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El PSC es queda sol 
defensant l’alcaldessa 
davant l’abstenció de CiU 
El grup socialista argumenta que la situació processal de Pérez no ha 
canviat i que aplicarà el codi ètic quan arribi el moment PÀGS. 3-4

Totes les activitats programades van registrar força participació PÀG. 5
Estrena del carrer Castellví
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Molts veïns, especialment del barri de la Font Pudenta, van celebrar la inauguració ofi cial del vial que connecta amb el centre, un cop remodelat

Berto, al nou teatre
l’humorista, plat fort 
de la temporada PàG. 21

Berto, al nou teatre
l’humorista, plat fort 
de la temporada 
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L’ANC local busca 
voluntaris per a la 
campanya del 9-N
El Ple municipal no aprova la moció per donar 
suport a la consulta sobiranista PÀG. 6

Més de 200 persones es van concentrar a la Casa de la Vila per reclamar la consulta

>APROVADA LA MOCIÓ DE L’OPOSICIÓ
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 Porro: “La moció vol erosionar el govern”

La moció presentada per l’opo-
sició –ICV-EUiA, PPC, C’s i 
ERC– instant l’alcaldessa, Ma-
ría Elena Pérez (PSC), a dimitir 
després que s’hagi sabut que el 
Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC) la jutjarà per 
un presumpte delicte de prevari-
cació, va ser aprovada en el Ple 
de setembre, el passat dia 25, grà-
cies a l’abstenció de CiU. 
El punt es va debatre sense la pre-
sència de l’afectada, que dos dies 
abans de la sessió va tramitar la 
baixa mèdica per recomanació del 
ginecòleg, en trobar-se en la recta 
fi nal del seu embaràs. El fet va ser 
criticat tot just a l’inici de la sessió 
per part de l’oposició que va la-
mentar no haver estat informada 
per la pròpia alcaldessa.

CiU s’absté. Malgrat que l’opo-
sició no suma majoria, la moció 
va prosperar gràcies al posiciona-
ment de CiU que va apel·lar a la 
responsabilitat del PSC perquè re-
solgui la situació. “Entenem que 
és un partit seriós i important en 
el nostre país i que sabrà trobar 
els mecanismes per tal que do-
nar una sortida a aquesta pro-
blemàtica d’acord amb el seu 
codi ètic”, va dir JoanMaresma 
(CiU), tot remarcant que la moció 

presentada no té cap més efecte 
que expressar una manifestació 
de voluntats. “Malgrat que tots 
els regidors estiguessim d’acord 

amb el que el text demana, la 
decisió de dimitir és personal de 
l’alcaldessa”, va afegir Maresma.
Tot i deixar el PSC sol en la defen-
sa de l’alcaldessa, el portaveu de 
CiU va expressar la voluntat del 
seu grup de prioritzar per damunt 
de tot el pacte de govern i de ga-
rantir la seva estabilitat fi ns a les 
properes eleccions.

Defensa del PSC. En resposta a la 
demanda expressada pel seu soci 
de govern, la portaveu del grup 
socialista i alcaldessa accidental, 
M. Carmen Porro, va assegurar 
que el seu partit prendrà les mesu-
res que calgui quan consideri que 
així ho ha de fer, “no quan l’opo-
sició cregui que la situació pro-
cessal de l’alcaldessa ha canviat, 
ja que tot continua igual que fa 
dos anys”, va aclarir. En aquest 
sentit, l’edil va desmentir que Pé-
rez estigui formalment acusada. 
“Aquí s’han dit coses com que 
el jutge ha trobat provat i que 
ja hi hagut una sentència i no 
és així, el judici encara no s’ha 
celebrat”, va puntualitzar Porro 
tot defensant un cop més l’edil: 
“Creiem en la innocència de la 
nostra alcaldessa”. 

Debat. Malgrat que l’oposició va 
demanar inicialment que el vot 
fos secret, el govern va propiciar 
que la moció es votés en bloc com 
a grup, seguint el procediment ha-
bitual. Abans de la votació, cada 
portaveu va intervenir per de-

fensar el seu posicionament. Els 
grups promotors del text van re-
cordar els antecedents del cas, des 
que l’alcaldessa va ser imputada 
al novembre del 2012 en la peça 
cinquena separada del cas Mercu-
ri, arran el contingut d’unes escol-
tes telefòniques entre el diputat 
socialista i exsecretari d’Organit-
zació del PSC, Daniel Fernández, 
l’exalcalde de Sabadell, Manuel 
Bustos, i el seu germà Francisco, 
també edil d’aquest municipi. 
A les converses enregistrades en el 
marc de la investigació, es posava 
de manifest que tots tres estaven 
informats de com s’estava desen-
volupant el procediment intern 
de la convocatòria per ocupar la 
direcció de l’Àrea Territorial del 
consistori així com la seva in-
tenció de pressionar l’alcaldessa 
perquè la candidata fos Carmina 
Llumà, exalt càrrec del tripartit al 
Parlament.(Continua a la pàgina 4)

Actualitat
laveu.cat

ABStENCIÓ DE CiU
Malgrat deixar el PSC sol en la defensa de 
l’alcaldessa, la coalició va expressar la seva 
voluntat de mantenir el pacte i la governabilitat

ple de setembre

El PSC sosté que res no ha canviat i que la 
l’alcaldessa no ha estat formalment acusada
Malgrat l’aprovació de la moció presentada per l’oposició, la resolució no té cap efecte polític ja que la decisió de dimitir és personal
Pilar Abián | Montcada

La portaveu del PSC, 
M. Carmen Porro, 
l’alcaldessa accidental 
durant la baixa de 
Pérez per maternitat

La sessió, que va durar més de cinc hores, va ser seguida amb força expectació pel nombrós públic que va omplir la sala

“Tinguem la mateixa vara de medir, 
perquè a molts altres ajuntaments 
de tots colors hi ha edils imputats 
i no se’ls demana la dimissió”. 
Amb aquestes paraules, l’alcaldessa 
accidental i portaveu del PSC, M. 
Carmen Porro, va censurar les inter-
vencions d’alguns dels portaveus de 
l’oposició que van donar per fet que 
Pérez ja ha estat condemnada. L’edil 
va deixar clar que el seu grup man-
té la confi ança en l’alcaldessa i va 
exigir en diverses ocasions respec-
te per la presumpció d’innocència. 
“Vostès estan assumint el paper de 
jutges i els recordo que encara no 
hi hagut cap sentència perquè ni 
tan sols hi ha data per al judici”, va 
criticar l’edil.
Quant al vot de CiU, Porro va agrair 
la seva abstenció reconeixent que, si 
hagués volgut, hauria pogut fer dimi-
tir l’alcaldessa. Malgrat que la moció 
es va aprovar, l’alcaldessa acciden-

