recuperació de 
a cerveseria d’estiu”, va argu-
mentar el president de l’Àrea 
Territorial, Juan Parra (PSC). 

Pas següent. Un cop incorpo-
rades aquestes modificacions, 
l’expedient es traslladarà de 
nou a la CUB per tal que en 
doni l’aprovació definitiva. 
Amb aquesta operació, l’Ajun-
tament pretén recuperar els 
terrenys de l’antiga cerveseria 
d’estiu, que són de propietat 
privada, per tal de convertir-los 
en una zona de lleure.

Laura Grau | Montcada

El catàleg de 
masies i cases 
rurals entra en 
la recta final 

La xarxa Bosch 
premia clients 
d’aMaC

Injecció Amac, amb seu al po-
lígon Can Tapioles, ha estat el 
taller automobilístic de tot l’Es-
tat que més premis ha repar-
tit en el marc de la campanya 
organitzada aquest estiu per la 
xarxa Bosch Car Service amb 
motiu del Mundial de futbol. 
Cinc dels clients d’Amac que 
van participar en la promoció 
han estat premiats en el sorteig 
i rebran un xec regal per valor 
de 150 euros. 
Bosch Car Service ha repartit 
un únic guardó de 13.000 eu-
ros entre els encertants dels 
equips finalistes del Mundial i 
ha sortejat 100 xecs de 150 en-
tre la resta de participants.
Injecció Amac pertany a la xar-
xa oficial Bosch Car Service 
que està formada per més de 
600 tallers arreu d’Espanya.

Pilar Abián | Redacció

El catàleg de masies i cases de 
tipus rural situades en sòl no 
urbanitzable del municipi s’ha 
aprovat provisionalment i l’úl-
tim tràmit que resta per al seu 
vistiplau definitiu és trametre’l 
a la Comissió Territorial d’Ur-
banisme de Barcelona. El Ple 
de juliol va aprovar provisional-
ment el document, un inventari 
de cases rurals i masies –algu-
nes de les quals també consten 
al pla especial de protecció de 
masies històriques que està 
elaborant l’Ajuntament– que té 
com a principal objectiu que els 
propietaris de les edificacions 
coneguin els usos que els hi po-
den donar, així com regular-ne 
les possibles ampliacions, reha-
bilitacions i altres millores. 

Normativa. La llei d’Urbanis-
me obliga a tots els municipis 
a comptar amb un pla especial 
per a aquest tipus de construc-
cions. En base a la normativa, 
les edificacions situades en sòl 
no urbanitzable poden esdeve-
nir habitatges familiars, explo-
tacions agrícoles i, quan la tipo-
logia ho permeti, establiments 
de turisme rural, hotels o es-
pais d’educació en el lleure. Les 
masies i edificacions rurals en 
sòl no urbanitzable que hi ha a 
la localitat es troben a la Serra-
lada de Marina i la zona agro-
forestal de l’Estany de Gallecs i 
són de propietat privada. 

Laura Grau | Montcada

L’Associació Montcada Centre 
Comerç (MCC) organitza la IV 
edició de la Fira del Comerç i de 
l’Aigua de Montcada i Reixac els 
dies 4 i 5 d’octubre al carrer Ma-
jor amb l’objectiu de donar a co-
nèixer l’oferta comercial i de ser-
veis que hi ha al municipi i posar 
en valor el comerç de proximitat. 
També hi haurà espai per a ac-
tivitats lúdiques i culturals com 
jocs inflables, animació i dansa. 
Els comerciants que vulguin dis-
posar d’un estand poden contac-
tar amb l’MCC fins al 26 de se-
tembre al telèfon 935 751 766 o 
bé mitjançant el correu electrònic 
montcadacentre@telefonica.net.

Restauració. L’associació Gastrono-
mia Reixac –formada pels restau-
rants Casa Juanita, Reina Elisenda, 
El Manantial de la Cerveza, Can 
Piqué i Danubio– organitza la se-
gona edició de la Jornada Gastro-
nòmica que tindrà lloc els dies 4 i 
5 d’octubre al carrer Guadiana. Els 
plats es podran degustar al preu 
d’1 euro durant el matí de dissabte 
i diumenge a partir de les 12h, i a 
la nit el seu preu serà de  4 euros, 
amb plats més elaborats. Les no-
vetats d’aquest any són l’amplia-
ció del servei de tapes a dos dies 
(dissabte i diumenge, de 12 a 15h, 
la creació d’una zona de bar amb 
refrescos i l’ampliació de la zona de 
càtering, entre d’altres.

L’MCC farà la IV fira del Comerç i 
de l’aigua els dies 4 i 5 d’octubre 

comerÇ i restauraciÓ

El mateix cap de setmana tindrà lloc la II Jornada Gastronòmica de la ciutat

Lluís Maldonado | Redacció

La III Fira de Comerç i l’Aigua va ser tot un èxit l’any passat amb una gran afluència de públic
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 L’MCC reclama millores en el comerç 

L’MCC ha presentat dues instàn-
cies a l’Ajuntament on reclama 
diverses millores per al comerç 
local. Una de les reivindicacions 
de l’entitat fa referència a la mo-
dificació de les ordenances que 
afecten el sector “per afavorir el 
seu desenvolupament”, explica 
el seu president, Manuel Moreno, 
qui també ha lamentat que l’Ajun-
tament “no hagi fet res” per mo-
dificar la normativa sobre l’ús de 
les terrasses al carrer dels bars en 
considerar que el reglament per-
judica el negoci. En aquest sentit, 

el regidor de Comerç, Joan Mares-
ma (CiU), ha manifestat que els 
canvis que es creguin oportuns 
hauran de ser aprovats pel Ple de 
l’Ajuntament en el marc de les or-
denances fiscals del 2015. D’altra 
banda, l’MCC també ha sol·licitat 
la reboertura del carrer Major al 
trànsit de vehicles entre els me-
sos de novembre i abril, una me-
sura que es va fer l’any passat per 
primer cop. Maresma ha respost 
que la decisió s’ha de consensuar 
al Consell Municipal de Comerç, 
previst el pròxim 2 d’octubre | SA
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MILLORES a LES ESCOLES
L’Ajuntament ha fet aquest estiu 
una intervenció al pati del Viver 
per millorar la xarxa de drenatge

pàg. 17  pàg. 15

EfEMÈRIDE
Les quatre entitats locals 
celebraran l’1 d’octubre el 
Dia Mundial de la Gent Gran

Un total de 3.422 alumnes de 
primària i 1.416 d’Ensenyament 
Secundari Obligatori (ESO) va 
tornar el 15 de setembre a les aules 
a les escoles i instituts de Montca-
da després de les vacances d’estiu. 
Aquest és el primer curs des que 
es va aprovar el novembre passat 
la Llei Orgànica per la Millora de 
la Qualitat Educativa (LOMCE), 
que enguany suposarà pocs can-
vis a l’espera de la resolució de la 
Ge neralitat i l’aplicació de la nova 
normativa cara el curs següent. 

Així, a primària, la LOMCE es 
comença a desenvolupar als cur-
sos de 1r, 3r i 5è, que veuran com 
la matèria de Medi es transforma 
en Ciències Socials i Ciències 
Natu rals. “Com que els temes ja 
els donàvem anteriorment, hem 
pogut mantenir els mateixos lli-
bres de text, tot i que després 
a les notes quedaran recollides 
dues qualificacions diferents”, 
explica la directora de l’escola El-
vira Cuyàs, Dolors Melero, una 
solució que també es dóna a la res-
ta de centres públics de la ciutat. 

A més, aquest curs s’introdueix 
l’assignatura Educació en valors, 
que substitueix l’antiga Educació 
per a la Ciutadania, que passa a ser 
una àrea avaluable. “La matèria 
és la mateixa, ja ho veníem fent 
en anys anteriors”, comenta la 
directora de l’escola Reixac, Hei-
di Gabarrón. D’altra banda, les 
proves diagnòstiques que es feien 
a 5è es faran ara entre els alumnes 
de tercer. “Ja ens han comunicat 
les dates, serà durant la primera 
quinzena de maig”, ha dit la di-
rectora del Viver, Conxita Roca.

Secundària. Pel que fa a l’ESO, no 
hi ha canvis significatius, a l’espera 
de veure com es durà a terme 
l’aplicació d’algunes novetats com 
ara la nova Formació Professional 
Bàsica. “Serà un curs de transició 
perquè la part més important 
de la LOMCE s’implementarà 
el curs vinent”, ha comentat la 
regidora d’Educació, Ana Rivas 
(PSC), qui ha avançat que la 
nova normativa pot afectar el pro-
jecte de transició Escola-Treball 
que impulsa l’Ajuntament en 
col·laboració amb la Generalitat i 
la Diputació de Barcelona. 
D’altra banda, aquest curs en-
cara no es començarà a aplicar 
als centres locals la nova propos-
ta de serveis a la comunitat que 
hauran de complir els alumnes 
de 3r i 4t d’ESO.

Sílvia Alquézar | Redacció

Medi es divideix en 
Ciències Naturals i 
Socials i s’impartirà 
Educació en valors  

educaciÓ

La nova normativa es comença a aplicar als cursos de 1r, 3r i 5è de primària, mentre que a secundària no hi haurà novetats per ara

El nou curs escolar s’inicia amb pocs canvis, 
malgrat l’entrada en vigor de la LOMCE

Unes nenes de l’escola Font Freda, a Montcada Nova-Pla d’en Coll, entren a la seva classe el primer dia de col·legi, el 15 de setembre
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El Consell Comarcal triplica enguany el nombre d’ajuts de menjador
El Consell Comarcal del Vallès 
Occidental ha triplicat aquest 
curs el nombre de beques de 
menjador, amb 501 ajuts con-
cedits d’un total de 757 sol-
licituds. Aquest curs és el pri-
mer que s’han aprovat beques 
del 100% “per poder atendre 
les famílies amb menys recur
sos econòmics”, ha explicat el 
conseller comarcal president de 
la comissió informativa d’Educa-

ció, Joan Carles Paredes (CiU), 
regidor de Promoció Econòmica 
a l’Ajuntament montcadenc. En 
el cas de Montcada, s’han con-
cedit 15 beques del 100% i 417 
del 50%. Per primera vegada 
s’han utilitzat uns criteris unifi-
cats per a tot Catalunya a l’ho-
ra d’atorgar els ajuts, el que ha 
permès augmentar el nombre 
de beques concedides. D’altra 
banda, els principals motius de 

denegació dels ajuts a les famí-
lies han estat superar el llindar 
del volum de negoci, del capital 
immobiliari, de la renda familiar 
i tenir una situació d’irregulari-
tat amb l’agència tributària, qui 
ha facilitat al consell comarcal 
les dades dels sol·licitants, els 
quals prèviament han hagut de 
signar una autorització perquè 
l’ens comarcal pogués rebre la 
informació | SA
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preVenciÓ de l’oBesitat infantil

La segona temporada del progra-
ma Thao a Montcada i Reixac 
rep el nom ‘Creixem a bon ritme’ 
i, entre d’altres objectius, pretén 
mostrar com el descans i dormir 
bé contribueixen a garantir la salut 
infantil i prevenir-ne l’obesitat, a 
més d’insistir en la importància de 
la pràctica de l’activitat física i de la 
bona alimentació. Un cop comenci 
el curs escolar, la Regidoria de Salut 
Pública difondrà entre els centres 
educatius el programa d’activitats 
dissenyat per la Fundació Thao Sa-
lut Infantil per treballar amb l’alum-
nat aquests conceptes, elaborats en 
funció de l’etapa educativa. Amb la 
campanya ‘Creixem a bon ritme’ 
es presenten propostes noves com 
els ‘Thaoins viatgers’, adreçada a la 
canalla entre 0 i 3 anys, per desen-
volupar-la a les escoles bressol o bé 
a les biblioteques. 
Thao també proposa activitats 
més enllà de l’àmbit escolar, com 
els centres de lleure i esports i esta-
bliments comercials, entre d’altres, 
amb l’objectiu d’implicar el màxim 
de població possible en el projecte. 

Altres propostes. Després del Na-
dal, el programa continuarà amb 
les medicions de pes, talla i períme-
tre de la cintura de l’alumnat dels 
centres educatius de la ciutat, una 
actuació que es va posar en marxa 
el curs passat, de quatre anys de 
durada, per mitjà del qual es pretén 
conèixer l’índex d’obesitat de la po-
blació infantil.
Una de les novetats del programa 
és destacar la importància del des-

cans. “S’acostuma a parlar de 
l’activitat física i l’alimentació 
saludable, però s’han tractat poc 
els aspectes psicològics i socials 
vinculats al descans; cada cop hi 
ha més evidències que les hores i 
la qualitat de la son estan relaci-
onades amb el sobrepès i l’obe-
sitat en la infància”, ha explicat 
la regidora de Salut Pública, M. 
Carmen González (CiU). Recents 
estudis mèdics demostren que els 
nens i nenes que dormen menys 
hores pateixen alteracions del ni-
vell metabòlic relacionades amb el 
mecanisme de regulació hormonal 
de la sacietat i la gana. 
Un altre dels objectius d’aquesta 
temporada és implicar més famílies 
en el programa, especialment en la 
incorporació d’hàbits d’activitat fí-
sica diària. L’objectiu d’aquesta ac-
ció és estimular la població infantil 
i les seves famílies a moure’s al mà-
xim cada dia i de manera lúdica i 
agradable. González també vol po-
sar de manifest la importància de 
la vida social per afavorir la salut, 
com fer esport en equip o partici-
par en algun casal.

El programa Thao promourà aquest 
curs fer exercici físic i dormir bé
‘Creixem a bon ritme’ és el lema de la segona temporada de la iniciativa al municipi

Sílvia Alquézar | Redacció

Els thaoins difonen els bons hàbits de salut
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Un total de 240 infants de 0 a 3 
anys va començar a principi de 
setembre el curs 2014-15 a les cinc 
escoles bressol municipals. L’únic 
centre que ha cobert totes les pla-
ces ofertades és l’EBM Font Freda, 
a Montcada Nova-Pla d’en Coll, 
amb un aula de nadons i dues de 
P1 i P2. Per la seva banda, l’EBM 
Mitja Costa, a Terra Nostra, ha po-
gut obrir els tres grups que oferia 
–un a cada curs–, tot i que encara 
disposa de lloc disponible al grup 
de més petits. A la resta de llars 
d’infants de l’Ajuntament s’han 
obert les aules de P1 i P2, però en-
cara queden places a l’EBM Camí 
del Bosc, a Can Cuiàs, i l’EBM 
Can Sant Joan.

Nadons. Els grups que no han sor-
tit a Can Casamada, a Montcada 
centre, Camí del Bosc i Can Sant 
Joan són els de nadons. Els alum-
nes inscrits d’aquesta franja d’edat 
s’han reubicat a l’EBM Mitja Cos-
ta, el centre on hi va haver més 
matrícules (4). Algunes famílies 

han fet arribar el seu malestar a la 
Regidoria d’Educació al·legant que 
el trasllat a Terra Nostra difi culta la 
conciliació de la vida laboral i fami-
liar. En aquest sentit, el consistori 
s’ha compromès a reobrir l’aula de 
nadons a Can Casamada, si hi ha 
demanda sufi cient al llarg del curs. 
Segons fonts municipals, aquestes 
xifres constaten que la poca de-
manda a Can Casamada a P0 és 
un indicador del fet que la centrali-
tat real del municipi s’ha traslladat 

a Montcada Nova a causa del crei-
xement de la població a Mas Ram-
pinyo i l’envelliment de la població 
al centre. D’altra banda, l’Ajunta-
ment destina aquest curs 40.000 
euros, 10.000 més que el curs ante-
rior, per a beques a les famílíes amb 
menys recursos econòmics. Pel que 
fa a l’EB Disney, l’única de titula-
ritat privada a la ciutat, va iniciar 
el curs a principi de setembre amb 
una cinquantena d’alumnes i enca-
ra té places disponibles. 