tal va criticar l’oportunitat de la seva 
presentació. “No té cap més efecte 
que intentar erosionar el govern a 
poc mesos de les elec cions”, va dir. 
Cal recordar que Pérez a més d’al-
caldessa, és la primera secretària de 
l’agrupació local del PSC i la candi-
data socialista als comicis del 2015. 
Porro va cloure la seva intervenció 
insistint que, arribat el moment, el 
partit prendrà la decisió que corres-
pongui en compliment del seu codi 
ètic | PA
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CiU demana al 
PSC que actuï amb 
responsabilitat i trobi 
els mecanismes per 
resoldre l’afer
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L’oposició insisteix que Pérez no 
pot seguir representant el municipi

moció contra l’alcaldessa

(Ve de la pàgina anterior)
Tots els portaveus de l’opo-
sició van coincidir a dir que 
l’alcaldessa no pot continuar al 
càrrec ni seguir representant el 
municipi en les actuals circums-
tàncies. Si bé el judici encara no 
s’ha celebrat, l’opinió majorità-
ria és que Pérez va cedir a les 
pressions dels seus companys 
de partit i, per això, alguns por-
taveus la van assenyalar com a 
culpable deixant de banda la 
presumpció d’innocència.  
L’oposició també va carregar 
contra CiU per abstenir-se i 
va acusar els regidors de la 
coalició d’excusar-se amb l’ar-
gument de voler garantir la 
governabilitat per prioritzar el 
manteniment dels seus càrrecs 
per sobre dels interessos del 
municipi.

Arguments. El grup majoritari 
en l’oposició, ICV-EUiA, no 
va demanar responsabilitats ju-
rídiques, sinó polítiques que va 
fer extensives a la presidenta de 
l’Àrea Interna i alcaldessa acci-

dental, M. Carmen Porro, i al 
president de l’Àrea Territorial, 
Juan Parra (PSC), pel fet d’ha-
ver estat presents en la reunió 
amb l’empresa encarregada de 
fer el psicotècnic en el procés 
de selecció de la plaça i en la 
qual es van modificar els criteris 
aprovats inicialment propiciant 
que Llumà passés de ser con-
siderada ‘no apta’ a ‘apta’. “El 
que ha passat no només és 
responsabilitat de l’alcaldes-
sa, és de tot el grup del PSC 

i dels seus militants, que no 
li demanen que actuï d’acord 
amb el codi ètic del seu pro-
pi partit”, va dir el portaveu 
del grup ecosocialista, Josep 
M. González, qui va deixar la 
porta oberta a plantejar a la resta 

de grups la presentació d’una mo-
ció de censura.
El PPC, per la seva banda, va 
censurar l’absència de Pérez al 
Ple i va donar per fet que la 
sentència serà condemnatòria. 
“L’alcaldessa ja està acusada, 
el fiscal li demana dos anys 
d’inhabilitació i una multa 
de 3.600 euros; sincerament, 
em sembla escandalós i ver-
gonyós que aquesta senyora 
continuï al càrrec”, va mani-
festar la portaveu popular Eva 
García. 
Carmen Romero, en nom de 
C’s, es va mostrar preocupada 
i escandalitzada per les despeses 
que el consistori haurà d’assu-
mir per pagar la defensa de la 
màxima responsable de l’Ajun-
tament tenint en compte que la 
lletrada és una prestigiosa pena-
lista. “L’alcaldessa –va dir– ha 
de fer front al delicte més greu 
per a un càrrec públic, preva-
ricació, i resulta que la factura 
l’hem de pagar entre tots”. 
La portaveu d’ERC, Marta 
Aguilar, va remarcar que el seu 

grup no ha demanat la dimissió 
de Pérez fins que no s’ha sabut 
que serà formalment acusada. 
“Ara ja no només hi ha indicis, 
ara sabem que haurà d’anar a 
judici i no volem que vagi com 

a alcaldessa, representant-nos 
a tots, sinó que ho faci a títol 
individual”, va reclamar l’edil 
tot lamentant el que considera 
una falta d’ètica, tant per part de 
Pérez com del PSC. 

Josep M. González, portaveu d’ICV-EUiA

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

Eva García, portaveu del PPC

Els portaveus critiquen 
el posicionament de 
CiU entenent que respon 
als seus interessos i   
no als de la ciutadania
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CAMPANYA DE LA FAVMIR
La Federació veïnal explica als 
ciutadans com recuperar l’euro 
que van pagar per recepta

pàg. 08

DENúNCIA CoNtRA LA PAh
Membres de la Plataforma declaren 
per un delicte de faltes, entre ells 
una regidora d’ICV-EUiA 

pàg. 09

inauguració

Unes 400 persones participen a l’estrena 
de la remodelació del nou carrer Castellví
Tant les autoritats com l’AV de Font Pudenta-Muntanyeta destaquen la seguretat i la millora estètica que suposa el nou passeig 

Al voltant de 400 persones van 
participar el 26 de setembre a la 
festa d’inauguració del remode-
lat carrer Mossèn Joaquim Cas-
tellví, el nou passeig que discor-
re en paral·lel al riu Ripoll i que 
uneix el centre del municipi amb 
la Font Pudenta. “Inaugurem un 
dels projectes més ambiciosos 
d’aquest mandat, un nou pas-
seig més segur i estèticament 
més amable; havíem de donar 
una solució a un vial per on 
passen cada dia centenars de 
vehicles i vianants”, va mani-
festar l’alcaldessa accidental, M. 
Carmen Porro (PSC), durant el 
torn de parlaments. 

Parlaments. L’edil va agrair la 
paciència de la ciutadania durant 
el temps que han durat les obres 
i va destacar la col·laboració 
amb l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB), que ha finan-
çat l’actuació, amb un pressupost 
superior als 800.000 euros. El 
seu gerent, Ramon Torra, va ex-
pressar que “intervencions com 
aquesta, que contribueixen a 

millorar la qualitat de vida dels 
ciutadans, justifiquen l’existèn-
cia de l’Àrea Metropolitana”. 
El president de l’Àrea Territori-
al, Juan Parra (PSC), va indicar 
que la inauguració del passeig era 
molt esperada pel veïnat, especi-
alment pel de la Font Pudenta-
Muntanyeta, per accedir a altres 
barris i equipaments. “Aquest 
projecte estava inclós al Pla 
d’Actuació Municipal i hem 
aconseguit fer-lo realitat”, va 
expressar l’edil. En nom de l’AV 
Font Pudenta-Muntanyeta, el 
seu president, Eugenio Díaz, va 
felicitar l’Ajuntament per com-
plir un dels seus compromisos i 
va aprofitar per reivindicar altres 
millores a la zona, el PERI i els 
accessos a la Muntanyeta i la mi-
llora de la mobilitat a la cruïlla 
entre Mossèn Castellví i el carrer 
Quarters.

Actuacions. La inauguració es va 
celebrar a la banda del passeig 
més propera a la Font Pudenta-
Muntanyeta i va incloure una 
cercavila a càrrec de Pentina El 
Gat, una actuació d’alumnes i 
una master class de zumba a càr-
rec de l’escola New Dance Style 
–amb seu a Mossèn Castellví–, 
l’actuació del Grup Armonía, 
format per membres del Casal 
de Gent Gran Casa de la Mina, 
un refrigeri a càrrec de l’AV i in-
flables per a la canalla.

Laura Grau | Font Pudenta
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Porro: “Inaugurem un 
dels projectes més 
ambiciosos d’aquest 
mandat, un nou passeig 
més segur i amable”

05

La inauguració del carrer Castellví, amb activitats lúdiques, va atreure prop de 400 persones, segons la Policia Local

Actuació del grup Armonia del Casal Casa de la Mina El regidor Juan Parra durant els parlament de les autoritats
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Atenent a la crida de l’Assem-
blea Nacional Catalana (ANC) 
i els partits que promouen el 
9-N, més de 200 montcadencs 
es van concentrar el 30 de se-
tembre, a les 19h, davant de la 
Casa de la Vila per expressar el 
seu rebuig a la decisió de Tri-
bunal Constitucional (TC) de 
suspendre la consulta cautelar-
ment. La pluja no va ser cap 
impediment perquè, en nom 
de l’ANC local, Consol Cerve-
ra llegís el manifest de la cam-
panya ‘Ara és l’hora’ mentre es 
desplegava una gran estelada 
amb el lema ‘Volem votar’.
El missatge als assistents a l’acte 
va ser que cal seguir reivindicant 
la celebració de la consulta atès 
que és un clam majoritari. “El 
80% de la ciutadania reclama 
votar”, va dir Cervera, tot afe-
gint “davant l’intent d’emmu-
dir-nos, la societat catalana diu 
ben fort: més democràcia”.

Inici de la campanya. A través 
d’aquest manifest, l’ANC va po-
sar en marxa la seva campanya 
per la consulta amb un doble ob-
jectiu, que tingui un caire festiu 
i il·lusionant i que sigui la més 
gran, des d’un punt de vista po-
lític, que s’ha fet mai a Europa. 

Per això, ‘Ara és l’hora’ reclama 
la col·laboració de 100.000 vo-
luntaris. Aquesta és la crida que 
va fer Cervera, després de do-
nar lectura al manifest tot ani-
mant els assistents a inscriure’s 
per dur a terme la campanya 
al municipi –es pot fer al web 
www.araeslhora.cat. 
L’ANC local també va recollir 
signatures per reclamar a l’ad-
ministració que els organitza-
dors de la campanya, en no ser 
partits polítics, puguin penjar 
cartells a favor del 9-N.

Crida de la CUP. Com a resposta 
a la resolució del TC, la Can-
didatura d’Unitat Popular de 
Montcada i Reixac ha fet una 
crida a la desobediència civil. 
El partit considera que els po-
bles tenen un drets inalienables 
que cap llei pot limitar o liqui-
dar, com ara el d’autodetermi-
nació. Així mateix, defensa que 
la sobirania pertany al poble i 
que aquest és qui li ha atorgat 
al Parlament el mandat d’orga-
nitzar i fer el referèndum. Ate-
ses les acircumstàncies, el partit 
considera que la desobediència 
“és una eina imprescindible 
per materialitzar canvis socials 
i polítics en profunditat i tam-
bé la independència”. 

Arrenca la campanya 
‘Ara és l’hora’ malgrat 
la suspensió del tC

procés sobiranista

Més de 200 persones es concentren per reclamar la consulta

Pilar Abián | Montcada

Montcada no aprova la moció que ha 
prosperat a la majoria d’ajuntaments
El text va sumar un empat que es va desfer amb el vot de qualitat de l’alcaldessa

ple de setembre

L’Ajuntament forma part del 
4% de consistoris de Catalunya 
que no ha aprovat la moció en 
suport a la consulta del 9-N. Al 
Ple de setembre, fet quatre dies 
abans que el Constitucional 
suspengués la norma aprovada 
pel Parlament, el text presentat 
per CiU, ICV-EUiA i ERC 
(que sumen en total 10 regi-
dors), va obtenir els mateixos 
vots a favor que en contra (els 
del PSC, PPC i C’s). L’empat 
es va desfer amb el vot de qua-
litat de l’alcaldessa accidental, 
la socialista M. Carmen Porro.

Defensa de la proposta. El recent 
referèndum d’Escòcia va ser 
un dels arguments més utilit-
zats per part dels grups que re-
clamen la possibilitat de votar. 
El portaveu de CiU, Joan Ma-
resma, va fer seu el discurs del 
diputat Josep Rull en la defensa 
de la Llei de consultes i va asse-
gurar que, malgrat la negativa 
del govern central, la votació es 
farà. “Res no impedirà que, 
des de l’exercici de la nostra 
llibertat, poguem decidir el 
nostre futur de manera de-
mocràtica”, va dir.
Josep M. González, d’ICV-
EUiA, va negar que la convo-
catòria del 9 de novembre sigui 

il·legal, com van assegurar els 
grups contraris a què se cele-
bri: “Es farà emparada per 
una llei de consultes que aca-
ba d’aprovar el Parlament 
de Catalunya”. ERC també 
va defensar aferrisadament la 
celebració de la votació amb el 
compromís d’acatar el resultat 
malgrat no sigui favorable als 
seus interessos. “El que volem 
és que la gent pugui votar i 
expressar-se lliurament”, va 
dir la portaveu del grup, Marta 
Aguilar. Esquerra també va fer 
un comunicat posterior al Ple 
lamentant que Montcada hagi 
estat l’únic Ajuntament del Va-
llès Occidental, juntament amb 
Rubí, on no el text no ha estat 
aprovat.

Vot contrari. En contra de la 
moció es van posicionar PSC, 
PPC i C’s tot i que per motius 
diferents. Populars i ciutadans 
van coindicir a qualificar la 
consulta d’“il·legal i anticons-
titucional”. “No ens podem 

anar saltant la llei quan ens 
convingui”, va dir la portaveu 
del PPC, Eva García, qui va 
acusar els partits promotors del 
9-N d’“enganyar la població” 
i de provocar “l’enfrontament 
i la ruptura social”.
Carmen Romero (C’s) va criti-
car CiU i ICV-EUiA per haver-
se sumat “al carro de la inde-
pendència i voler aconseguir 
la secessió de manera il·legal”. 
L’edil també va dir que el 9-N és 
una trampa “no és pel dret a 
decidir, sinó a opinar”.
El posicionament del PSC va 
ser clau a l’hora de decidir el 
resultat de la moció, tot i que 
va rebre les crítiques de la ma-
joria de grups. Malgrat haver 
votat al Parlament a favor de 
la Llei de consultes, el grup 
socialista va votar en contra de 
donar suport al president i al 
govern de la Generalitat per a 
la convocatòria del 9-N. “Ente-
nem que en el marc d’aques-
ta llei no es pot plantejar fer 
un referèndum i que aquesta 
iniciativa no prosperarà per-
què s’ha plantejat malament 
des d’un inici”, va argumentar 
Porro. Tampoc no va prospe-
rar la moció alternativa que va 
presentar el PSC per treballar 
per una reforma constitucional 
que aposti pel federalisme.