Un total de 240 alumnes comença el 
curs a les llars d’infants municipals 
L’Ajuntament reobrirà l’aula de nadons a Can Casamada, si hi ha prou demanda

Sílvia Alquézar | La redacció

Dues nenes de l’aula de nadons de l’EBM Font Freda, que és l’únic centre al complet del municipi
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escola Bressol

La Regidoria d’Educació obre 
del 22 al 26 de setembre el termi-
ni d’inscripció als espais familiar 
i nadó d’aquest curs, que nova-
ment es desenvoluparan a l’Escola 
Bressol Municipal Camí del Bosc, 
a Can Cuiàs. Les famílies interes-
sades es poden inscriure al mateix 
centre (Circumval·lació, s/n) o per 
telèfon al número 93 575 80 93. La 
matrícula s’haurà de formalitzar a 
partir del 29 de setembre a la llar 
d’infants. Les activitats s’adrecen a 
famílies amb infants de 0 a 3 anys 
que no estiguin escolaritzats.

Novetat. Les dues propostes edu-
catives passen a ser de pagament 
aquest curs. L’espai familiar costa 
25 euros per família al mes, mentre 
que el nadó val 20 euros. En cas de 
bessons, només es paga una quota 
per als dos infants.
L’espai familiar ofereix un grup 
per als nascuts el 2012 i un altre 
per als del 2013. El primer tindrà 
lloc dilluns i dimecres, de 9.30h a 
11.45h, i començarà el 6 d’octubre. 

Per la seva banda, el segon es farà 
dimarts i dijous, de 9.30 a 11.45h, 
i s’iniciarà el dia 7. A cada classe 
s’oferten 9 places. D’altra banda, 
l’espai nadó, per a nens i nenes 
nascuts el 2014, es durà a terme 
els divendres, de 9.30 a 11.30h, a 
partir del 10 d’octubre. Hi haurà 8 
places disponibles. 
Tenen prioritat les famílies resi-
dents a Montcada i les que inscri-
guin més d’un fi ll al mateix taller. 
En cas d’haver-hi més sol·licituds 
que places, es farà un sorteig.

Les inscripcions es faran 
del 22 al 26 de setembre
La novetat d’aquest curs és que l’activitat deixa de ser gratuïta

Sílvia Alquézar | Redacció

espais familiar i nadÓ

L’espai nadó i familiar es fa a Can Cuiàs
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L’Ajuntament va començar a fi-
nal d’agost les obres per millorar 
l’accessibilitat a les dues entrades 
de l’Escola Bressol Municipal 
Can Sant Joan. L’actuació con-
sisteix en l’ampliació de l’accés 
de l’equipament que dóna al car-
rer Molí, que es convertirà en el 
principal al centre. 
D’altra banda, també és realitzarà 
una intervenció en l’accés des del 
pati a l’entrada a l’escola bressol 

pel carrer Font. Aquí es construi-
rà una rampa d’accés i s’ender-
rocaran les actuals escales. Amb 
la supressió d’aquesta barrera 
arquitectònica se superaran els 
2,40 metres de desnivell existent 
entre les aules i el pati. 
L’empresa adjudicatària de la 
intervenció, pressupostada en 
75.373 euros, és SEROM. La 
previsió és que els treballs esti-
guin enllestits en el termini de 
dos mesos.  

L’EBM Can Sant Joan 
millora l’accessibilitat
Els treballs estaran enllestits en el termini de dos mesos

Sílvia Alquézar | Can Sant Joan

L’Ajuntament va dur a terme 
durant el mes de juliol una inter-
venció al pati de l’escola El Viver 
de Can Sant Joan per intentar so-
lucionar els problemes de drenat-
ge de les aigües pluvials. L’últim 
episodi d’inundacions a la pista 
coberta i els seus voltants va te-
nir lloc a final de maig, coincidint 
amb la celebració de la festa de 
l’escola organitzada per l’Ampa, 
qui ja havia posat en coneixement 
del consistori aquest problema en 
anteriors ocasions.

L’actuació. Els treballs han con-
sistit en la substitució dels tubs 
de canalització, que estaven en 
molt mal estat, i la instal·lació 
d’una arqueta per poder fer re-
gularment el manteniment de la 
xarxa. Les obres han anat a càr-
rec de la Brigada Municipal, que 
ha fet els treballs d’excavació, i 
de l’empresa Edifser, i han comp-
tat amb un pressupot de 4.000 
euros. 
L’Ajuntament té previst fer un es-

tudi per dur a terme una segona 
fase d’actuació que consistiria en 
la connexió de totes les aigües 

pluvials recollides al pati fins al 
sistema de clavegueram del cen-
tre escolar. 

La intervenció s’ha fet coincidint amb les vacances d’estiu a l’equipament educatiu
Sílvia Alquézar | Can Sant Joan

La intervenció municipal té com a objectiu que no es tornin a reproduir imatges com aquesta

oBres als equipaments educatius
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L’ajuntament soluciona els problemes 
de drenatge al pati de l’escola El Viver

L’actuació al pati i els accessos de l’EBM Can Sant Joan estarà enllestida en dos mesos
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L’entitat Tot per tu, creada per 
un grup de famílies amb fills 
amb necessitats especials, cele-
brarà el seu primer aniversari 
amb un concert a l’escola Reixac, 
el 20 de setembre a partir de les 
17.30h. L’objectiu del festival és 
donar a conèixer la feina feta fins 
ara i quins són els nous projectes 
que durà a terme pròximament. 
“Hem decidit tornar a orga-
nitzar una jornada de caràcter 
lúdic perquè l’experiència de 
l’any passat va ser molt positi-
va”, explica Carmen Sarante, de 
l’entitat, qui ha recordat que el 
concert que van fer al desembre 
passat al mateix espai va aplegar 
més de 300 persones. 

Programa. El festival compta amb 
un cartell d’actuacions ampli i 
variat, que enguany inclou com 
a novetat dues propostes infan-
tils a càrrec del grup d’animació 
Xiula i de la companyia Enlai-
rats de circ, a més de tallers de 
manualitats per als més petits. 
També hi ha prevista l’actuació 

dels Castellers de Montcada i del 
grup de batucada dels Diables 
de Can Sant Joan. Pel que fa a 
les actuacions musicals, actuaran 
Cannibals Brothers, The Coficks 
Rovers, Salva Criado, Desenfre-
no, Magnesio i el punxadiscos 
Soy tu. Les persones que vulguin 
assistir als concerts poden com-

prar les entrades al preu de 3 
euros als establiments següents: 
Baviera, El Cisne, Danubio, 
Marial, Montcada Vins, El Brot 
i la Granja Cuervo. També hi 
haurà servei de bar durant tot la 
jornada festiva. La recaptació es 
destinarà a sufragar els projectes 
previstos per Tot per tu. 
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Tot per tu celebrarà el primer any de 
vida amb un concert a l’escola Reixac
L’acte es farà el 20 de setembre, a partir de les 17.30h, amb música per a tots els públics

necessitats especials

Sílvia Alquézar | Montcada

Tot per tu va fer un concert-presentació de l’entitat el passat mes de desembre

L’entitat Engine Heart organitza-
rà el 21 de setembre una concen-
tració motera al carrer Vallès de 
Terra Nostra per celebrar el seu 
primer aniversari.  El programa 
es desenvoluparà de 9 a 17h i 
inclou també una exposició de 
vehicles clàssics, una desfilada 
de moda fetish biker, que barreja 
l’estètica motera amb la roba in-
terior, i un concurs de Miss Pin 
up, que lluiran vestits de la dèca-
da dels anys 70. A més, hi hau-
rà un concert a càrrec de grups 
locals i servei de bar. “Esperem 

la participació de més de 300 
persones amb motos tipus cus-
tom”, avança David Lago, un 
dels fundadors de la nova enti-
tat, que té la seva seu al bar Sada 
Sport del Pla d’en Coll.
L’entitat es va crear ara fa un 
any arran la iniciativa d’un grup 
de ‘moters’ del municipi. Regu-
larment fan sortides conjuntes i, 
una vegada a l’any, s’han plan-
tejat organitzar esdeveniments 
com el del dia 21 “on es convi-
den a socis d’altres associacions 
per donar a conèixer la nostra 
afició”, comenta Lago

Engine Heart organitza 
una concentració motera
La jornada tindrà lloc el 21 de setembre a Terra Nostra

Sílvia Alquézar | Redacció

noVetat

Els programes especialitzats de 
Montcada Ràdio (104.6 FM i 
www.montcadaradio.com)van ini-
ciar el 15 de setembre una nova 
temporada a l’emissora municipal. 
Els espais s’emeten de dilluns a 
divendres, de 20 a 0h, i el cap de 
setmana es repeteixen al matí i a la 
tarda. L’oferta inclou una vintena 
de programes de contingut molt 
variat com ara música, notícies, en-
trevistes, esports i humor. 
La graella presenta enguany cinc 
novetats: Goles a favor, un espai on 
es parla de tot el futbol, l’internaci-
onal, l’estatal i el local (dilluns, de 
23 a 0h); Antena Local, tot el que 
té a veure amb la ràdio i la TV del 
país (dimecres, de 20.30 a 21h);  
What’s up light!, el magazine 
d’un grup de futurs professionals 
de l’audiovisual (dimecres, 23 a 
0h); Hem de recuperar els matins, 
el repàs a l’actualitat montcaden-
ca en to humorístic (divendres, de 
20 a 21h) i Som terra, l’actualitat 
agrària i les coses del camp (di-
vendres, de 22 a 23h).

Altres continguts. L’emissora local 
va reprendre l’1 de setembre la 
seva programació regular després 
del parèntesi estiuenc amb l’emis-
sió dels butlletins informatius a les 
hores en punt, entre les 10 i les 19h, 
de dilluns a divendres. Aquesta 
temporada Montcada Ràdio con-
tinuarà emetent el Ple municipal 

l’últim dijous de cada mes, a les 
19.30h, i l’espai de reflexió ‘El Mi-
rador’, entre d’altres. 
‘Montcadaradio.com’ ofereix el 
servei de podcast Ivoox on es po-
den escoltar tots els programes 
de l’emissora a través d’Internet i 
recuperar el debat de les sessions 
plenàries de l’Ajuntament.

Els quatre components de Goles a favor, el nou espai esportiu que s’emet els dilluns, de 23 a 0h
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L’emissora municipal compta amb 
una vintena d’espais especialitzats
Els programes s’emeten de dilluns a divendres, de 20 a 0h, i es poden escoltar a la carta

Sílvia Alquézar | Redacció

montcada rÀdio

Alguns dels components de l’entitat Engine Heart creada ara fa un any a Montcada i Reixac
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Montcada i Reixac participarà  
en la 22a edició de la Mostra 
Internacional de Films de Do-
nes de Barcelona, que tindrà lloc 
a sis ciutats catalanes entre els 
mesos d’octubre i desembre en 
el marc del programa Itinerànci-
es, organitzat per l’Acadèmia de 
Cinema Català que compta amb 
el suport de la Fundació SGAE 
i de la Diputació de Barcelona, 
a més dels ajuntaments partici-
pants. L’objectiu de la iniciativa 
és donar visibilitat a la producció 

cultural de les dones. L’Auditori 
Municipal inaugura el 3 d’octu-
bre el calendari de projeccions 
amb el film ‘Tots volem el millor 
per a ella’ (2013), de la directo-
ra Mar Coll, qui hi serà a l’acte 
de presentació, a les 20h. La pel-
lícula narra la història d’una jove 
que, després de patir un terrible 
accident de trànsit, es replanteja 
la seva vida. El desconcert dóna 
pas a un comportament erràtic  
de la protagonista, que cada ve-
gada la idea de fugir prenc més 
força dins el seu cap. 

Montcada participa al 
programa Itineràncies
L’Auditori projectarà el film ‘Tots volem el millor per a ella’

Sílvia Alquézar | Redacció

reGidoria de la dona

L’actriu Nora Navas interpreta el paper protagonista de la pel·lícula que es projectarà a l’Auditori
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El Centro Aguileño de Montcada, amb el suport de l’Ajuntament, va organitzar 
el 24 d’agost a la ciutat agermanada d’Águilas (Múrcia) un concert d’havaneres 
a càrrec del grup montcadenc l’Espingari i una cremada de rom en el marc de 
la celebració del 12è aniversari de l’agermanament d’ambdues ciutats. L’acte 
va aplegar més de 400 persones | SA
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> Havaneres i rom cremat a Águilas 

L’AV Montcada Nova-Pla d’en Coll va recollir prop de 1.300 quilos de men-
jar durant la campanya de recollida d’aliments per a infants que va dur a 
terme al juliol. L’entitat veïnal va lliurar els productes recaptats al menjador 
social El Caliu, amb seu al carrer Bogatell, que els va repartir entre les famí-
lies amb menys recursos econòmics durant l’agost | SA 

> Montcada Nova recull 1.300 quilos d’aliments

La Regidoria d’Educació organitza un any més el taller Anima’t, juga 
amb ells, un espai de relació i joc familiar. Durant el darrer trimestre del 
2014 tindran lloc les sessions adreçades als pares i mares amb infants 
de P3, P4 i P5. El taller es farà els dimecres, de 17.45 a 19.15h, a l’es-
cola Reixac entre l’1 d’octubre i el 17 de desembre. El preu és de 50 
euros, amb un descompte del 15% per a les famílies amb més d’un fill 
inscrit. El termini d’inscripció acaba el 30 de setembre. La matrícula es 
pot fer a través del telèfon 93 572 62 74, personalment a la Regidoria 
d’Educació o per email a l’adreça educacio@montcada.org  | SA 

>  Nova edició de l’anima’t per a P3, P4 i P5

Les 4 associacions de gent gran 
de Montcada –Associació de 
Gent Gran Activa, Associació de 
Gent Gran de Montcada, Asso-
ciació de Gent Gran Casa de la 
Mina i Associació de Gent Gran 
de Can Cuiàs–, amb el suport de 
l’Ajuntament, celebraran el prò-
xim 1 d’octubre el Dia Mundial 
de la Gent Gran, que es com-
memora el mateix dia. A partir 
de les 17h, hi ha prevista una 
caminada per Montcada centre 
que sortirà i acabarà a la plaça 
de l’Església, on es faran la resta 
d’actes inclosos en el programa. 
En acabar la passejada hi haurà 
un berenar saludable per als par-
ticipants i es llegirà un manifest 
per reivindicar els drets de la 
gent gran. L’acte finalitzarà amb 
una exhibició de balls en línia a 
càrrec de les diferents entitats de 
gent gran de la ciutat. 

Altres propostes. Els dos casals de 
gent gran de Montcada han ini-
ciat el nou curs amb una àmplia 

oferta d’activitats per als seus so-
cis. Un dels plats forts del calen-
dari de propostes és un cicle de 
xerrades i monogràfics relacio-
nats sobretot amb temes de salut. 
La primera conferència donarà 
consells sobre com mantenir-se 
en forma a casa, que tindrà lloc el 
23 de setembre, a les 17h, al Ca-

sal de Gent Gran de Montcada, a 
càrrec del fisioterapeuta del Cen-
tre de Dia de l’equipament. D’al-
tra banda, hi ha prevista una sor-
tida a la Casa Batlló, a Barcelona, 
el 3 d’octubre, de 9.30h a 12.30h. 
El preu és de 5 euros. Les inscrip-
cions es poden fer als dos casals 
de la ciutat. 