Pilar Abián | Montcada

L’exemple d’Escòcia va 
ser un dels arguments 
que els grups promotors 
del 9-N van fer servir 
per defensar la moció

Membres de l’ANC van desplegar el 30 de setembre una gran estelada davant la Casa de la Vila per reivindicar que es faci la consulta
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> C’s segueix amb la campanya ‘Mejor unidos’
En el moment de tancar aquesta edició, l’agrupació local de C’s convidava  
el 2 d’octubre dos diputats del seu partit al Parlament de Catalunya, Inés 
Arrimadas i José M. Espejo, a participar en un nou acte de la campanya 
‘Mejor Unidos’, a favor de mantenir la unitat d’Espanya. D’altra banda, 
amb l’objectiu de  recollir propostes per incloure al seu programa electo-
ral, C’s va organitzar el 30 de setembre una trobada amb veïns del centre. 
Segons ha assenyalat la formació, les principals demandes van ser  remo-
delar el parc infantil de la plaça Lluís Companys i subsanar les mancances 
sanitàries als CAP de la ciutat. “En cap dels dos ambulatoris no hi ha 
ni urgències pediàtriques ni tampoc servei de ginecologia i són dues 
millores que incorporarem al programa”, ha assenyalat la regidora de C’s, 
Carmen Romero | PA
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Els representants municipals de 
l’Ajuntament, que el 30 de setem-
bre es van reunir a Madrid amb 
el secretari general d’Infraestruc-
tures del Ministeri de Foment, 
Manuel Niño, han mostrat el 
seu malestar després de rebre la 
notícia que l’Estat continua sen-
se considerar com a prioritari el 
soterrament de la línia de Port-
bou al seu pas per Montcada. La 
trobada es va fer amb l’objectiu 
de tractar l’estat del projecte i 
d’altres actuacions vinculades 
amb la construcció de la Línia 
d’Alta Velocitat (LAV). 
La delegació local estava forma-
da per l’alcaldessa accidental, M. 
Carmen Porro (PSC), el primer 
tinent d’alcalde, Joan Maresma 
(CiU), el president de l’Àrea 
Territorial, Juan Parra (PSC), i 
la directora de l’Àrea Territori-
al, Marta Bunyesch. Durant la 
reunió, Niño va informar als 
representants montcadencs que 

les línies estratègiques generals 
de l’Estat en matèria ferrovià-
ria giren entorn a la LAV i a 
la seguretat de la resta de línies 
que permetin guanyar en fre-
qüència i qualitat del servei. 

Missatge del govern. Malgrat el 
resultat de la reunió, Porro opina 
que la pressió ha de continuar. 
“Continuarem treballant con-
juntament amb la Plataforma 
per tal d’aconseguir que el pro-
jecte s’inclogui als pressupos-
tos generals” ha dit l’alcaldessa 
accidental tot afegint “ja n’hi ha 
prou que el nostre municipi si-
gui sempre la víctima d’Adif i 
del govern central”.
El representant de l’Estat tam-
bé va informar als regidors que 
l’Adif està treballant per a l’ade-
quació de les zones dels voltants 
de l’escola Font Freda i de l’antic 
camp de futbol, afectades per les 
obres del pou d’atac de la LAV, 
tal i com reclamava el consistori. 

Malestar municipal després de la 
reunió a Madrid sobre el soterrament 
La delegació del consistori es va reunir el 30 de setembre amb el secretari general d’Infraestructures, Manuel Niño

línia de portbou

L’Estat continua sense tenir previst com a prioritari el soterrament de la línia de Portbou

L’AV de Can Sant Joan inicia-
rà una campanya de recollida 
de signatures amb l’objectiu 
d’implicar la població en les 
demandes de millores a l’es-
tació de Montcada-Bifurcació, 
que presenta greus deficiències 
d’accessibilitat. Les signatures 
es lliuraran a l’empresa ferro-
viària, a qui es tornarà a enviar 
una carta reivindicant la ne-
cessitat de les obres. “Si no hi 
ha una resposta positiva per 
part d’Adif, aleshores em-
prendrem mobilitzacions”, 
va dir José Luis Conejero, du-
rant l’assemblea celebrada el 
26 de setembre al Kursaal, on 
tots els assistents es van mos-
trar molt crítics amb la carta 
que l’Adif va enviar a l’AV en 
resposta a la seva demanda, 
dient que no hi ha ni calendari 
ni pressupost per abordar les 
obres de millora, tot i entendre 
que són necessàries.
Al novembre del 2013, l’AV va 
denunciar a l’Adif els problemes 
que tenen els viatgers que aga-
fen el tren a l’estació del barri.

Pilar Abián | Redacció

Recollida de 
signatures per 
millorar l’estació 
de Bifurcació

Lluís Maldonado | Redacció
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 El 13 d’octubre, trobada a Montcada

La Plataforma Tracte Just Soter-
rament total continua treballant 
amb els representants dels grups 
municipals i dels partits polítics 
locals en l’organització de la vi-
sita de parlamentaris del Parla-
ment de Catalunya i diputats del 
Congrés a Montcada i Reixac 
per conèixer in situ la realitat del 
municipi. Finalment es farà el 13 
d’octubre, i no el dia 8 com esta-
va previst, perquè hi ha diferents 
plenaris, comissions i sessions de 
control per a aquell dia als dos 

estaments polítics. A les 12h, el 
col·lectiu convida la ciutadania 
a participar en l’ofrena floral al 
monument a les víctimes de les 
vies a la Cruïlla del Soterrament, 
al carrer Bogatell cantonada amb 
Colom. I a les 18.30h, es durà a 
terme la cloenda de la jornada 
amb un acte a l’Auditori Munici-
pal. La Plataforma fa una crida a 
tothom per deixar palès el suport 
del poble de Montcada a la reivin-
dicació del soterrament de la línia 
ferroviària | SA
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La Plataforma Antiincineració 
assegura que Lafarge fa emis-
sions de mercuri. El col·lectiu 
basa la seva denúncia en les 
dades que figuren en el Registre 
Estatal d’Emissions i Fonts Con-
taminants (PRTR) del govern 
Espanyol. En aquest informe 
també apareixen emissions de 
Ftalat de bis, un altre producte 
considerat molt perillós.
“Ens queda clar que les emis-
sions de mercuri per primera 
vegada al 2012 només es po-
den atribuir al canvi de com-
bustible que ha realitzat la 
fàbrica”, ha manifestat el por-
taveu de la Plataforma i presi-
dent de l’AV de Can Sant Joan, 
José Luis Conejero. La inhala-
ció d’aquesta substància durant 
un curt període de temps pot 
causar efectes en el ronyó i en 
els sistema nerviós  i reproduc-
tiu, entre d’altres. Quant al fta-
lat de bis provoca irritació dels 
ulls, la pell i el tracte respiratori 
a més de poder tenir efectes en 
l’aparell gastrointestinal. “Tot 

això només demostra que la 
incineració de residus és per-
judicial per al medi ambient i 
per a la salut”, insisteix el por-
taveu de la Plataforma.
Per reforçar la seva teoria, el col-
lectiu s’ha fet ressò de les conclu-
sions del major mapa de la morta-
litat per càncer fet a Espanya, un 
treball dirigit per l’epidemiòleg 
Gonzalo López Abente. L’infor-
me assenyala que als municipis 
situats a prop de cimenteres, el 
risc de morir per càncer colorec-
tal es un 10% major en les dones, 
i un 7%, en els homes.

Resposta de Lafarge. Davant la 
denúncia de la Plataforma, La-
farge ha respost que les emis-
sions de mercuri no provenen 
de la fàbrica. “Són les dades de 
mostres recollides als voltants 
de la planta abans de posar 
en marxa el procés de valorit-
zació”, han assenyalat fonts de 
l’empresa. 
La direcció també assegura que, 
des del 2010, les emissions con-
taminants de la cimentera han 

baixat sensiblement i diu que 
actualment són equiparables 
a qualsevol altre entorn urbà i 
estan per sota del que marca la 
Unió Europea.
Els arguments de l’empresa no 
han convençut la Plataforma. Co-
nejero insisiteix que les mesures 
que apareixen al Registre estatal 
d’emissions contaminants no són 
sobre l’entorn de la factoria sinó 
de les emissions que la mateixa 
empresa està obligada a declarar 
anualment. “Al 2012 van emetre 
12 quilos de mercuri i això és el 
que consta al Registre”, assegura 
el portaveu de la Plataforma.

Antiincineració denuncia emissions 
de mercuri per part de la cimentera

can sant joan

El col·lectiu basa la seva queixa en les dades facilitades pel Registre d’emissions contaminants

Pilar Abián | Redacció

ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA 

Se convoca a todos/as socios/as a las 
elecciones para elegir nueva junta o,

en su caso, renovarla o ampliarla. 
Se elegirán presidente/a, secretaria/o, 

tesorera/o y vocales 

El 16 de octubre, de 16.30 a 19.30h, 
en el Casal de la Mina 

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

Montcada i Reixac, octubre de 2014
La junta

Acció de la Plataforma contra Lafarge
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En el moment de tancar aquesta 
edició, el 2 d’octubre, va quedar 
vist per sentència el judici de 
faltes en què estaven imputa-
des un total de 8 persones de 
la PAH Montcada per haver 
causat presumptament danys 
a diferents sucursals bancàries 
de Montcada. Les denúncies 
les van interposar Bankia, Banc 
Popular i Banc Santander arran 
de l’acció que la PAH va prota-
gonitzar el passat mes de maig 
durant la campanya Primave-
raVerde a Montcada. Entre les 
persones que van declarar hi 
ha la regidora d’ICV-EUiA de 
l’Ajuntament, Laura Campos 
qui, en sortir del judici, va de-
nunciar que “es tracta d’un 
intent de les entitats bancàries 
d’amordaçar un moviment 
social que a Montcada està 
aconseguint fites importants”. 
Daimí Pérez, en nom de la 
PAH, va destacar que en el ju-

dici no es va poder demostrar 
cap de les acusacions  formula-
des i va assegurar que finalment 
les tres entitats bancàries han 
retirat les denúncies arran de 
les negociacions que s’han dut 
a terme. “I encara que no els 
hi agradi, seguirem lluitant 
perquè bancs i caixes com-
pleixin les sentències europees 
en matèria d’hipoteques, cosa 
que moltes no estan fent”, ha 
afegit. Membres de la PAH de 
diferents municipis es van con-
centrar a l’exterior del jujat en 
solidaritat amb els acusats. En-
tre els assistents també hi havia 
la diputada d’ICV-EUiA, Marta 
Ribas, i una àmplia representa-
ció comarcal de la formació.

Reforma discriminatòria. D’al-
tra banda, la PAH Montcada 
va participar a mitjan de se-
tembre en una campanya per 
denunciar  la darrera reforma de 
la Llei Hipotecària espanyola. 

El dia 23 membres del col·lectiu 
van acudir al Jutjat de Cerda-
nyola per demanar la suspensió 
immediata de tots els processos 
d’execució hipotecària que hi 

ha en marxa, emparant-se en la 
darrera sentència del Tribunal 
de Justícia de la Unió Euro-
pea, segons la qual la llei espa-
nyola deixa en inferio ritat de 

condicions  els afectats, que no 
poden oposar-se a una resolució 
judicial desfavorable, mentre les 
entitats bancàries sí poden pre-
sentar recursos d’apel·lació. 

Vuit membres de la PAh declaren en un 
judici de faltes per danys a caixes i bancs

moviment social

Entre els denunciats per Bankia, Banc Popular i Banc Santander hi ha la regidora montcadenca d’ICV-EUiA, Laura Campos
Laura Grau | Cerdanyola

Els vuit membres de la PAH que van declarar al Jutjat de Cerdanyola, davant de la porta de l’edifici, on es va fer una concentració de solidaritat
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La Favmir ha iniciat una campa-
nya per informar als ciutadans 
sobre les gestions que han de fer 
per recuperar la taxa de l’euro 
per recepta que va aplicar el go-
vern de la Generalitat al 2012 
i que el Tribunal Constitucio-
nal va anul·lar el passat mes de 
maig. “Hem comprovat que 
moltes persones ignoren que 
poden reclamar els diners 
que van pagar per les receptes 
o bé, no saben com fer-ho”, ha 
explicat el president de la Fav-
mir, Antonio Cera
Per resoldre dubtes, la Favmir 
va instal·lar el 25 de setembre 
davant del CAP del centre una 
taula informativa amb formula-
ris per formalitzar la petició de 
reemborsament de la taxa auto-
nòmica. Aquesta sol·licitud tam-
bé es pot fer a través de l’Oficina 
de Tràmits Virtuals de la Gene-
ralitat, que retornarà els diners 
via transferència bancària.

D’altra banda, el col·lectiu ha 
repartit octavetes denunciant “la 
manca de transparència” de la 
gerència del CAP Montcada per-
què assegura que no ha donat 
resposta a cap de les sol·licituds 
d’informació que se li van fer 
arribar fa nou mesos respecte 
els serveis prestats, la memòria 
anual i les ràtios de pacients per 
metge, entre d’altres qüestions. 