Hi ha prevista una caminada, un berenar saludable i una exhibició de balls en línia

Sílvia Alquézar | Redacció

La caminada del Dia Mundial de la Gent Gran sempre compta amb una gran participació

dia mundial de la Gent Gran
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Les entitats locals celebren el dia 1 
l’efemèride amb diverses activitats
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Cambio de nombre
¿Cómo es posible que Montcada i 
Reixac mantenga todavía hoy el nom-
bre de una calle dedicada a Julio Gar-
cía? Es un absoluto despropósito que 
un destacado falangista como fue 
este personaje del régimen franquis-
ta –que se lucró desmesuradamente 
como promotor inmobiliario al ampa-
ro del Ayuntamiento, también fran-
quista, de Montcada  mientras a su 
vez ocupaba altos cargos en empre-
sas paraestatales como la Sociedad 
Anómina CROSS–, tenga dedicada 
una calle en este municipio. 
Este señor no fue ningún ejemplo a 
seguir, ni en el ámbito público ni en el 
privado ¿Cómo es posible que se man-
tenga esa calle dedicada a la memoria 
de un personaje tan impresentable? 
Tantos años de ayuntamientos demo-
cráticos gobernados por las izquierdas 
y no han sido capaces de cambiar el 
nombre de esa calle... ¿Es que desco-
nocían quien fue Julio García?
Hay multitud de personajes de la vida 
de Montcada que se merecen mucho 
más una calle. Por favor, hagan un 
mínimo de justicia a la memoria de 
este muncipio y no contribuyan a ha-
cer más insoportable la herida que la 
memoria de la guerra dejó. Agradece-
ré informen a entidades y concejales 
del Ayuntamiento sobre la propuesta 
de cambiar de nombre esta calle.

Sergi González
Montcada

Reclamació
El 4 octubre de 2013, sobre les 20h, a 
causa d’una intensa pluja, la tapa de 
la claveguera situada al carrer Narcís 
Monturiol núm. 11, es trobava fora 
del seu lloc, gairebé al centre de la 
calçada i de l’inrevés, amb els ferros 
trencats que semblaven un cúter, fet 
que va provocar que rebentessin els 
pneumàtics davanter i posterior drets 
del meu vehicle. Vaig fer la reclama-
ció corresponent a l’Ajuntament apor-
tant el justificant del servei de grua, 
fotos de la claveguera i dels pneumà-
tics trencats així com la factura dels 
nous per valor de 217,29 euros. 
Fins aquí, tot perfecte. El passat 3 de 
juny em persono a l’Ajuntament inte-
ressant-me per la meva reclamació. 
La persona que em va atendre va dir 
que l’expedient estava sense resolu-
ció i que em posés en contacte amb 
l’advocada que porta les denúncies 
presentades contra l’administració. 
Després de diversos intents, el dia 
30 de juny aconsegueixo parlar amb 
ella. Les seves paraules textuals van 
ser: “Estic atabalada de feina i no he 
tingut temps de veure l’expedient ja 
que tinc un retard acumulat aproxi-

mat d’un any”. La mateixa advocada 
em diu que, si en sis mesos un ciuta-
dà no rep contestació, la reclamació 
es considera sobreseguda. També 
em diu que, si vull, presenti un re-
curs contenciós administratiu contra 
l’Ajuntament al jutjat. Sense més, em 
penja el telèfon –busca un advocat o 
desisteix, perquè et costarà més que 
l’import de la reclamació. El peix gran 
sempre es menja el petit. Això és un 
despropòsit! Tan difícil és fer les coses 
bé? Jo em pregunto: si ni tan sols ha 
llegit la reclamació, com és possible 
que hagi quedat sobreseguda i arxiva-
da? Què bé funciona el nostre Ajunta-
ment! Sembla que només serveix per 
recaptar, per això si hi ha temps i, si 
no, es posa més personal, és clar! 
Per aquesta regla de tres, si qualsevol 
ciutadà per motius de feina o malaltia 
es retarda en el pagament d’un im-
post o sanció administrativa, podem 
donar per sobreseguts el recàrrec i 
els interessos de demora als sis me-
sos? No, en aquest cas no! De segui-
da tenim els recàrrecs, interessos o 
embargaments de comptes bancaris. 
Sra. M. Elena Pérez només li demano 
que em contesti personalment i em 
digui si creu que és just que l’Ajunta-
ment tracti així els seus ciutadans. 

Juan Antonio Aguilar
Pla d’en Coll

Agraïment
En nom de la família de Jaume Ca-
samada Faus, volem agrair de tot cor 
a l’equip de PADES de Sabadell i als 
Serveis Socials de Montcada i Reixac 
l’atenció que ens han dispensat. Amb 
la seva professionalitat i delicadesa 
han aconseguit pal·liar la duresa dels 
darrers mesos de la vida del nostre 
familiar.   

Família Casamada Faus
Montcada

Situació vergonyosa
Sóc la mare d’un nen de 5 anys que 
pretén jugar a futbol a Montcada i 
Reixac. L’1 de setembre van comen-
çar els entrenaments dels barrufets 
del CD montcada, amb la gran sor-
presa que hi havia un desplegament 
policial al camp junt amb el regidor 
d’Esports… Què pretenen? Qui està 
jugant amb la il·lusió dels més petits 
de la ciutat que només volen fer es-
port? Per què uns han de jugar apilats 
en un camp i uns altres juguen tan 
amples en un altre? Què estè passant 
amb el regidor d’esports, el CD Mont-
cada i l’EF? No entenc què passa. 
Penso que estem en una guerra. Però 
no sé ben bé qui o què hi guanya 
amb tot això. El que sí sé és que és 
una vergonya… He fet esport a Mont-

cada des dels sis anys i mai m’havia 
trobat en aquesta situació.  Sento ver-
gonya pels polítics i dirigents, humili-
ació i frustració. Espero que aquesta 
situació s’arregli el més aviat possible 
perquè qui es fica amb la il·lusió dels 
més petits juga amb el més important 
del món. Obriu els ulls, si us plau.  

Mercedes Ramon
Mas Duran

Inclusión en las aulas
Tras años de dedicación y de reivindi-
caciones hemos conseguido un pasito 
más en el largo camino de la inclusión 
y normalización de los niños con disca-
pacidad. Nuestra hija ha sido incluída 
por primera vez en la lista de alumnos 
de su clase. Laura realiza educación 
compartida. Estudia en un colegio es-
pecial en Barcelona cuatro días y a un 
instituto ordinario de Montcada (Mont-
serrat Miró) los viernes. Al ir sólo un día 
a la semana al instituto (dedicamos su 
padre y yo 3 años para conseguirlo) 
nuestra hija sólo está escolarizada en 
él, no matriculada, por lo que nunca se 
ha tenido en cuenta su plaza y no apa-
recía en las listas de alumnos...
Es la primera vez en Montcada que 
el nombre de un niño escolarizado es 
incluído en las listas como los demás. 
Puede parecer una tontería, pero os 
aseguro que no lo es. Es un pequeño 
paso, pero uno más de los muchos 
que se han dado y de los que quedan 
por dar. Ahora tenemos que seguir 
trabajando para que también como 
padres de Laura tengamos la posibili-
dad de poder ejercer nuestro derecho 
al voto cuando hayan elecciones al 
Consell escolar y la opción de presen-
tarnos a formar parte del mismo, si fue-
ra nuestro deseo, y que ahora tenemos 
vetada al estar Laura escolarizada en 
el centro y no matriculada. ¿Y por qué 
no se nos permite matricular a nuestra 
hija en el instituto? Pues por cuestiones 

burocráticas que lo único que consi-
guen es hacer más diferente a quién 
sin pedirlo ya lo es. Quizás deberíamos 
preguntarnos si la situación adminis-
trativa del alumno/a debe influir en su 
condición de igualdad con respecto al 
resto de sus compañeros/as.

 Ana Ballesta
Pla d’en Coll

No al menyspreu
Després de l’emoció viscuda l’11 de 
setembre participant a la trobada del 
Procés Constituent i seguidament 
a la V humana vam anar a sopar a 
un anomenat restaurant del Port 
Olímpic. Però la vetllada va comen-
çar malament quan vam demanar 
al cambrer si podia canviar el canal 
de la tele per veure com havia anat la 
manifestació. L’encarregat ho va fer, 
però de mala gana. En sortir les imat-
ges, una parella que teníem al costat 
va preguntar en anglès quanta gent 
es calculava que hi havia participat. 
Veient el posat burleta i despectiu de 
l’encarregat em vaig avançar dient 
que 1.800.000. Aleshores l’encarre-
gat va dir que sent 7,5 milions a Ca-
talunya això no era res. Per acabar-ho 
d’adobar, ve un altre personatge del 
restaurant i diu: “Esos de la manifes-
tación son 4 niñatos”. 
És fàcil imaginar la meva reacció. 
Vam demanar el compte i vaig dir el 
que penso: “Si no estimeu Catalunya, 
marxeu perquè jo no hi veig ningú 
lligat amb cap cadena”. Un altre en-
carregat d’origen oriental, parlant un 
català perfecte, es va disculpar insis-
tint perquè acabessim de sopar. A la 
parella anglesa li vaig explicar el que 
havia passat disculpant-me per l’es-
pectacle. M’entenien perfectament i 
van expressar el seu convenciment 
que acabarem aconseguint ser in-
dependents. Reconec que l’amanida 
em va caure malament, però si no ha-

gués dit res, segur que hagués estat 
pitjor. De gent impresentable n’hi ha 
arreu i sé que no n’hem de fer cas 
però considero que de cap manera 
hem de deixar que ens avassallin per 
ser i sentir-nos catalans.

 Àngels Espeig
Barberà del Vallès
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>Editorial

La propera edició de 
‘La Veu’, el 3 d’octubre

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

Tardor calenta
L’inici de l’últim curs polític 
abans de les properes elec-
cions municipals es presenta 
calent políticament parlant. 
L’alcaldessa, María Elena Pé-
rez, haurà d’anar a judici per 
fer front a l’acusació per pre-
sumpta prevaricació en el cas 
de la contractació d’una ex-
treballadora de l’Ajuntament. 
El pronunciament del TSJC 
sobre aquest afer que es va 
iniciar al novembre del 2012 
feia mesos que s’esperava. Pé-
rez, que des d’un inici sempre 
s’ha declarat innocent, confia-
va que la causa seria sobrese-
guda i va presentar un recurs 
que el Tribunal ha acabat 
desestimant. Els magistrats 
entenen que s’ha de fer un ju-
dici oral per determinar si, en 
aquest cas, es van cometre o 
no els delictes de prevaricació, 
en el cas de l’alcaldessa, o de 
tràfic d’influències, per part 
de la resta d’imputats –Da-
niel Fernández, Manuel Bus-
tos, i el seu germà Francisco. 
L’oposició vol que l’alcaldessa 
dimiteixi i així ho ha demanat. 
El govern, de moment, no res-
pon. Davant d’aquest silenci 
caldrà esperar al Ple per escol-
tar els arguments polítics que 
el PSC i CiU donen per afron-
tar potser el moment més crític 
del seu govern en coalició.

Réquiem por un árbol
Les voy a contar un  cuento... Érase una vez un pino piñonero, alto 
y grueso (42 cm de diámetro). Estaba sano, sanísimo y era feliz. Es-
taba plantado en el colegio El Viver desde hacía muchos años, 33, 
nada más y nada menos. Lo plantaron un grupo de chicos después 
de hacer un curso de jardinería hasta que un día, en agosto del 
2014, sin saber por qué ni para qué, una gente malvada dirigida 
por un tal “tècnic” del Ayuntamiento, sierra eléctrica en mano, lo 
cortó acabando así con su larga vida. El pobre no tuvo la oportuni-
dad de que lo defendieran (no avisaron a nadie) sólo pudo pensar: 
“Asesinos, malditos seréis por siempre”.
El pino había sobrevivido a cientos y cientos de niños pero no pudo 
con estos burócratas. Y, colorín colorado, al pino se lo han cargado. 
No sabéis cómo me habéis dejado moralmente ¡Ineptos! 

francisco Rubio  Can Sant Joan
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Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

M. Carmen porro, portaveu del PSC Joan Maresma, portaveu de CiU

eva garcía, portaveu del PPC

Josep M. gonzález, portaveu d’ICV-EUiA

Carmen Romero, portaveu de C’s Marta Aguilar, portaveu d’ERC

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

Continuem treballant per les persones

A la Diada de l’11 de setembre, 1.676 ciutadans i ciutadanes 
de Montcada ens varen donar cita a Barcelona per compartir 
amb més d’un milió i mig de catalans una V immensa, festiva, 
reivindicativa, i de la que els mitjans de comunicació s’han fet 
ressò arreu del món. El clam va ser unànim. Poder decidir per 
nosaltres mateixos el nostre futur, davant de la incomprensió, 
maltractament i menyspreu del govern central que hem anat 
acumulant al llarg de molts i molts anys de la nostra història.
Tenim el dret democràtic de poder votar el nostre futur i hem 
assumit el compromís públic d’exercitar-lo el proper 9 de no-
vembre, amb totes les garanties democràtiques. Vull ressaltar la 
importància de poder decidir per un mateix. També en l’aspec-
te social. I posaré per exemple una decisió del govern municipal 
que hem pres. En uns moments que altres administracions no 
poden destinar recursos a polítiques socials per la manca de 
recursos econòmics, atès l’ofec econòmic del govern central, el 
govern municipal, més enllà de les seves competències pròpies 
i conjuntament amb la Diputació de Barcelona, assegurarà que 
molts nens i nenes de famílies montcadenques que han estan 
colpejades per la crisi econòmica puguin fer els àpats correspo-
nents en quantitat i qualitat.
La meva llarga lluita personal per la sostenibilitat econòmica 
fi nancera del nostre municipi està donant els seus fruits. A 
l’Ajuntament de Montcada és possible fer-ho perquè podem 
decidir, per nosaltres mateixos, a què volem destinar els nostres 
recursos.  D’aquí la importància del 9-N. La importància de po-
der decidir per nosaltres mateixos el futur del nostre país. I ho 
aconseguirem! Perquè les ments dels polítics de l’Estat son com 
els paracaigudes, funcionen només quan s’obren.

Montcada també hi era
ICV-EUiA de Montcada va commemorar la Diada de l’Onze de 
Setembre amb els veïns i associacions de Montcada, però no 
vam ser presents a l’escenari de l’acte institucional presidit per 
l’alcaldessa, per que no entenem com és possible que, després 
de saber-se que serà jutjada per prevaricació, encara no hagi 
cessat del seu càrrec i, encara menys, que tant el PSC com CIU 
continuïn donant-li suport davant d’uns fets tan greus. Un cop 
més, demostren tots ells la seva irresponsabilitat i immoralitat 
política.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desesti-
mat el recurs d’apel·lació interposat per l’alcaldessa, María Ele-
na Pérez, de manera que anirà a judici per la suposada contra-
ctació irregular d’una tècnica de l’Ajuntament. Així, l’alcaldessa 
serà jutjada per prevaricació, ja que la resolució és ferma i ja 
no es pot presentar recurs. Per aquests motius ICV-EUiA avui 
11/09/2014 tornem a condemnar aquestes males pràctiques. 
PSC i CIU no poden parlar de regeneració democràtica i de de-
safecció ciutadana, i alhora mantenir el suport polític a l’alcal-
dessa després d’haver estat desestimats tots i cadascuns dels 
recursos que ha presentat i, per tant, passa a estar acusada de 
prevaricació (delicte que es comet quan una autoritat dicta una 
resolució arbitrària sabent que aquesta resolució és injusta). 
Aquest és el cas d’un polític, l’alcaldessa, que s’aferra a la bu-
taca, tot i estar acusada de prevaricació, i també es el cas d’un 
equip de govern PSC-CIU que emparen la situació i que, per tant, 
són corresponsables dels fets. Si el partit del PSC i el partit de CIU 
no vetllen per la transparència i l’ètica política, apartant del càrrec 
i del partit a tots els polítics implicats en qualsevol delicte, corres-
pon a l’oposició i a la ciutadania fer-los fora de la política.