Campanya per reclamar 
el reemborsament de 
l’euro per recepta 

favmir

El col·lectiu informa la ciutadania sobre el procediment

Laura Grau | Montcada

Tot els grups municipals a 
excepció d’ERC, que es va 
abstenir, van votar al Ple de 
setembre a favor del primer 
punt de la moció presentada 
per ICV-EUiA per reclamar el 
restabliment de les urgències 
nocturnes a Montcada, tanca-
des al juliol del 2011. La resta 
de demandes incloses al text: la 
consignació d’una partida pres-
supostària per part de l’Ajun-
tament per assumir el cost del 
servei (en cas que la Generali-
tat no ho faci) i la reclamació 
dels imports que s’hi destinin 
al govern autonòmic, no van 
obtenir prou suport com per ti-
rar endavant ja que només van 
votar a favor la coalició ecoso-
cialista i C’s.
PSC, CiU i PPC van argu-
mentar que l’Ajuntament no 
té competències en sanitat i 
que, per tant, d’acord amb el 
que marca la Llei de raciona-
lització de les administracions 
públiques (LRSAL), no pot 

obrir cap partida pressupostà-
ria destinada a aquests tipus 
de serveis. A més, el cost, de 
cobrir al CAP del centre en la 
franja horària de 0 a 8h, que 
ara es presta al CUAP de Ri-
pollet, seria, segons la regidora 
de Salut Pública, M. Carme 
González (CiU), de mig milió 
d’euros, xifra que el govern 
considera inassumible. L’edil 
també va recordar que hi ha 
a disposició dels veïns que no 
s’hi puguin desplaçar un taxi 
gratuït que paga l’Ajuntament 
i va asegurar que no li consta 
cap incidència registrada en la 
franja nocturna.
ICV-EUiA va defensar que la 
reobertura de les urgències no 
ha de ser una qüestió economi-
cista sinó política i va traslladar 
al govern local la necessitat de 
donar resposta al que és una 
demanda ciutadana. La coali-
ció també va reclamar que es 
compleixin els compromisos 
adoptats des de la Generalitat 
per dotar el municipi de més 

pediatres i ginecòlegs (servei 
traslladat actualment a Ripo-
llet). En aquest sentit, la regido-
ra de Salut Pública va informar 
que els pediatres s’han con-
centrat al CAP Les Indianes i 
que, a partir de l’1 d’octubre, la 
Ginecologia es prestarà a Sant 
Andreu, on hi ha la major part 
dels especialistes.
La portaveu d’ERC va justificar 
la seva abstenció argumentant 
que, abans de destinar diners a 
la reobertura de les urgències 
nocturnes, que ja es presten a 
Ripollet, hi ha d’altres priori-
tats socials, en la seva opinió, 
més importants.

Dol a la Favmir. Coincidint amb 
el Ple, la Favmir es va concen-
trar davant la Casa de la Vila 
per reclamar les urgències noc-
turnes en les protestes dels di-
jous. Allà es va fer un minut de 
silenci per Rosario Fuentes, una 
veïna de la Ribera que ha mort 
aquest estiu i que era participant 
habitual de les mobilitzacions.

L’Ajuntament reclamarà un cop més 
el restabliment de les urgències

sanitat pública

El Ple del mes de setembre va debatre una moció presentada per ICV-EUiA

Pilar Abián | Montcada

L’ens treballa per evitar la reducció 
d’ambulàncies de transport urgent

mancomunitat cerdanyola-ripollet-montcada

Els alcaldes i alcaldesses de 
Montcada i Reixac, Ripollet i 
Cerdanyola han sol·licitat una 
reunió amb el director general 
del CatSalut, Josep M. Pedro-
sa, per tal de manifestar-li la 
seva preocupació en relació a la 
nova convocatòria de concurs 
públic per adjudicar el servei 
de transport sanitari, segons la 
qual els tres municipis passarien 
de cinc a tres ambulàncies, per a 
una població de més de 130.000 
habitants. Segons la convocatò-
ria, el pressupost que es destina 
a tot Catalunya en transport sa-
nitari és el mateix que l’actual, 
però redistribuït per territoris.

Front comú. “En les converses 
que hem mantingut amb el 
CatSalut ens donen com a 
argument que els cinc vehi-
cles estan a un 20% de tre-
ball”, ha explicat la regidora 
de Salut Pública, M. Carmen 
González (CiU), qui s’ha reu-
nit recentment amb les seves 
homòlogues de Ripollet i Cer-

danyola per acordar fer front 
comú entre les tres poblacions 
per tal de mantenir el mateix 
nombre d’ambulàncies de 
transport urgent que hi ha actu-
alment. “Aquest nou concurs 
pot comportar modificacions 

que afectaran de manera ne-
gativa un servei que, fins ara, 
es venia prestant a la ciuta-
dania de forma correcta, tot 
i que ens asseguren que se-
guirà estant ben cobert”, ha 
destacat l’edil.

Lluís Maldonado | Redacció

Es passaria de cinc a tres vehicles per a una població de 130.000 persones

Segons el CatSalut les cinc ambulàncies actuals estan a un 20% de treball
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> Controls preventius de legionel·losi
Arran dels casos de legionel·losi registrats a Sabadell i Ripollet, l’Ajuntament 
ha fet un comunicat on assegura que totes les instal·lacions municipals 
estan al corrent dels controls preceptius i compleixen la normativa que 
dictamina la Generalitat en matèria de prevenció. Seguint aquest protocol 
d’actuació, es fan controls regulars d’instal·lacions relacionades amb la 
climatització i els circuits d’aigua calenta sanitària –com per exemple, du-
txes d’equipaments esportius, jacuzzis i llits d’aigua de les piscines– i els 
sistemes de rec per aspersió. Personal tècnic municipal està revisant les 
empreses classificades d’alt risc en relació a la legionel·losi que hagin pre-
sentat les corresponents certificacions. Tanmateix, s’estan controlant totes 
les instal·lacions de baix risc. Els titulars d’instal·lacions que no compleixin 
amb allò establert amb la normativa poden haver d’assumir multes de fins 
a 600.000 euros | LR

> Setembre s’acomiada amb pluges intenses
Les intenses pluges del 28 de se-
tembre a la tarda van obligar a 
actuar els cossos de seguretat. 
Bombers, Mossos i Policia Local 
van haver de fer nombrosos serveis 
per inundacions  a la via pública. 
Els rius Besòs –a la imatge– i Ripoll 
i la riera de Sant Cugat van estar al 
límit de la seva capacitat | LG

> Protesta per la pujada del preu del transport 
La convocatòria de la Plataforma d’Stop pujades en protesta per l’augment 
dels preus del transport públic prevista inicialment per al 30 de setembre s’ha 
traslladat al 8 d’octubre. Els convocants de la mobilització es concentraran 
a les 18.30h a l’estació de Montcada de la línia de França per anar cap a 
l’estació de metro de Fontana, on la Plataforma ha convocat un acte de pro-
testa. “Hi ha un gran nombre d’usuaris que utilitza el transport públic al 
llarg del dia i el cost del trajecte respecte el servei és clarament despropor-
cionat”, ha subratllat una de les portaveus del col·lectiu, Roser Alcázar | LM
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Durant els pròxims mesos, al 
traçat de la carretera de la Roca 
–la BV-5001– s’hi faran diverses 
actuacions que milloraran la 
seva seguretat. Unes obres que 
benefi ciaran tant els conductors 
que hi circulen amb els seus 
vehicles com els vianants que 
usen el traçat d’aquesta carretera 
per fer els seus desplaçaments. 
Aquests treballs estan fi nançats 
majoritàriament per la Diputació de 
Barcelona, tot i que l’Ajuntament 
de Montcada i Reixac també 
assumirà part dels costos.