Ni transparència ni ètica

El Partido Popular de Montcada no participó tampoco este año en 
la comedia de los socialistas y los convergentes la pasada Diada. 
¡Qué manera de pervertir la fi esta de todos los catalanes! Para ellos, 
la bandera catalana es una bandera de vencedores y vencidos y 
para nosotros representa el éxito de una Catalunya abierta, plural 
y comprometida con el resto de España. La Constitución y el Go-
bierno de España garantizan nuestros derechos y libertades como 
catalanes, españoles y europeos. Ser catalán es una manera ma-
ravillosa de ser español y europeo y nadie ha de enfrentar nuestros 
sentimientos. Pero hoy quiero reconocerles que ver a la alcaldesa 
socialista reclamando el derecho a decidir y la convocatoria de un 
referéndum para romper España que debería saber que es ilegal 
y que, por tanto, no se va a celebrar, me resulta incomprensible y 
hasta incluso con un alto grado de inconsciencia e ignorancia. Al-
caldesa que, por cierto, está a punto de sentarse en el banquillo de 
los acusados porque ya ha sido fi rmemente acusada de prevaricar. 
Y ¿saben ustedes? Su partido le pidió urgentemente que abando-
nara sus cargos de partido cuando fue imputada y ella continua en 
el cargo de alcaldesa indignamente. 
Mi modesta opinión es que los montcadenses no merecemos 
una alcaldesa así. Tenemos muchos problemas y carencias 
en nuestra ciudad: económicas, sociales, urbanísticas… Y el 
gobierno actual (PSC y CiU) viven pendientes de abogados, 
juzgados y sentencias judiciales en que ellos mismos nos han 
metido a todos. Y la conclusión de todo esto es: inacción e in-
actividad. Sólo les preocupa su silla y su sueldo a fi nal de mes 
y han renunciado a gobernar. Pero aquí hay un partido, el Par-
tido Popular, que tiene las ideas muy claras y está preparado.

¡Catalunya sí, España también! 
El 11 de septiembre vivimos una nueva bacanal del separatismo 
catalán con el gobierno de “todos” al frente del mismo en lo que 
viene a ser ya por enésima vez el secuestro de lo que debería ser 
una fi esta de todos los catalanes para el disfrute de unos pocos. C’s 
no participa en ningún acto ofi cial de la Diada porque no hemos 
sido, no vamos a ser y no seremos jamás cómplices del separatis-
mo que pretende dividir a la sociedad catalana. No seremos cóm-
plices de unos dirigentes irresponsables que están fracturando la 
sociedad, que se dedican a realizar lista de buenos y malos cata-
lanes y llaman a la desobediencia civil como si Cataluña fuera una 
república bananera. Todo lo contrario, seremos los que denuncia-
remos que nuestra tierra, Cataluña, es de todos, que no tiene una 
única identidad y que jamás vamos a renunciar a ser catalanes 
y españoles y, por lo tanto, europeos, jamás. Desde C’s vamos a 
poner en marcha el 20 de septiembre en Barcelona la campaña 
“Mejor Unidos”, que recorrerá diversas ciudades de Cataluña, el 2 
de octubre llegará a Montcada donde celebraremos un acto en la 
Casa de la Vila del cual iremos informando de sus novedades en 
los próximo días. Explicaremos a los ciudadanos por qué desde 
C’s creemos fi rmemente que es mejor seguir unidos al resto de 
España y lo haremos con argumentos, no sólo con sentimientos, 
que también. No vamos a dar ni un paso atrás ante el separatismo, 
demasiado terreno ya les han cedido en el pasado PP y PSOE para 
benefi cio de ambos, nosotros no les vamos a ceder ni un palmo 
más, no vamos a pedir perdón por no formar parte de su “club”, 
vamos a decir lo que pensamos en privado en público y, permítan-
me que les diga, que me siento muy orgullosa de no engañar a na-
die, lo que pensamos en público lo decimos en privado. Catalunya 
és la meva terra, Espanya el meu país i Europa el nostre futur.

Mejor unidos
Fa uns anys es va començar a obrir el meló de la corrupció i els 
casos van anar esclatant arreu del territori de l’Estat espanyol. I 
Catalunya no se’n va lliurar. El cas Palau, el cas Pretòria, el cas 
Mercuri... Algun d’ells tocant de ple Montcada. El cas Pretòria va 
pesar com una llosa sobre l’anterior alcalde que, tot i no haver 
estat imputat, li va costar el càrrec. I ara l’alcaldessa, ja acusa-
da per col·locar a dit (quina paradoxa perquè justament això és 
pràctica habitual de tothom), no té cap altre camí que seguir els 
passos del seu predecessor. Però amb ella i al seu darrera n’hi ha 
més que utilitzen la política per a benefi ciar se personalment de 
manera escandalosa, com Juan Parra. I això ho hem d’acabar. 
Amb tot, el cop dur ha estat aquest agost quan l’expresident de 
la Generalitat Jordi Pujol confessava haver comés frau fi scal i es 
veiés implicat en una trama familiar de la que se’n sentirà parlar 
en els propers mesos. I de la mateixa manera exigeixo llums i ta-
quígrafs d’aquest afer, no només jurídic sinó polític, per respecte 
al poble de Catalunya que durant 23 anys ha representat. Però 
ni María Elena Pérez ni Joan Parra són Montcada ni Jordi Pujol 
és Catalunya, malgrat haver estat un símbol i un referent durant 
molts anys. 
Catalunya és la de l’11 de setembre. Plural, amb opinions dis-
cordants que es van fer palès en diferents mobilitzacions. Aquest 
dia Catalunya es va obrir al món, i els mitjans de comunicació 
internacionals transmetien al·lucinats com en una d’aquestes 
manifestacions centenars de milers de persones –joves, grans, 
avis, nens– amb samarretes grogues i vermelles sortíem al carrer 
i, ordenadament, dibuixàvem una V quadribarrada per exigir de 
manera lúdica i pacífi ca, el dret a ser el què som i no que ens 
imposin el què hem de ser. Impressionant!

Per un país millor

Durant aquest estiu hem fi nalitzat algunes obres que de ben 
segur contribuiran a millorar la nostra ciutat. La primera ha es-
tat l’arranjament del carrer Bifurcació que, amb voreres més 
amples, facilita un espai més segur, tant per als vianants com 
per als vehicles, a més de suposar una actuació integral en el 
clavegueram, l’aparcament, el paviment i la il·luminació. També 
s’ha fi nalitzat l’obra del carrer Diagonal amb l’objectiu principal 
de millorar la mobilitat dels vianants en aquest tram de la mun-
tanyeta de Can Sant Joan.
I fi nalment tenim enllestit el tram de Mossen Castellví que uneix 
Montcada centre amb la Font Pudenta, dotant aquest espai 
d’una vorera amb l’amplada sufi cient per la mobilitat segura 
dels vianants i ajustant la calçada de vehicles amb l’objectiu 
de reduir la velocitat, a més d’un espai enjardinat més agrada-
ble per als passejants. Ara hem d’esperar que tothom aprofi ti 
aquestes millores i respecti l’entorn, per tal que el fet d’anar 
d’un punt a l’altre sigui tranquil, segur i saludable.
En breu endegarem la ampliació de la passarel·la que uneix la 
cruïlla de Mossen Castellví i l’Avinguda de la Ribera amb Mont-
cada Nova, adequant entre d’altres coses el paviment per evitar 
relliscades, així com per millorar la mobilitat i la seguretat dels 
vianants, pensant en facilitar els desplaçaments entre els nos-
tres barris.També és a punt d’iniciar-se la rotonda a la sortida 
de Montcada, que unirà el nostre poble amb Ripollet i la conne-
xió a la C-58, facilitant la incorporació dels vehicles en aquest 
punt.Volem continuar complint les fi tes que tenim comprome-
ses amb la nostra ciutadania. Res ens distraurà dels nostres 
objectius ja que aquest és el nostre compromís: treballar per fer 
una Montcada millor.
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II Aplec Sardanista

4 d’oCtubRe
pARC de leS AIgüeS, 17h

19 l divendres
Festa. De Can Cuiàs, amb cercavila, pa-
llassos, correfoc i discomòbil  (també els 
dies 20 i 21 de setembre). Hora: 18h 
(veure pàgina 25).

20 l dissabte
Festa. Del segon aniversari de l’associa-
ció Tot per tu. Hora: 17.30h. Lloc: Esco-
la Reixac. Preu: 3 euros.

Documental. ‘Un país normal’, produït 
per Òmnium Cultural. Lloc: Plaça de 
l’Església. Hora: 21h. Organitza: CUP 
Montcada.

21 l diumenge
Visita. Concentració de motos a Ter-
ra Nostra. Horari: De 9 a 17h. Lloc: 
c.Vallès. Organitza: Engine Heart. 

Teatre. ‘Clean!’, del grup BoBomBín. 
Hora: 18h. Lloc: La Unió. Preu: 4 euros 
socis i 5 la resta.

24 l dimecres
Visita. ‘Gravats de la Guerra de Succes-
sió’. Hora: 11h. Lloc: Plaça de Sant Iu. 
Organitza: Fundació Cultural Montcada. 

25 l dijous
Presentació. Del llibre ‘La Guerra de 
Successió al Vallès Meridional’, a càrrec 
de l’historiador Miquel Sánchez. Hora: 
19h. Lloc: Sala Institucional de la Casa 
de la Vila.

Reunió. Del Ple Municipal. Hora: 
19.30h. Lloc: Casa de la Vila.

26 l divendres
Hora del conte. ‘Contes d’aquí i d’allà’, a 
càrrec de Rosa Fité, adreçat a infants a 
partir de 4 anys. Hora: 18h. Lloc: Biblio-
teca de Can Sant Joan (Turó, 45).

Inauguració. De les obres de remode-
lació del carrer Mossèn Castellví. Hora: 
18h. Organitza: Ajuntament.

27 l dissabte
Divulgació. Jornades Europees del Pa-
trimoni:  Itinerari de la Montcada agrícola 
a la la de l’estiueig. Hora: 11h / Itinerari 
de la Montcada Medieval i de les aigües 
(visites teatralitzades). Hora: 18h. Orga-
nitza: Museu Municipal.

Visita. ‘La Diada 11 de setembre’. Hora: 
10.30h. Lloc: Arc de Triomf (monu-
ment). Organitza: Fundació Cultural 
Montcada.

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

1 l dimecres
Commemoració. Del Dia Mundial de 
la Gent Gran, amb caminada, berenar 
saludable i exhibició de balls en línia. 
Hora: 17h. Lloc: Plaça de l’Església.

3 l divendres
Xerrada. Sobre la medicina tradicional 
xinesa, a càrrec de Jordi Capdevila. 
Hora: 19h. Lloc: Sala Institucional de la 
Casa de la Vila.

4 l dissabte
Comerç. IV Fira del Comerç i de l’Aigua 
i II Jornada Gastronòmica. Lloc: carrer 
Major i carrer Guadiana (veure pàgina 
12).

Taller. De caixes-niu. Hora: 10.30h. 
Lloc: Font de la Mitja Costa amb carrer 
Reixac. Inscripcions al mail activitats@
acer-associacio.org.

Dia Internacional
de la Gent Gran

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

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

sala 
principal

EXPOSICIÓ
eugenia alfaro
fins al 10 d’octubre
sala sebastià Heredia

EXPOSICIÓ
4oè aniversari 
de la penYa 
barCelonista
de montCada
fins al 18 d’octubre

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

1 d’oCtubRe
plAçA de l’eSgléSIA, 17h

eXposiciÓ
BLaNCa CaRNICERO
Fins al 5 d’octubre

Ajuntament 935 726 474
Ambulàncies 061
Atenció ciutadana 010
Sanitat Respon 902 111 444
Mossos d’Esquadra 088-112
Policia Local 092
Policia Nacional 935 642 450
Taxis 936 917 600Te
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26 27 2823 24 2522
guix r.miró r.miró

duran j.vila j.vilav.nieto j.relat rivasrecasens

v.nietor.miró a.pujol recasensguix

1 32
j.relat j.relat

4 5

               setembre/octubre

rivas, c. Conca,10
duran, av. terra nostra, 37
recasens, av.Catalunya, 65
Guix, c. major, 25
r.miró, c. Camèlies, 32
j.relat, c. major, 89
c.pardo, c. masia, 2
Vila nieto, països Catalans, 51
j.Vila, pg. jaume i, 26
a.pujol, pg sant jordi, 5

29 30
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a La RECERCa DE ‘CaPELLES’
La Fundació Joan Capella catalogarà 
les obres que estan disperses

pàg. 22

NOVETaTS a L’afOTMIR 
L’entitat estrena un nou espai 
d’exposicions a l’Elisenda

Fins al 30 de setembre romandrà 
obert el termini d’inscripcions 
per als cursos i tallers que orga-
nitza l’Ajuntament de Montcada 
i Reixac a diferents equipaments 
i centres cívics. Entre les novetats 
d’aquesta temporada destaquen 
els cursos de teatre infantil que 
s’ofertaran al Kursaal, la Casa 
de la Vila  i el Centre Cívic Can 
Cuiàs i que s’adrecen a infants 
d’entre 6 i 10 anys; el curs de gui-
tarra que es farà al Centre Cívic 
La Ribera i els de fotografia amb 
càmera reflex que s’impartiran a 
Can Cuiàs, que inclouran passe-
jades fotogràfiques per diferents 
racons de la ciutat. El Kursaal i 
la Casa de la Vila tornaran a ofe-
rir els tallers d’art infantil i un de 
cant modern (gospel, soul, pop 
i rock) per a adults. El Centre 
Cívic l’Alzina ampliarà la seva 
oferta amb cursos de pintura a 
l’oli i classes de pilates. Pintura, 
teatre, informàtica, ioga, pilates, 
i moltes altres propostes, comple-
ten l’oferta d’activitats que es pot 
trobar al llibret que cada any edi-
ta l’Ajuntament i que es pot con-
sultar al web www.montcada.cat. 

Diversitat. L’oferta és molt diversa 
i inclou expressió corporal, salut 
i creixement personal, expressió 
plàstica i visual, expressió musi-
cal, teatre, idiomes, serveis a la 
infància i informàtica, amb cur-

sos com dansa oriental, pilates, 
ball de diversos estils, guitarra, 
pintura o ioga. 
Com és habitual hi haurà des-
comptes per als jubilats i les per-
sones en situació d’atur que ho 
acreditin i preus especials per 
matricular-se a més d’una acti-
vitat. Les propostes coor dinades 
per l’Institut Municipal d’Esports 
i Lleure (IME), que anys enrere 
es feien a la Casa de la Vila, es 
traslladen aquest curs al gimnàs 
municipal, a la zona esportiva 
centre.