Les obres benefi ciaran 
tant els conductors 
com els vianants que 
diàriament utilitzen 
aquesta carretera

A la confl uència amb el terme 
municipal de Santa Coloma 
de Gramenet (1) se suavitzarà 
l’actual revolt de la BV-5001, am-
pliant-ne l’angle de gir. Aquesta 
actuació, que està previst que 
comenci a l’abril del 2015 té un 
pressupost de gairebé 215.000 
euros, assumits íntegrament per 
la Diputació.
El gener del 2015 començaran els 
treballs de substitució de l’actual 
cruïlla d’accés a la carretera de 
la Vallençana (2) per una rotonda 
enjardinada de 20 metres de radi 
exterior. Els accessos de la rotonda 
més pròxims a Vallençana Baixa 

incorporaran passos de vianants 
i també una vorera pavimentada. 
A la banda que confronta amb a 
la llera del riu Besòs, el projecte 

preveu la construcció d’una altra 
vorera que connectarà amb el 
passeig d’accés al vial de vianants 
del Besòs. L’adequació d’aquest 

espai comportarà la plantació 
d’arbrat i la instal·lació de punts 
de llum. Aquestes obres tenen un 
pressupost de 500.000 euros.

Un altre punt d’actuació és el 
pont que uneix el carrer de 
Jaume I amb la carretera de la 
Roca (3). Tècnics de la Diputació 
i l’Ajuntament estan redactant 
un projecte que renovarà les 
baranes de protecció entre  
vehicles i vianants. La vorera del 
vessant mar mantindrà l’amplada 
actual, però amb els treballs, 
l’altra vorera s’ampliarà fi ns als 
2 metres per permetre el pas 
simultani de vianants i ciclistes. 
El consistori treballa perquè 
aquesta actuació també permeti 
renovar l’enllumenat.
L’espai entre el fi nal del pont 
i l’accés a la Font del Tort (4) 
també serà objecte d’una pro-
funda renovació a partir del 
febrer de 2015 per tal de fer 
un itinerari segur fi ns a aquesta 
zona de lleure de la Serralada 
de Marina. S’enjardinarà la 
zona entre la carretera i el 
Besòs, s’il·luminarà i s’hi posarà 
mobiliari urbà. Per poder creuar 
la carretera, se senyalitzarà un 
pas de vianants regulat per un 
semàfor amb polsador. Dels quasi 
242.000 euros del pressupost, 
l’Ajuntament n’assumirà més de 
22.000.
I al límit amb el terme municipal 
de Sant Fost (5), es construirà 
aquesta tardor una rotonda per 
facilitar l’accés a la pedrera de 
Can Donadeu, amb un pres-
supost de 350.000 euros.

>monogràfi c

el vial Que voreja el besÒs

Millores en la seguretat de la carretera de la Roca

àrea territorial
coordinació i redacció: gabinet de premsa
més informació a www.montcada.cat

MÉS DE 13.000 VEhICLES AL DIA
Segons dades de la Diputació de Barcelona, 
la carretera de la Roca té un trànsit diari 
d’entre 13.000 i 16.000 vehicles

UNA INVERSIÓ D’1’5 MILIoNS
Les diferents actuacions acordades 
a la BV-5001 suposaran una inversió 
d’1.575.000 euros

M. CARMEN pORRO
ALCALDESSA ACCIDENTAL

La carretera de la Roca ha anat 
incrementant el nombre d’usua-
ris a més velocitat que les pos-
sibilitats de què hem disposat 
per adequar-la, però les obres 
ara previstas suposaran un salt 
qualitatiu en matèria de segure-
tat. En són un exemple les dues 
rotondes, la millora del pont so-
bre el Besòs i, sobretot, la millo-
ra de l’accés de la Font del Tort. 
D’aquí a uns mesos, utilitzar la 
BV-5001, ja sigui en cotxe, a 
peu o en bicicleta, es podrà fer 
amb millors condicions. L’acord 
de dues administracions pú-
bliques ens permetrà gaudir 
d’unes millors infraestructures i 
fer una ciutat més segura.

obres als accessos

Una ciutat
més segura

A principi d’octubre també co-
mençaran els treballs de cons-
trucció de la rotonda que con-
nectarà Montcada i Reixac amb 
Ripollet i l’accés cap a la C-58. 
Aquesta nova infraestructura 
substituirà l’actual cruïlla regu-
lada per semàfors i que diària-
ment provoca llargues cues. Els 
treballs els executarà l’empresa 
Rogasa i tenen un pressupost 
de 495.000 euros, que assu-
meix la Diputació de Barcelona, 
administració gestora d’aquest 
vial. Les obres estaran enllesti-
des en sis mesos.
Tots els accessos a la rotonda 
tindran dos carrils, per a afavorir 
el moviment de vehicles i reduir 

el temps d’espera. Els treballs 
també preveuen mantenir i ade-
quar el vial per a vianants que 
hi ha al vessant nord de la car-
retera, amb una vorera de 2,5 
metres d’amplada.

D’altra banda, un altre dels ac-
cessos a Montcada i Reixac que 
es vol millorar és el de la C-17 
per Carretera Vella, amb fons 
del Pla únic d’obres i serveis de 
la Generalitat de Catalunya.

Una rotonda a l’enllaç amb Ripollet i la C-58

JUAN pARRA
PRESIDENT DE L’ÀREA TERRITORIAL

La carretera de la Roca incorpo-
rarà durant els pròxims mesos 
unes mesures per incrementar 
la seguretat que eren necessà-
ries. El més important de tota la 
feina prèvia és el treball conjunt 
que han fet els tècnics de les 
dues administracions. En casos 
concrets, com el de la rotonda 
de la carretera de la Vallençana, 
la Diputació i l’Ajuntament hem 
tingut en compte les aportacions 
que han fet els veïns de la zona. 
L’alta afl uència de vehicles que 
diàriament utilitzen la carretera 
de la Roca feia necessària una 
actuació d’aquestes característi-
ques, que serà una realitat du-
rant el 2015.