Laura Grau | Redacció

Obertes les inscripcions als més de 
seixanta cursos i tallers municipals
Entre les novetats destaca la proposta ‘Juguem a fer teatre’ adreçada a nens i nenes d’entre 6 i 10 anys 

‘Juguem a fer teatre’ és el títol del nou curs que ofereix l’Ajuntament amb l’objectiu d’iniciar els més petits en el món del teatre d’una forma lúdica

noVa temporada

El Parc de les Aigües acolli-
rà el 5 d’octubre el II Aplec 
Sardanista, organitzat per la 
Regidoria de Cultura i Patri-
moni, amb la col·laboració de 
l’Agrupament Sardanista de 
Terra Nostra (17h). La música 
anirà a càrrec de la Cobla Jo-
venívola de Sabadell i la dels 
Lluï sos de Taradell. Durant el 
recital els grups interpretaran 
de forma conjunta la sardana 
titulada ‘Montcada i Reixac’, 
del compositor Francesc Mas 
Ros. L’Ajuntament va recupe-
rar aquest acte l’any passat, 
després de 21 anys sense fer-
se. L’Aplec va nèixer a final 
dels anys setanta a Reixac, on 
es van fer trobades sardanistes 
durant 12 anys seguits  | LG

El segon aplec 
Sardanista 
tindrà lloc 
el 4 d’octubre

Amb l’inici de temporada als di-
ferents centres cívics, també es 
posen en marxa les Xarxes d’In-
tercanvi de Coneixements (XIC) 
de Can Cuiàs, L’Alzina de Terra 
Nostra i La Ribera. La XIC con-
sisteix en un espai de trobada 
veïnal on les persones intercan-
vien els seus aprenentatges de 
manera que tothom pot aprendre 
i, alhora, ensenyar. Els interes-
sats a formar part de qualsevol 
de les tres XICs per fer propos-
tes de tallers que vulguin rebre o 
oferir als altres s’han adreçar als 

respectius centres cívics. Una de 
les XIC més actives és la de Can 
Cuiàs,  que el passat juliol va cele-
brar el seu tercer aniversari i que 
reprèn la seva activitat el 20 de 
setembre –en el marc de la festa 
major del barri–, amb una nova 
edició del mercat d’intercanvi, 
on la gent hi pot dur material 
escolar, roba, llibres i altres ob-
jectes. Els interessats s’hi poden 
inscriure al correu xiccancuias@
gmail.com. Al final del mercat hi 
haurà un sorteig sorpresa entre 
els participants | LR

> Les XIC busquen nous col·laboradors
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L’Escola de Talla i Escultura 
obre el termini d’inscripcions  
als cursos que imparteix l’es-
cultor i mestre artesà Luis 
Barbosa. Els cursos s’adrecen 
a persones a partir de 12 anys 
amb inquietuds creatives que 
vulguin iniciar-se en l’art de la 
talla en fusta. Els horaris que 
ofereix l’equipament –situat al 
carrer Masia, 34 de Can Sant 
Joan– són els dilluns i els dime-
cres de 18 a 21h. El preu tri-
mestral és de 220 euros | LG

L’Escola de Talla 
i Escultura obre 
el nou curs
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La Unió de Mas Rampinyo 
inicia la temporada d’activitats 
amb una nova proposta: ofe-
rir teatre el tercer diumenge de 
cada mes. “Dependrà de la dis-
ponibilitat de la nostra sala i 
de les activitats que hi desen-
volupin el nostres grups, però 
la nostra intenció és mantenir 
una regularitat”, ha explicat el 
president de La Unió, Jordi Es-
crigas. El cicle l’inau gura el 21 
de setembre el grup de la Lla-
gosta BoBomBín amb ‘Clean!’ 
(18h),  un espectacle basat en el 
llenguatge del gest i del clown 
i el teatre d’objectes, influït per 
la metodologia del dramaturg 
francès Jacques Lecoq. 

Humor de l’absurd. Els actors, 
Carlos López i Jorge Pérez, in-

tenten connectar amb l’especta-
dor mitjançant diferents propos-
tes escèniques com l’acrobàcia, 
la música, la improvisació i les 
titelles. No hi falten referències a 
l’humor absurd, el clown tràgic i 
el metateatre. Els dos intèrprets 

col·laboren habitualment amb 
la companyia Hilo Roto, que va 
va visitar La Unió el passat mes 
d’abril amb l’espectacle ‘Impro-
nit’. El preu de l’entrada és de 
4 euros per als socis i 5 per a la 
resta de públic.

La Festa Major de Can Cuiàs començarà el 19 de setembre amb una 
cercavila pels carrers del barri, una sessió de pallassos, un correfoc i 
una discoteca mòbil. El 21, hi haurà el mercat d’intercanvi de la XIC de 
Can Cuiàs, una paella popular, un torneig de futbol sala, un passi de 
curtmetratges i el festival ‘Tu sí que vales’, inspirat en el popular pro-
grama televisiu. A les 23h, tindrà lloc el ball amb orquestra en directa 
a la pista coberta del Turó Blau. L’última dia de la festa, el 21, comen-
çarà amb una xocolatada, inflables i festa de l’escuma, i clourà amb un 
espectacle de varietats i un castell de focs artificials | LG

L’Agrupació Fotogràfica de 
Montcada i Reixac (Afotmir) 
ha estrenat un nou espai d’ex-
posicions a la Biblioteca Elisen-
da, que podrà utilitzar la major 
part de l’any –excepte quan 
sigui l’època de les Aules d’Es-
tudi, ja que es tracta de la ma-
teixa sala. Aquesta és una de les 
novetats de la nova temporada 
que l’entitat va engegar el 17 
de setembre amb la inaugura-
ció d’una mostra dels alumnes 
del curs passat al nou espai, el 

lliurament de diplomes i la pre-
sentació dels nous cursos que 
impartirà a la seva seu, situada 
Centre Cívic Antigues Escoles 
de Mas Rampinyo. 

Nous cursos. El president de 
l’Afotmir, Cosme Oriol, va 
destacar “l’evolució assolida 
pels alumnes i la capacitat de 
gaudir de l’art de la fotogra-
fia” i va agrair a l’Ajuntament 
la cessió d’un nou espai, “que 
ens permetrà tenir una major 
projecció a la resta del mu-

nicipi i ampliar el nombre 
d’exposicions que fem anual-
ment”. El regidor de Cultura 
i Patrimoni, Daniel Moly, va 
felicitar l’entitat pel seu entusi-
asme i l’alcaldessa, María Elena 
Pérez, va elogiar la seva empen-
ta i esperit col·laboratiu amb la 
ciutat. De cara a la nova tempo-
rada, l’Afotmir ofereix un curs 
bàsic de fotografia, els dimarts 
i els dijous (de 19 a 21h), i un 
curs bàsic de revelat, tractament 
i edició de la imatge digital, els 
dimecres (de 19 a 21h).

BiBlioteca elisenda

L’afotmir estrena una nova sala 
per exposar a la Biblioteca Elisenda 

Laura Grau | Pla d’en Coll

L’entitat lliura els diplomes als alumnes del curs passat i presenta els nous cursos 

> Can Cuiàs, de festa del 19 al 21 de setembre

D’esquerra a dreta,  dos socis de l’Afotmir,  Ángel Henares i Òscar Barcons, l’alcaldessa, el president, Cosme Oriol, i el regidor de Cultura i Patrimoni
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La Pegatina ha guanyat un dels Premis Altaveu 2014 per la seva trajec-
tòria i per la barreja de música i espectacle que caracteritza les seves 
actuacions. Els Altaveu són uns premis que atorga un jurat format per 
periodistes i professio nals del món de la música, la finalitat dels quals 
és reconèixer als artistes, entitats i iniciatives que han enriquit la músi-
ca del panorama català durant l’any. La banda montcadenca figura al 
costat d’artistes com Sílvia Pérez Cruz, Za!, Anímic i l’orquestra Plate-
ria. El lliurament de premis es va fer el 4 de setembre a Sant Boi, seu 
del Festival Altaveu (a la fotografia). La Pegatina actuarà a Barcelona 
el 20 de setembre dintre de les festes de La Mercè | LG

> La Pegatina guanya un dels premis altaveu
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> Últims dies per apuntar-se als cursos del SLC
Fins al 25 de setembre romandrà obert el termini per apuntar-se als 
cursos que ofereix el Servei Local de Català (SLC), ubicat a la quarta 
planta de la Casa de la Vila. El curs vinent torna a oferir el nivell C2 (D) 
de català, una titulació superior demanada a molts llocs de feina. Per a 
més informació es pot trucar al telèfon 935 751 644 o enviar un correu 
electrònic a montcadaireixac@cpnl.cat | LG mas rampinyo

La Unió proposa espectacles teatrals 
el tercer diumenge de cada mes
El cicle arrenca el 21 de setembre amb la comèdia ‘Clean’ del grup BoBomBín
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Laura Grau | Montcada

Carlos López i Jorge Pérez són els dos components de la companyia BoBomBín de Mollet 
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auditori municipal
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L’artista de Sant Cugat, Blanca 
Carnicero, exposa a l’Auditori 
Municipal la mostra ‘Puntadas 
de especias’, caracteritzada per 
l’ús de teles d’arpillera com a su-
port de la pintura. Carnicero va 
començar a fer aquest tipus de 
treballs l’any 2006 arran d’un ho-
menatge al mestre del tapís Josep 
Grau-Garriga. “Se’m va ocòrrer 
rescatar teles de sac antigues i 
pintar-hi al damunt, aprofi-
tant així les possibilitats de la 
textura”,  va explicar l’artista du-
rant la inauguració, feta el 9 de 
setembre, amb l’assistència del 
regidor de Cultura i Patrimoni, 
Daniel Moly (CiU). 

Textures. A més d’afegir pigments 
a les teles, hi fa puntades amb 
altres materials tèxtils com seda 
i llana per crear relleu. Un altre 
element present en algunes de les 
seves obres són les espècies com el 
clau i la canela. Pel que fa al cro-
matisme, opta per tons vius que 
remeten als colors de l’Àfrica.

Blanca Carnicero combina puntades 
i pinzellades sobre teles d’arpillera
L’artista de Sant Cugat afegeix espècies com el clau i la canela en algunes creacions

pintura

Eugenia Alfaro, davant d’una de les obres que exposa al Kursaal fins al 10 d’octubre
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Carnicero, amb una de les obres que forma part de la mostra ‘Puntadas de especias’

La montcadenca Eugenia Al-
faro, veïna de la Font Pudenta, 
exposarà fins al 10 d’octubre 
una exposició de les seves pin-
tures al Kursaal. La majoria són 
paisatges, alguns sorgits de la 
imaginació i d’altres de la rea-
litat, com una panoràmica del 
seu barri i una altra de la façana 
de casa seva. Nascuda a Pedro 
Martínez (Granada) al 1951 i 
de formació pràcticament au-
todidacta, Alfaro va començar 

a pintar l’any 2005, trobant en 
aquesta disciplina una forma de 
fusionar la relaxació i la realitza-
ció personal. “Quan acabo un 
quadre sento una gran satis-
facció i m’he decidit a exposar 
perquè vull compartir amb el 
públic les meves creacions”, va 
explicar l’artista el 16 de setem-
bre, durant la inauguració de 
la mostra a la qual van assistir 
l’alcaldessa María Elena Pérez 
(PSC) i el regidor de Cultura i 
Patrimoni, Daniel Moly (CiU).

Eugenia alfaro debuta 
com a pintora al Kursaal
Veïna de Font Pudenta, va començar a pintar al 2005

Laura Grau | Montcada

Laura Grau | Montcada
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noVel·la Històrica
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L’escriptor Ramon Gasch (Santa 
Maria de Palautordera, 1950) va 
visitar la Biblioteca Elisenda el 
15 de setembre per presentar les 
novel·les històriques Bon cop de 
falç! i Defensor de la terra (Edicions 
Columna), escrites a dues mans 
amb Andreu González. Les 
obres recreen dos episodis claus 
en la història de Catalunya, la 
guerra dels Segadors (1640-1659) 
i la guerra de la Sal (1667-1669), 
respectivament. L’autor va ex-
plicar algunes curiositats dels 
llibres. Inicialment Bon cop de falç 
s’havia de titular A Carn!, però 
les pressions de l’editorial van fer 
que fi nalment es canviés. Gasch 
va reivin dicar el gènere de la 
novel·la històrica i, sobretot, “la 
creació de personatges que vis-
quin els esdeveniments des de 
dins de la història”, tal com a ell 
li agrada fer.

Obra premiada. Bon cop de falç!, 
que va rebre el premi Nèstor Lu-
ján 2011 de novel·la històrica en 

català, és la història d’un home 
normal en l’època convulsa de 
la guerra dels Segadors. El pro-
tagonista contempla com la des-
gràcia, l’odi i la violència colpei-
xen la seva família i la seva casa 
fi ns arrossegar-lo pels camins de 
la revenja i la destrucció moral i 
personal. Quan és capaç de supe-
rar aquesta espiral de violència, 
torna a casa disposat a reprendre 
defi nitivament un nou camí. És 
en aquest moment quan, de la 
manera més inesperada, podrà 
assolir la seva revenja sobre l’ho-
me que un tràgic dia, anys enre-
re, va esmicolar la seva vida i la 
dels seus.

Seqüela. Recuperant els perso-
natges de la primera novel·la, a 
Defensor de la terra Gasch explica 
com la lluita dels catalans va 
continuar quan els pagesos del 
comtat del Rosselló es van aixe-
car contra l’ocupació francesa de 
la Catalunya Nord. En aquest 
escenari dos germans s’enfronta-
ran en bàndols oposats.

La guerra dels Segadors 
i de la Sal, segons gasch
L’autor presenta ‘Bon cop de falç!’ i ‘Defensors de la terra’

Ramon Gash va visitar la Biblioteca Elisenda per presentar les seves dues últimes novel·les

Lluís Maldonado | Pla d’en Coll

Nova edició 
de les Jornades 
Europees 
de Patrimoni

L’escriptor i historiador de Cerda-
nyola Miquel Sánchez presenta 
el 25 de setembre a les 19h a la 
Casa de la Vila el llibre La Guerra 
de Successió al Vallès meridio-
nal. Els casos de Cerdanyola, 
Montcada, Ripollet i Sant Cu-
gat (1700-1716). L’assaig, que 

consta de prop de 200 pàgines i 
més de 100 imatges, descriu les 
implicacions i les conseqüències 
que va tenir el confl icte sobre les 
vides, el patrimoni i l’economia 
dels pagesos i artesans dels po-
bles vallesans propers a la serra 
de Collserola | LG

> Xerrada sobre la guerra de Successió

La sessió de zumba va aglutinar força públic al parc de Ca n’Oller, principal escenari de la festa

La implicació d’un gran nom-
bre d’entitats en el programa i 
l’entrada de persones noves a la 
junta són les claus de l’èxit de 
la Festa Major de Terra Nostra 
celebrada del 5 al 13 de setem-
bre. Així ho creu el president 
de l’AV, Miguel Blandino, que 
es mostra satisfet de la gran 
quantitat de públic que va assis-
tir a la majoria d’actes. Només 
lamenta que s’hagués de sus-
pendre la Nit Boja a causa de 
la pluja que va caure el dia 5 i 
que els Castellers de Montcada 
i Reixac no poguessin actuar el 
dia 6 a la plaça del Poble per la 
no assistència del servei d’am-
bulància. 
“La resta va anar molt bé 
gràcies, en bona part de la 
gran quantitat d’entitats que 
col·laboren en la festa, com el 
grup Panceta’s o l’escola Eva 
Nieto, que ens ajuden molt”. 
Precisament una de les novetats 
del programa més ben acollides 
va ser la sessió de zumba que es 
va fer al parc de Ca n’Oller.

Laura Grau | Terra Nostra

festa major de terra nostra

La junta de l’aV es mostra satisfeta 
de la resposta del públic als actes
La Nit Boja es va haver de suspendre a causa de la tempesta que va caure el dia 5

Un dels participants a la jornada d’esports d’inèrcia, una de les activitats més espectaculars
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Les Jornades Europees de Pa-
trimoni a Montcada i Reixac, 
a càrrec del Museu Municipal, 
tenen enguany un component 
especial ja que s’han programat 
dos itineraris pel municipi per 
mitjà de la senyalització pa-
trimonial que es va posar en 
marxa el juliol passat. El 27 de 
setembre hi ha previstos dos re-
correguts guiats i teatralitzats. 
A les 11h n’hi haurà un de la 
Montcada agrícola i la d’esti-
ueig, des de la plaça Salvador 
Espriu fi ns a la Casa de la Vila. 
A les 18h tindrà lloc l’altre itine-
rari per descobrir la Montcada 
medieval i de les Aigües, des de 
la plaça de l’Església fi ns al car-
rer Reixagó. A més, en quatre 
espais dels barris per on passen 
les rutes tindran lloc tallers di-
dàctics per a la mainada. 
El dia 28, tindrà lloc una nova 
sessió de ‘La fàbrica de l’aigua’, 
un recorregut teatralitzat per la 
Casa de les Aigües. La partici-
pació a les rutes i a la visita a la 
Casa de les Aigües és gratuïta 
però cal reservar plaça contac-
tant amb el Museu | LG
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fundaciÓ joan capella

La Fundació Joan Capella, en-
carregada de la recerca i difu-
sió del llegat artístic del pintor 
montcadenc –desaparegut al 
2005–, ha engegat una cam-
panya per localitzar obres que 
permetin ampliar  el catàleg de 
l’artista –que actual ment cons-
ta de 1.435 obres, entre olis i 
dibuixos– i disposar de noves 
dades sobre l’univers Capella, 
ja sigui en l’àmbit local com 
nacional. “La nostra intenció 

és catalogar totes les obres de 
Joan Capella que es troben en 
mans d’institucions,  entitats i 
particulars”, explica el director 
de la Fundació, Jorge Gómez, 
qui també ha fet una crida en-
tre les entitats per a les quals el 
pintor va crear logotips, perquè 
participin en la catalogació i es 
plantegin la donació del disseny 
original. Els qui vulguin col-
laborar en la iniciativa poden 
posar-se en contacte amb la FJC 
al telèfon 935 651 122. 

el retro-visor fUNDaCIÓ CULTURaL
Laura grau

L’equipament va obrir les seves portes al 1973 i va funcionar fins al març del 2010

Montcada estrena el nou mercat 

La inauguració del mercat muni-
cipal de Montcada i Reixac, l’abril 
de 1973, va ser un gran esdeve-
niment que va atraure centenars 
de montcadencs, encuriosits per 
conèixer el nou equipament. Fins 
aleshores el mercat es feia a l’ai-
re lliure, concretament al carrer 

Ripoll –des dels anys seixanta– i, 
anteriorment, a la plaça de l’Es-
glésia que, durant segles, va ser 
el lloc escollit pels montcadencs 
per intercanviar productes. El nou 
edifici acollia un gran nombre de 
parades de carn, peix, fruita i ver-
dura. Tothom recorda noms com 

la Charrapa, la Fina, els Bonet, els 
Lasús, els Lasba, els Cunill o els 
Nirella, entre d’altres. El mercat va 
tancar les seves portes al març de 
2010, davant la manca de para-
distes i clients i la impossibilitat 
de fer front a la inversió necessà-
ria per modernitzar-lo.

Molts montcadencs van assistir a l’acte d’inauguració del nou mercat, celebrat l’abril de 1973, que va tancar portes al març de 2010
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Joan Capella, a La Unió, durant el procés de creació del mural que presideix el vestíbul

ar
xi

u
/f

id
el

 C
as

aj
u

an
a

La crida està dirigida a particulars, entitats i institucions 

Campanya per localitzar 
i catalogar obres del pintor

Laura Grau | Redacció
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fUTBOL fORMaTIU
L’IME promou una reunió amb el CD 
Montcada i l’EF Montcada per parlar 
sobre els espais d’entrenament

pàg. 30pàg. 29

aLPINISME
Isidoro Aparicio 
aconsegueix pujar al cim 
del mític Ararat (5.137 metres)

Btt

Pau Egeda fa història i es converteix en 
campió del món a la categoria màster B
El ciclista montcadenc, de 34 anys, va guanyar la cursa que es va disputar el 26 d’agost a Lillehammer (Noruega) 

El montcadenc Pau Egeda, de 
l’equip Tomàs Bellès-Cannon-
dale by Gaes, és el nou campió 
del món de BTT de la categoria 
màster B (d’entre 35 i 39 anys) 
gràcies a la seva victòria a la cursa 
que es va disputar el 26 d’agost a 
Lillehammer (Noruega). La pro-
va consistia en donar tres voltes 
a un circuit de 6,6 quilòmetres 
on el fang i les arrels molles van 
complicar encara més la compe-
tició. El montcadenc, que al mes 
d’octubre complirà 35 anys, va 
donar la sorpresa en la seva pri-
mera participació en un Campio-
nat del Món i va ser el més ràpid 
a la línia de meta amb un temps 
d’1 hora i 21 minuts, superant, 
amb més d’un minut d’avan-
tatge, els suecs Stefan Perssson 
i Robert Reyier. “No esperava 
guanyar. El meu objetiu era 
acabar entre els deus primers 
i mesurar el meu nivell, però 
em vaig trobar molt bé durant 
el recorregut i vaig fer la millor 
carrera de la meva vida”, expli-
ca un eufòric Pau Egeda, qui s’ha 
convertit en el primer espanyol 
que aconsegueix un campionat 
del món en aquesta categoria 
amateur on participen els ciclistes 
majors de 30 anys que estan fora 
d’elit, la categoria formada, ma-
joritàriament, per professionals 
que viuen d’aquest esport.
 
Trajectòria. Pau sempre ha viscut 
al barri de Can Sant Joan on 
encara té la seva residència. De 
petit, li agradava molt anar en 
bicicleta i va començar a viure 
més seriosament la seva afi ció a 
l’any 2000 quan va participar a 
les seves primeres curses al cos-
tat de la seva parella Anna Villar, 
veïna del barri barceloní d’Horta 

que ara també resideix a Mont-
cada i Reixac. Al 2011, Egeda, i 
després de no tenir gaire sort a 
la categoria elit, va fi txar pel seu 
actual equip i va passar a com-
petir en màster. A partir d’aquell 
moment, la seva carrera va do-
nar un salt qualitatiu aconse-
guint, entre d’altres triomfs, dos 
Campionats de Catalunya; dos 
subcampionats d’Espanya i dues 
victòries absolutes a l’Open d’Es-
panya i tres a la Copa Catalana. 
Tot i aquests èxits, i el recent títol 
de campió del món, Egeda no es 
planteja tornar a elit. “Estic en 
el millor moment de la meva 
carrera, però veig complicat 
córrer en elit. Només ho po-
dria fer amb una bona oferta 
d’algun equip. Encara vull 
competir uns anys més, però 
amb aquesta victòria ja he 
aconseguit el màxim. Em po-
dria retirar tranquil”, explica 
Pau, qui es va veure sorprès amb 
la calorosa rebuda que amics i fa-
miliars li van donar a l’aeroport a 

la seva tornada de Noruega. 
Tot i ser campió del món, Pau 
no pot viure de l’esport. “No em 
puc queixar del nostre equip 
perquè ens ajuda molt, però 
no ens poden pagar un sou i 
haig de treballar”. Pau comen-
ça la seva jornada laboral cada 
matí a les 7.30h a la ferreteria que 
la seva família té al carrer Bateria 
de Can Sant Joan. “Per sort, puc 
fer mitja jornada i aprofi tar 
totes les tardes per entrenar ja 

sigui amb la bicicleta o al gim-
nàs”, comenta Pau, qui destaca 
la feina feta, des de fa un any, 
pel seu entrenador, José Vicente 
Moreno. 

Pau i Anna. El cas de la seva pa-
rella és semblant. Anna Villar, de 

31 anys, també treballa a mitja 
jornada en una botiga de bicicle-
tes a Sant Cugat del Vallès, tot i 
que ella sí competeix en elit, ca-
tegoria on també ha aconseguit 
un brillant palmarès com les 
tres medalles, inclosa una d’or, 
al Campionat d’Espanya que 

es va disputar al mes de juliol a 
Panticosa (Aragó). Junts, i quan 
els horaris laborals ho permeten, 
surten a entrenar pels voltants 
del municipi amb l’objectiu de 
continuar posant ben amunt el 
nom de Montcada i Reixac a les 
competicions de BTT.

Rafa Jiménez | Redacció

Durant el proper any, Pau Egeda podrà lluir el maillot blau de campió del món a totes les competicions. A la foto, al podi de la cursa de Noruega
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Pau Egeda i Anna Villar són pa-
rella, viuen a Montcada i Reixac i 
comparteixen una passió: la BTT. 
Intenten entrenar plegats, però, 
sobretot, competeixen junts amb 
un mateix equip: el Tomàs Bellès-
Cannondale by Gaes. Al 2013, 
ambdós van ser guardonats com 
a millors esportistes del municipi 
a la gala dels Premis Esportius 
que organitza l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure | RJ

> Egeda i Villar, 
una parella d’èxit
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És el primer ciclista 
espanyol de BTT que 
aconsegueix guanyar 
un Mundial en màster B
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L’UE Sant Joan-Atlètic ha confec-
cionat una plantilla molt compen-
sada amb una línia atacant que 
promet aconseguir grans xifres 
golejadores. La sort, però, no va 
acompanyar els de Can Sant Joan 
a la primera jornada. Tot i generar 
una gran quantitat d’ocasions, la 
‘Unión’, que va veure com l’àrbi-
tre li anul·lava un gol, va tornar 
de Ripollet amb una derrota per 
la mínima (1-0). En el debut a 
casa, els de ‘Pinti’ van reaccionar 
al primer gol en contra acon-
seguit per l’CF Equipo Ja i van 
acabar guanyant per 7 a 1 amb 
gols de Johny (2), Miguelito (2), 
Albert Jiménez, Espinosa i San-
tiago López. “Portem una línia 
ascendent, però encara no hem 
aconseguit res i s’ha de continu-
ar treballant”, comenta ‘Pinti’.

Després de caure al camp del Ripollet, els de ‘Pinti’ van golejar l’CF Equipo Ja (7-1)

Rafa Jiménez | Redacció

La ‘Unión’ marca set gols per 
sumar els seus primers tres punts

L’EF Montcada, l’UE Sant Joan-
Atlètic i l’UD Santa María ani-
ran de la mà mitjançant un acord  
verbal de col·laboració que les 
tres entitats han pactat per a les 
properes temporades. L’acte de 
presentació d’aquest conveni es 
va fer el 4 de setembre a l’estadi 
de la Ferreria amb la presència 
dels presidents dels tres clubs: 
Rafa Repiso (UD Santa María), 
Pepe González (UE Sant Joan-
Atlètic) i Antoni Sánchez (EF 
Montcada). Tots tres van rebre 
el suport d’Alfonso Torres i José 

Manuel Martín ‘Pinti’, entrena-
dors del Santa María i la ‘Unión’ 
respectivament, i d’una delega-
ció de l’Ajuntament formada per 
l’alcaldessa, María Elena Pérez, i 
el president de l’Àrea de Política 
Territorial, Juan Parra. 
A partir d’aquesta temporada, 
l’UD Santa María serà filial de 
l’UE Sant Joan-Atlètic, que po-
drà disposar dels jugadors que li 
puguin ser més interessants men-
tre que el club de Can Sant Joan 
proporcionarà alguns futbolistes 
a l’entitat de Terra Nostra. Com 
que la Federació no permet que 

un club tingui més d’un acord 
de filiació, l’EF Montcada parti-
ciparà en aquest triangle de col-
laboració aportant els jugadors 
amb més projecció que acabin 
la seva etapa de juvenil. “Amb 
aquest acord verbal desmen-
tim que no hi hagi unió al fut-
bol montcadenc, almenys, pel 
que fa referència a aquests tres 
clubs”, va dir Rafa Repiso.

Inici de lliga.  L’UD Santa María 
jugarà al grup 9è de Quarta Ca-
talana i debuta el 20 de setembre 
al camp del CF Vallgorguina.

Rafa Jiménez | La Ferreria
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El CD Montcada no està tenint 
sort en aquesta inici de competició. 
El nou projecte dirigit per Cris-
tóbal Casado va perdre en el de-
but a casa de l’històrica UE Sants 
(2-0). En el primer partit a l’estadi 
de la Ferreria, els verds van patir 
les conseqüències d’encaixar dos 
gols de penal a la primera meitat. 
Després del descans, l’equip va po-
der retallar distàncies amb un gol 
d’Eric Vico als cinc minuts de la 
represa. Els montcadencs ho van 
intentar sense sort i al 75’ es van 
quedar amb un jugador menys 
a causa de l’expulsió, amb doble 
targeta groga, del capità Víctor 

Pacheco. “No hem pogut lluitar 
contra dos penals i una expul-
sió, però estic molt orgullós de 
la feina feta per l’equip. És una 
derrota que fa mal, però no puc 
fer res més que felicitar els meus 
jugadors”, va declarar després del 
partit Casado, qui no es mostra 
preocupat per no haver sumat cap 
punt: “Voldríem tenir sis punts, 
però no passa res. Som un equip 
jove i en construcció. Hem de 
continuar treballant i els punts 
arribaran”.

Sènior B. Jugarà al grup 8è de 
Quarta i debuta el 21 de setem-
bre a casa amb el Lourdes (12h).

Ha perdut contra l’UE Sants (2-0) i el CE Manresa (1-2)

El CD Montcada encara  
no ha pogut puntuar

Rafa Jiménez | Redacció
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futBol. seGona catalana

futBol. primera catalana

Membres dels tres clubs i una representació de l’Ajuntament es van fotografiar plegats per certificar l’acord de col·laboració per al futur

Carlos Raya, jugador del CD Montcada, en un acció del partit contra el CE Manresa (1-2)

El Santa María i l’UE Sant Joan, amb relació de filiació, acolliran els juvenils de l’EFM

acord entre l’UE Sant Joan-atlètic, 
l’UD Santa María i l’Ef Montcada 

El femení de l’EF Montcada hau-
rà de jugar al grup 3r de Primera 
Catalana per ordre de la Federa-
ció Catalana de Futbol. El club 
va demanar poder continuar al 
grup 2n, però finalment els res-
ponsables federatius van rebutjar 
la seva petició. L’entrenador de 
l’EF Montcada, Antonio Moya, 
volia evitar jugar al 3r perquè 

l’equip haurà de fer desplaçaments 
més llargs i jugar més partits en 
dissabte: “El grup de Girona és 
complicat i més físic, però hem 
de buscar la part positiva: serà 
com començar una nova lliga 
amb rivals diferents. Sortirem 
de la rutina i no serem un equip 
a batre”. L’EFM debuta el 21 de 
setembre a Can Sant Joan contra 
el CE Portbou (12h).  

El sènior de l’Ef Montcada 
haurà de canviar de grup

Rafa Jiménez | Redacció
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futBol femenÍ. primera catalana

Antonio Moya torna a la banqueta de l’EF Montcada i ho haurà de fer en un nou grup, el 3r

> Dos nous carnets, per a aturats i per a dones
L’UE Sant Joan-Atlètic ha creat per a aquesta temporada dos nous 
carnets de socis amb preus reduïts. Els aturats i aturades que estiguin 
empadronats a Montcada i Reixac podran ser socis de la ‘Unión’, i 
entrar també a veure els partits de l’UD Santa María, pagant un abo-
nament de 20 euros a l’any. D’altra banda, i en aquesta mateixa línia, 
també s’ha creat un carnet per a dones que visquin al municipi i que 
podran veure tots dos equips per 10 euros | RJ
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Les d’Antonio Moya debuten el dia 21 contra el Portbou
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HandBol. primera estatal

El Broncesval ha començat amb 
bon peu la seva participació al 
grup 3r de Segona B i va sumar 
els tres punts en el seu primer 
partit a la pista de l’Olympic Flo-
resta (2-4). El tècnic Javi Ruiz no-
més va poder comptar amb nou 
jugadors, un d’ells juvenil, ja que 
el club està pendent de l’arribada 
dels transfers de Juanito i Badr, 
dos dels fitxatges que son d’ori-
gen colombià i irlandès respecti-
vament. El Broncesval va acabar 
la primera meitat perdent amb 
un 1 a 0, però li van donar la vol-
ta al marcador amb tres gols de 
Xexi i un altre de Raúl. 
Amb aquests primers punts, 
l’equip de Javi Ruiz ha confirmat 
les bones sensacions d’una pre-
temporada en la que va guanyar 
els sis amistosos disputats. “La 
preparació va ser perfecte per-
què cap jugador es va fer mal. 
Els nois han treballat molt bé i 

no haver perdut ens dóna mol-
ta moral, però hem de continu-
ar treballant i tenir els peus a 
terra. Ni que sigui per estadís-
tica, arribarà una primera der-
rota”, explica Ruiz, qui es plante-
ja, com a gran objetiu, arribar als 
30 punts. “Ens queden 27. Des-
prés, ja veurem què passa”. 

Torneig. Javi Ruiz està estudiant 
la possibilitat d’organitzar un 
torneig amb el primer equip de 
l’FS Montcada, i encara amb 
una data i rivals per determinar, 
a benefici dels malats d’esclerosis 
lateral amiotròfica (ELA) amb la 
col·laboració de l’ONG de Sor 
Lucía Caram.

futBol sala. seGona B

El Broncesval inicia la lliga amb una 
victòria a la pista del floresta (2-4)
L’equip de Javi Ruiz, que va guanyar tots els partits de la pretemporada, comença bé 

Rafa Jiménez | Redacció
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La plantilla del Broncesval Montcada inicia un nou cicle amb Javi Ruiz a la banqueta

La creació d’un sènior B és la 
gran novetat dins l’estructura 
esportiva de l’FS Montcada. 
Aquest equip, entrenat per José 
Renau ‘Renato’, ha agafat la pla-
ça que tenia l’FS Sant Andreu-
Sagrera i iniciarà el seu primer 
projecte al grup 3r de 1a Catala-
na on coincidirà amb l’AE Can 
Cuiàs i l’EF Montcada, que van 
aconseguir l’ascens la tempora-

da passada. L’AE Can Cuiàs i 
l’FS Montcada B començaran la 
lliga el 27 de setembre a la pista 
de l’FSC Grups Arrahona i al 
pavelló Miquel Poblet contra el 
CFS Cerdanyola 2006 respecti-
vament. L’EF Montcada debu-
tarà el dia 28 a la pista del CFS 
Cerdanyola. El primer derbi es 
jugarà el 5 d’octubre, a la pista 
municipal coberta, entre l’EF 
Montcada i l’FS Montcada B.

Coincideixen el Can Cuiàs, l’EF Montcada i l’FS Montcada B

Hi haurà tres derbis  
a la Primera Catalana

futBol sala

Rafa Jiménez | Redacció L’AFS Bosc d’en Vilaró tornarà 
a jugar aquesta temporada al 
grup B de la Primera Territo-
rial que organitza la Federació 
Catalana de Futbol Sala. L’equip 
verd debutarà el 27 de setembre 
a la pista del Manyanet Sant An-
dreu i jugarà el seu primer partit 
a casa el 4 d’octubre, a les 16h, 
contra l’ASM Catalònia a la pis-
ta coberta de la Zona Esportiva 
Centre | RJ 

L’afS Bosc d’en 
Vilaró comença a 
competir el 27  
de setembre 

f. sala. 1ª territorial

El sènior masculí del CH La Sa-
lle comença una nova participa-
ció a la Primera Estatal el 20 de  
setembre a la pista de l’AD Stadi-
um Casablanca. Els lassal·lians, 
que la temporada passada van 
aconseguir una meritòria sisena 
posició, hauran d’afrontar una 
lliga més complicada amb l’am-
pliació a 16 equips i la incorpora-
ció de dos conjunts no catalans: 
l’AD Stadium i el Dominicos, 
tots dos de Saragossa.
L’inici del calendari de l’equip 
de Jaume Puig, que va prepa-
rar una exigent pretemporada 
de 21 dies amb dos amistosos  

setmanals, no serà gens fàcil. 
Els seus dos primers desplaça-
ments seran a l’Aragó i el de-
but a casa, el 27 de setembre, 
serà contra el sempre exigent 
BM Granollers B. “La tem-
porada passada també vam 
tenir un inici complicat, però 
l’equip es va refer bé. És una 
incògnita saber com podem 
engegar perquè no coneixem 
gaire els rivals de Saragossa 
ni sabem l’ambient que ens 
trobarem. Però estem con-
fiats i il·lusionats perquè he 
vist l’equip bé durant la pre-
temporada”, explica Jaume 
Puig | RJ 

L’AD Stadium Casablanca serà el primer rival de la temporada

El masculí del CH La Salle 
debuta a Saragossa 

Rafa Jiménez | Redacció

El sènior masculí ha fet una pretemporada de tres setmanes amb un total de sis amistosos

> Nous tècnics al 
sènior B i al femení
Canvi de cicle a les banquetes del 
sènior B masculí –foto– i del fe-
mení del CH La Salle. Dídac de la 
Torre ha deixat la direcció tècnica 
de l’equip que juga a Tercera Cata-
lana i serà substituït per Víctor Co-
rral, que la temporada passada va 
ser el seu segon entrenador. D’altra 
banda, el femení tindrà com a tèc-
nic Pau Lleixà, qui substitueix Joan 
Gosàlvez. Les lassal·lianes juguen 
a Primera Catalana | RJ
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El Centre Espeleològic Alpí Va-
llesà (CEAV) organitza el 28 
de setembre la 5a Caminada 
Popular Vila de Montcada. Les 
inscripcions ja estan obertes i es 
poden fer fins al dia 25, ja sigui 
de forma presencial a les oficines 
de l’entitat (carrer Bateria, 29-
31), dimarts i dijous, de 19 a 21h, 
o enviant un correu electrònic a 
l’adreça ceavmontcada@gmail amb 

el formulari que es pot trobar al 
web ceav.montcada.cat. Els preus 
de les inscripcions són de 10 eu-
ros (7 per als federats) i les que 
no es facin de forma anticipada 
tindran un recàrrec de 3 euros. 
La sortida es farà des del Casal 
de la Gent Gran de Can Sant 
Joan, a les 8h, i l’organització ha 
previst dos recorreguts per la 
Serralada de Marina de 10 i 18 
quilòmetres.

Es farà el 28 de setembre per la Serralada de Marina

El CEaV organitza  
la 5a Caminada Popular

senderisme
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Ernesto Romero va ser un dels 
300 seleccionats entre 15.000 
sol·licitants per participar a 
la Discovery Underground 
Barcelona 2014 celebrada la 
matinada del 28 d’agost al me-
tro de Barcelona. Els atletes 
van recórrer un total de 10 km 
pel subsòl de la Ciutat Comtal 
seguint el traçat de les vies. 
“Va ser una experiència in-
creïble, tot i que vam passar 
molta calor i costava fins i tot 
respirar”, ha explicat Rome-
ro, qui també és conegut per 
la seva faceta com a ciclista en 
proves de llarga distància | RJ 

Ernesto Romero 
participa a 
la Discovery 
Underground 

atletisme

El montcadenc Isidoro Apari-
cio va fer el cim del volcà Ara-
rat (5.137 m), situat al Kurdis-
tan –entre Turquia i l’Iran. La 
fita la va assolir el 13 d’agost 
amb una expedició d’alpinis-
tes armenis. “Estic molt con-
tent perquè he fet realitat un 
somni que feia dos anys que 
perseguia”, ha manifestat Apa-
ricio, tot afegint que l’ascensió 
es va fer en bones condicions 

climatològiques després d’esta-
blir el camp base a 4.000 me-
tres i el segon, a 4.200. 
Aparicio va comptar amb el 
patrocini de l’empresa Lafarge 
Cementos, que li va facilitar 
l’equipació tècnica per fer front 
a les condicions extremes de 
fred. L’alpinista busca ara pa-
trocinadors per a l’ascensió a la 
muntanya argentina de l’Acon-
cagua (6.967 m) que vol dur a 
terme al gener de 2015.

L’alpinista local va aconseguir aquesta fita el 13 d’agost

Isidoro aparicio fa el cim 
de l’ararat, al Kurdistan

alpinisme

Pilar Abián | Redacció

Isidoro Aparicio, al cim de l’Ararat, amb una pancarta del seu patrocinador, Lafarge Ernesto Romero, a dins del metro de Barcelona

El CTT La Unió comença el 
seu tercer any de funcionament 
amb nous projectes i objectius. 
El club comptarà aquesta tem-
porada amb dos equips, un que 
jugarà a la Segona A Provincial 
després d’aconseguir dos as-
censos consecutius i un segon 
format per jugadors de la seva 
escola que debutarà a Tercera. 
La competició oficial s’engegarà 
el cap de setmana del 4 i 5 d’oc-
tubre.

A més, el CTT La Unió també 
ha iniciat la seva participació al 
circuit d’opens per a jugadors 
aficionats de la Federació Ca-
talana. El club ha ampliat els 
horaris d’entrenaments a les ca-
tegories infantils i sènior d’inici-
ació, pretén potenciar els grups 
matinals i vol obrir un espai per 
a gent gran. Per a més infor-
mació es pot contactar amb el 
telèfon 685 971 923 o al correu 
electrònic tt.launio@gmail | RJ 

Tindrà dos equips que jugaran a Segona A i Tercera

El CTT La Unió, preparat 
per al seu tercer any

tennis de taula

L’UE Montcada obre les inscrip-
cions per a les classes d’escacs 
dels més petits. El curs es farà 
entre l’octubre i el juny. Es pot 
demanar informació al correu 
electrònic (uemontcada@hotmail.
com) o al telèfon 657 573 507 | RJ 

L’UE Montcada 
obre les 
inscripcions per 
als més petits 

escacs

La Penya Barcelonista de 
Montcada i Reixac repassa els 
seus 40 anys d’existència en 
una exposició que es podrà 
veure a la Casa de la Vila fins 
el 18 d’octubre. La mostra re-

cull una selecció de fotografies 
aportades per una gran quanti-
tat de socis de l’entitat que pre-
sideix Jordi Gómez i que al mes 
de juny va organitzar la 25a 
Trobada de Penyes del Vallès 
Occidental | RJ

Es podrà veure fins el 18 d’octubre a la Casa de la Vila

Exposició dels 40 anys  
de la Penya Barcelonista 

aniVersari

Rafa Jiménez | Redacció

Rafa Jiménez | Redacció

> 24 hores del Club 
Roller Can Cuyàs 
El Club Roller Can Cuyàs ha co-
mençat a iniciar-se en la moda-
litat de velocitat. Dos equips del 
club, un masculí (foto) i un mixt, 
van participar el 19 i 20 de juliol a 
les 24 hores del circuit de Calafat 
(Tarragona) | RJ
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L’Ajuntament ha convocat els pre-
sidents del CD Montcada i l’EF 
Montcada i a una representació 
de les famílies d’ambdues entitats 
a la reunió que es farà el 22 de 
setembre a l’edifici del Consisto-
ri. L’objectiu de la trobada és arri-
bar a un acord definitiu respecte 
l’assignació d’espais –estadis de 
la Ferreria i de Can Sant Joan– 
i horaris, per tal que els equips 
d’ambdues entitats puguin entre-
nar amb normalitat. “La nostra 
intenció és arribar al màxim 
de consens i trobar una solu-
ció que afavoreixi ambdues 
entitats; tot plegat, perquè no 
perjudiqui la formació esporti-
va dels infants que volen jugar 
a futbol”, ha dit el regidor d’Es-
ports, Marc Rodríguez (PSC).

Agost calent. La problemàtica 
va néixer a finals d’agost arran 
del creixement del planter del 
CD Montcada. El club verd ha 
mostrat la seva disconformitat 
amb l’assignació d’horaris i es-
pais d’entrenaments elaborat 
per l’IME i, després de fer una 
primera manifestació el 5 de  
setembre, ha convocat una sego-
na per al dia 19. En una reunió 
posterior al primer acte de pro-
testa entre el consistori i repre-
sentants de les famílies, es va 
acordar que, provisionalment, 
els equips del CD Montcada 

utilitzarien els espais buits que 
deixés l’EF Montcada fins que 
es tanquessin les inscripcions.
El CD Montcada, que acusa 
l’Ajuntament de no complir 
aquest acord, va enviar el dia 16 
un comunicat a l’IME on s’opo-
sava a la presència de les famílies 
a la reunió perquè considera que 
el president i els membres de 
la junta directiva del club “són 
els únics interlocutors vàlids 
i legals per tractar qualsevol 
tema amb l’IME”. En aquest 
mateix sentit, la representació de 
pares i mares que es va reunir 
amb el regidor d’Esports, Marc 

Rodríguez (PSC), després de la 
manifestació del dia 5 va envi-
ar un altre escrit a l’IME decli-
nant la invitació per participar a 
la trobada del dia 22. En el seu 
comunicat, el club que presideix 
Modesto ‘Tato’ Sanchís també 
demana que la reunió sigui enre-
gistrada i que es tregui de l’ordre 
del dia una hipotètica unificació.  
Al tancament d’aquesta edició, 
l’IME va confirmar que es man-
tenen els punts de l’ordre del dia 
i que l’EF Montcada assistirà a la 
reunió amb el seu president i una 
representació de pares i mares.
El president de l’Escola, Anto-

ni Sánchez, ha manifestat que 
el seu club no té cap problema 
en trobar-se amb les famílies: 
“Sempre hem dit que l’Esco-
la és propietat dels pares i les 
mares que hi formen part”. 
Sánchez recorda que el seu club 
té per conveni uns horaris as-
signats que li pertanyen i que 
l’únic que pot fer és “posar a 
disposició de l’IME els espais 
que puguin quedar lliures”. 
El president de l’EFM acusa 
el CDM “d’haver generat un 
problema  que ara vol que els 
altres ens encarreguem de so-
lucionar”.

Rafa Jiménez | Redacció

futBol formatiu

La intenció de l’IME és fer una trobada amb pares, mares i els presidents del CD Montcada i l’EF Montcada

L’ajuntament convoca una reunió per 
parlar d’espais i horaris d’entrenament

L’Institut Municipal d’Esports i 
Lleure (IME) manté obert el ter-
mini d’inscripció per a la tempo-
rada d’activitats esportives 2014-
2015, que inclou propostes per 
promoure la pràctica de l’esport, 
mantenir i millorar la forma físi-
ca, així com afavorir la concen-
tració i la relaxació. Els cursos 
que s’oferten són aeròbic per a 
infants i adults, tai-txí, ioga, pila-
tes, danses orientals, tonificació i 
ball per a adults, amb estils com 
la salsa, la bachata, el kizomba, el 
txa-txa-txa, el merengue o el tan-

go. Encara es poder fer inscrip-
cions segons la disponibilitat de 
cadascuna d’aquestes activitats 
que es faran a la zona esportiva 
centre, al pavelló Miquel Poblet 
i al Kursaal. Els cursos que feia a 
la Casa de la Vila s’han traslladat 
al pavelló de Bonavista. 
Per obtenir informació sobre els 
cursos, horaris i preus i tramitar 
la inscripció s’ha d’anar a les ofi-
cines de la Regidoria d’Esports, 
al carrer Tarragona, 32, de di-
lluns a dijous, de 9 a 13h i de 16 
a 19h, i els divendres, de 9 a 13h. 
El telèfon és el 935 650 999.

La Redacció | Redacció

Encara es poden fer segons la disponibilitat de cada activitat

L’IME manté oberta la 
inscripció als seus cursos 

actiVitats esportiVes

La nedadora local Marina 
Castro, que forma part del 
Club Natació Sabadell, es va 
proclamar subcampiona d’Es-
panya en les proves de 400 i 
800 metres lliures al Campio-
nat d’Espanya que es va dispu-
tar a les piscines Picornell de 
Barcelona entre el 24 i el 27 de 
juliol. 
Castro també va aconseguir 
pujar al lloc més alt del podi en 
la modalitat de relleus 4x200 
metres, establint a més un nou 
rècord estatal en la categoria 
júnior | SA 

Va obtenir tres medalles (dues plates i un or) a finals de juliol

Marina Castro brilla al 
Campionat d’Espanya 

El CD Montcada va fer el 5 de setembre una manifestació pel repartiment dels horaris d’entrenament. El club verd n’ha convocat una altra per al dia 19

Marina Castro continua progressant
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L’Institut Municipal d’Esports i 
Lleure mai ha amagat que vol-
dria la unificació del futbol for-
matiu de tot el municipi, però 
tot i algunes converses entre 
els presidents, aquesta fusió 
sembla, de moment, lluny de 
ser una realitat. L’EF Montca-
da mantindrà per aquesta nova 
temporada gran part de la seva 
estructura esportiva. De mo-
ment, ja ha confirmat la creació 
de 20 equips de futbol: dos ju-
venils, dos cadets, tres infantils, 
quatre alevins, quatre benja-
mins, tres pre-benjamis i dos 
debutants (patufets). Respecte al 
curs passat, el club vermell tam-
bé conserva l’escola, ha creat un 
nou equip de patufets i manté el 
dubte de confeccionar un cin-
què aleví i un quart pre-benjamí. 
El planter de la secció de futbol 
sala també creix i afegirà un ca-
det al juvenil que ja tenia

CD Montcada. El club verd, que va 
recuperar la temporada passada el 
seu projecte de futbol formatiu, ha 
augmentat la seva relació d’equips 
per al nou curs. El CD Montca-
da ha passat de 8 a 18 conjunts 
i aquesta temporada comptarà 
amb dos juvenils, dos cadets, tres 
infantils, tres alevins, tres ben-
jamins, tres pre-benjamins i dos 
barrufets.  Són novetat un juvenil, 
un cadet, dos infantils, un aleví, 
dos benjamins, dos pre-benjamins 
i un barrufet | RJ 

Els dos clubs 
sumen una 
quarantena 
d’equips

Montcada Aqua ha obert el ter-
mini d’inscripcions per als cur-
sets de natació 2014-2015. Els 
interessats han de formalitzar-les 
de forma presencial –no es po-
den fer per telèfon– a la recepció 
de l’equipament, de dilluns a di-
vendres, de 9 a 14h i de 16 a 20h. 
Montcada Aqua, que ja ha recu-
perat la normalitat després de 
les obres de millora que es van 
fer durant el mes d’agost, ofereix 
cursos per a nens i nenes amb 
diferents franjes d’edat: de 6 a 36 
mesos, de 3 a 5 anys, de 6 a 15 
anys i majors de 16 | RJ 

Montcada aqua 
comença a 
preparar els 
seus cursets

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

Pàrquing en font Pudenta. Se al-
quila plaza por 50 euros/mes. Tel. 630 
605 022.
Busco trabajo. Para cuidar niños y 
personas mayores o para tareas do-
mésticas. Disponibilidad total. Tel 627 
636 839. 
Busco trabajo. Para tareas de lim-
pieza o vigilante de seguridad. Tel. 
692 560 296.  
Clases. Particulares de alemán. Tel. 
610 392 086..
Busco trabajo. Se ofrece señora para 
limpieza de hogar y/o para el cuidado 
de personas mayores, discapacitadas, 
servicio de canguro, plancha, paseo 
de mascotas... Tel. 603 415 237.
Oferta de feina. Per a una noia 
d’entre 16 i 20 anys, com a recepcio-
nista d’un club de tennis (crta Roca, 
Km 8,8). Horari: feiners tarda. Tel. 674 
348 965.
Lloguer. Plaça de pàrking a Mas 
Rampinyo (av. Catalunya). Preu, 39 
euros. Tel. 655 520 401.
En venda. Casa al Pla d’en Coll tota 
reformada. Molt bona zona, a prop de 
col·legis, comerços i centres mèdics. 
Preu 345.000€. Tel. 650 921 144.  
En venda o lloguer. Aparcament per 
a cotxe o moto. Mas Rampinyo. Tel. 
644 347 418.

La Unió Bàsquet MIR va co-
mençar el 15 de setembre la 
pretemporada amb l’objectiu 
de consolidar el club en la seva 
segona temporada de funciona-
ment. Per al proper curs, i a man-
ca d’alguns possibles canvis d’úl-
tima hora, l’entitat que presideix 
Jordi Álvarez ha confeccionat 
19 equips. Entre els grans, des-
taquen cinc sèniors (tres mascu-
lins i dos femenins), així com un 
sots-25 i dos sots-21 masculins. 
A les categories inferiors, l’UB 
MIR comptarà amb dos júniors, 
tres cadets (un d’ells femení), un 
infantil, dos pre-infantil (un mas-
culí i un altre femení), un mini, 
un pre-mini i un pre-mini mixt. 
També cal destacar la consolida-
ció del grup de nens i nenes que 
formen part de l’Escola. 
El club, que inicia una nova eta-
pa amb Gabriel Redondo com a 
director tècnic, fa una valoració 
“molt positiva” del volum de ju-
gadors assolit, tot i la disminució 
en la quantitat d’equips creats. 

Júnior A. Serà el primer equip 
del club que debutarà. Ho farà el 
20 de setembre a la pista del CN 
Caldes. La resta de conjunts, a 
partir dels júniors, comencen el 
cap de setmana del 27 i 28 de 
setembre.

Rafa Jiménez | Redacció

BÀsquet

El júnior A durant l’escalfament previ a un amistós de pretemporada disputat a Barcelona

Tot i baixar la quantitat de conjunts, el club es mostra satisfet amb el volum de jugadors

La Unió Bàsquet MIR crea 19 equips 
per a la seva segona temporada

Maribel Castillo, membre de la di-
rectiva de la Unió Bàsquet MIR i 
dona del seu president, Jordi Álva-
rez, va morir el 21 d’agost, als 55 
anys d’edat, després d’enfrontar-se 
a una llarga malaltia. A l’octubre de 
2011, Maribel, que estava vincula-
da al col·legi El Viver, va rebre una 
reconeixement per la seva dedica-
ció a l’esport escolar amb motiu 
de la primera edició de la Festa de 
l’Esport que organitza l’IME | RJ

> Dol per la mort de 
Maribel Castillo

El CH La Salle encara treballa 
en la formació del seu quadre 
d’equips del planter per a la pro-
pera temporada. El club ha or-
ganitzat unes jornades obertes 
per donar a conèixer l’handbol 
i encara admet inscripcions, es-
pecialment per a les categories 
alevins, benjamins i pre-benja-
mins. Per demanar més infor-
mació es pot enviar un correu 
electrònic a clubhandbolsallemont-
cada@gmail.com. 
El que ja està confi rmat és la 
creació, a la categoria masculi-

na, d’un juvenil, un cadet i un 
infantil. Pel que fa als equips fe-
menins, hi haurà un juvenil, un 
cadet i dos infantils, un d’ells de 
nova formació. 
Víctor Corral, nou tècnic del sè-
nior B, exercirà el càrrec de co-
ordinador d’entrenadors i Toni 
Suárez serà el director de l’esco-
la. “Estem molt satisfets amb 
la nostra estructura d’equips 
i tècnics. Tenim la sort de 
comptar amb gent molt pre-
parada”, ha dit el president del 
club, Enric Expósito | RJ

Víctor Corral exercirà com a coordinador d’entrenadors

HandBol

El CH La Salle estrena 
un nou infantil femení

L’FS Montcada segueix crei-
xent i la propera temporada 
tindrà dos equips més dins de 
la seva estructura del planter: 
un cadet C i un pre-benjamí 
B. L’entitat que presideix Pe-
dro Litrán tindrà dos juvenils, 
tres cadets, dos infantils, dos 
alevins, dos benjamins i dos 
prebenjamins. A més, el club 
ha recuperat l’escola, amb nens 
de 4 a 6 anys, i que estarà co-
ordinada per Víctor Andrés. El 

club encara manté obertes les 
inscripcions per a les categories 
més petites (benjamí, prebenja-
mí i escola) i busca dos juga-
dors més per al cadet C.

Juvenil A. L’equip d’Álex Fernán-
dez, que juga a Divisió d’Ho-
nor Nacional, va ser el primer 
equip del club que va debutar. 
Ho va fer el 13 de setembre 
amb una victòria a la pista de 
l’AE Les Corts UBAE (4-5) | RJ

Tindrà 13 conjunts amb un nou cadet i un altre prebenjamí

futBol sala

L’fS Montcada augmenta 
equips i recupera l’escola
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Jordi Capdevila
Una medicina complementària. Així li agrada parlar a Jordi Capdevila de la medicina tradicio-
nal xinesa, més que no pas qualifi car-la de teràpia alternativa. Als seus 60 anys, aquest montcadenc 
afi ncat a Menorca respira serenor i saviesa. Porta 10 anys ajudant els altres a superar els seus pro-
blemes amb acupuntura, herbes i massatges. I des de fa tot just un any té consulta a Montcada. Es 
desplaça un cop a la setmana i ho fa no només per atendre les visites, “sinó també per recuperar els 
lligams familiars i d’amistats”. Reconeix que el pacient s’ha d’implicar molt més en el sistema xinès 
del que ho fa en la medicina occidental i no tenir una actitud passiva “esperant la pastilleta” i la-
menta el grau d’intrusisme que hi ha a la professió i que desprestigia el treball del personal qualifi cat.

“El més important és buscar 
l’origen, no els símptomes”

Què és la Medicina Tradicional Xi
nesa?
És una medicina que parteix d’una 
cultura absolutament diferent a la 
nostra, interpreten el funcionament 
del cos humà de forma diferent i, 
per tant, els tractaments són dife-
rents. 
De quina forma?
Hi ha diverses eines. La més co-
neguda és l’acupuntura, però la 
més bàsica i que no s’utilitza tant 
a Occident és la fi toteràpia xinesa, 
que és un conjunt de fórmules amb 
diferents plantes que tenen accions 
sinèrgiques, és a dir, la suma dels 
diferents efectes de les plantes do-
nen com a fi nalitat una acció. La 
dietètica i l’alimentació es pot con-
siderar també com una medicina. I 
després, hi ha un tipus de massatge 
que es diu tuina que té una sèrie de 
moviments característics. Aquestes 
són les eines terapèutiques.
I com és que l’acupuntura destaca 

per sobre de les altres?
Perquè és més fàcil, perquè té 
menys riscos, perquè el pitjor que et 
pot passar és que no et passi res en 
cas que jo m’equivoqui a l’hora de 
fer un diagnòstic basat en els princi-
pis de la medicina tradicional.
I quins són aquests principis?
Els aspectes que diferencien la me-
dicina d’Occident de la tradicional xi-
nesa és que consideren l’organisme 
com un conjunt, el que passa en 
qualsevol part del cos afecta la resta. 
Jo observo tot el cos, pregunto com 
són les caques, com dorms, fi ns i 
tot pregunto a nivell emocional. No 
toquem gairebé la simptomatologia 
sinó que anem a buscar l’origen. 
Això fa que l’ànima estigui involucra-
da a nivell físic. Problemes lleus de 
tipus psicològic, ansietat, depressió, 
problemes de memòria, imsomni o 
pors ho tractem des de la part físi-
ca posant agulles, tocant els òrgans 
afectats i donant herbes.

És anar a la recerca de la salut i 
l’equilibri.
La Medicina xinesa té una sèrie 
de símptomes que per a un met-
ge occidental no representa cap 
senyal de malaltia, en canvi per a 
nosaltres aquests signes ens parlen 
d’un desequilibri, d’un desordre. 

Aquesta persona no està malalta 
però tampoc no està bé. Si ho aga-
fem a temps podem evitar que a 
la llarga vagi a més i es produeixi 
la patologia. Per tant, és una me-
dicina preventiva. Un altre aspecte 
important és que necessitem que el 

pacient s’impliqui i això a Occident 
és molt complicat. Moltes malalties 
es produeixen com a conseqüència 
d’hàbits de vida no adequats que 
acaben per fer-nos emmalaltir. Aquí 
estem acostumats que el metge i la 
pastilla ens solucionin el problema i 
que el pacient no hagi de fer res.
Com es realitza un diagnòstic? 
La medicina xinesa no utilitza anàlisis 
de sang ni radiografi es. Ens basem 
en escoltar i observar el pacient. Pre-
nem el pols, i la sensació i la textura 
que notem als dits ens dóna una idea 
de quin és l’estat del cos. També ob-
servem com està la llengua que per 
a nosaltres és molt important. La ter-
minologia del diagnòstic no és com 
l’occidental. 
Com curaria una grip?
Diuen que una grip tractada són 
set dies i sense tractar, una setma-
na. En el llenguatge de la medicina 
tradicional és fred que ha entrat a 
dins, i aquest fred com que no ha 

pogut sortir s’ha convertit en calor 
que s’ha d’eliminar.
La medicina tradicional xinesa és 
més integradora si la comparem 
amb l’occidental?
Hi ha uns autors americans que 
comparen el metge occidental amb 
un mecànic. És a dir, quan el cotxe té 
una peça que falla i aquesta no afec-
ta a la resta, es canvia i ja està. En 
canvi, el metge tradicional xinès seria 
un jardiner que treballa amb harmo-
nia i que està pendent del conjunt. 
La curació no és un procés immediat. 
Les autoritats sanitàries no posen 
les coses fàcils per reconèixer i 
donar un estatus a les teràpies al
ternatives.
A mi m’agrada més parlar de terà-
pies complementàries. Som un 
complement de la medicina. Seria 
molt interessant que es regulessin 
escoles, plans d’estudi i professo-
rat. Això donaria més confi ança a la 
gent i evitaria l’intrusisme.

“El que per a un 
metge occidental no 
és senyal de malaltia, 
per a nosaltres 
pot representar un 
desequilibri”

tècnic superior en medicina tradicional xinesa

A títol personal
LLUÍS MaLDONaDO
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