Canvis 
necessaris

La cruïlla entre Ripollet i l’accés cap a la C-58 ara està regulada per semàfors.
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El Ple ordinari de setembre 
va donar llum verda al projec-
te executiu per fer les instal-
lacions necessàries per posar 
en funcionament una vintena 
d’horts municipals a Mas Du-
ran en una parcel·la de 2.500 
m2, situada a prop del camí de 
Can Pomada. Els beneficiaris 
seran persones empadronades 
a la localitat.
En paral·lel, l’Ajuntament està 
treballant un altre projecte 
adreçat a entitats amb finalitats 
socials que es farà en un espai 
agrícola de 37.000 m2 ubicat 
entre el polígon de la Ferreria, 
l’accés a l’autopista C-58 i el 
riu Ripoll. Un dels col·lectius 
promotors de la iniciativa és 
l’Assemblea de Treballadors i 
Aturats de Montcada.
De moment, els horts per a par-
ticulars són els que estan més 
avançats. L’Ajuntament ha lici-
tat el projecte per 61.000 euros 
que es destinaran a la construc-
ció de 20 casetes per a les eines 

dels hortolans i a la dotació de 
les instal·lacions per al rec.

Debat plenari. El projecte es va 
aprovar amb el vot a favor del 
govern i l’abstenció de l’opo-
sició. PPC, C’s i ERC es van 
negar a intervenir en el debat en 
protesta per la continuïtat del pre-
sident de l’Àrea Territorial, Juan 
Parra (PSC) al càrrec, mentre 
ICV-EUiA va demanar prioritat 
per als horts socials. La coalició 
també va voler saber de quina 
manera es farà el repartiment 
dels espais per a particulars. 
La regidora de Medi Ambient, 
Judith Mojeda (PSC), va res-
pondre que el projecte per a 
entitats s’està treballant alhora i 
que es farà un reglament de fun-
cionament al qual tots els grups 
podran fer aportacions. “Es 
tracta s’un projecte sostenible 
i positiu per a la ciutat que 
respon a una demanda social 
i dóna ús a uns terrenys que 
ara no tenen aprofitament”, 
va cloure l’edil.

Pilar Abián | Montcada

Avança el pla per posar en 
marxa horts municipals
El Ple aprova el projecte per adequar un dels espais

mas duran

El projecte de rehabilitació del 
Rec Comtal, redactat pel Con-
sorci del Besòs amb el suport 
dels tècnics municipals, ja està 
enllestit. L’actuació preveu la 
millora dels accessos que unei-
xen els barris de Can Sant Joan 
i Vallbona, a més de l’ampliació 
del camí que discorre paral·lel al 
canal d’aigua per facilitar el pas 
dels vianants. Hi ha prevista la 
creació d’un talús que perme-
trà el drenatge de les aigües 
pluvials per evitar l’aparició de 
bassals. El projecte inclou tam-
bé la instal·lació d’il·luminació i 
la neteja i el desbrossament de 
la vegetació existent a la zona 
de muntanya. 

Altres actuacions. Els treballs 
incorporen la urbanització del 
passatge del carrer Reixagó, 
amb una ampliació de les vore-
res i la supressió de la rotonda 
de la confluència amb el carrer 
Carril per millorar l’accés al 
Rec Comtal. La previsió muni-

cipal és que les obres es duguin 
a terme durant el primer semes-
tre del 2015. El pressupost està 
valorat en 650.000 euros.
L’Ajuntament va presentar el 29 
de setembre el projecte a una 
representació de l’AV Can Sant 
Joan, que durant l’últim any 
ha protagonitzat diversos actes 
reivindicatius per reclamar la 
rehabilitació del sector. “Estem 
contents perquè per fi tenim 
projecte, però la felicitat serà 

completa quan sigui una rea-
litat”, ha dit el president de l’en-
titat veïnal, José Luis Conejero. 
Per la seva banda, la regidora 
de Medi Ambient, Judith Moje-
da (PSC), ha destacat que la in-
tervenció donarà resposta a les 
demandes dels veïnat. “L’Ajun-
tament ha estat interessat des 
de l’inici a recuperar el valor 
natural de l’espai i dotar-lo de 
la dignitat que es mereix”, ha 
indicat l’edil.

La proposta inclou l’ampliació del camí que discorre en paral·lel al canal d’aigua
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El projecte preveu la millora dels 
accessos i la rehabilitació de l’espai

rec comtal

L’actuació, valorada en 650.000 euros, s’executarà durant el primer semestre del 2015

Sílvia Alquézar | Redacció
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La Fira Gastronòmica que or-
ganitza l’associació Gastrono-
mia Reixac els dies 4 i 5 d’octu-
bre al carrer Guadiana també 
tindrà propostes per als més 
petits. Dissabte, de 17 a 19h, 
hi ha previst un berenar salu-
dable amb l’objectiu de trans-
metre els bons hàbits alimen-
taris, al preu d’un euro, que 
inclourà pa amb xocolata i un 
batut de fruita fresca. També hi 
haurà berenar per a persones 
celíaques i batuts sense lacto-
sa. D’altra banda, l’establiment 
Dlixus farà un taller de deco-
ració de Mikados amb xocola-
ta. El grup ‘La Paradeta de la 
Senyora Carmeta’ organitzarà 
un espectacle interactiu amb 

els assistents per promoure el 
consum de la fruita.

Tastets. Durant la Fira es po-
dran degustar plats 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 novetats d’aquest any són 
l’ampliació 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 càte-
ring, entre d’altres.
Gastronomia Reixac està for-
mada pels restaurants Casa 
Juanita, Reina Elisenda, El 
Manantial de la Cerveza, Can 
Piqué i Danubio.

La Fira Gastronòmica 
també inclou propostes 
per als més petits

restauració

Les activitats programades es faran al carrer Guadiana

Sílvia Alquézar | Redacció 

Les activitats infantils de la Fira Gastronòmica de l’any passat van ser tot un èxit
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Una quarantena d’establiments 
participarà a la Fira del Comerç 
i de l’Aigua organitzada per l’as-
sociació Montcada Centre Co-
merç (MCC) al carrer Major i 
la plaça de l’Església els dies 4 i 
5 d’octubre, de 10 a 21h. 
El programa inclou tallers de 
manicura infantil, maquillatge, 
globoflèxia, pintura i màscares, 
a més d’una demostració de pin-
tures fleur i d’scrapllum. Els més 
petits també podran fer passeja-
des en ruc, al preu de 4 euros, i 
pujar als inflables. Les botigues 
participants regalen entre els 
seus clients vals gratuïts per a 
les activitats. D’altra banda, 
dissabte, d’11 a 13.30h, la com-
panyia Aigües de Barcelona 
instal·larà diversos jocs relacio-
nats amb l’aigua adreçats a tota 
la família per fomentar-ne el 
consum responsable.
A més, a l’escenari de la plaça 
de l’Església hi haurà l’actua-
ció de diverses escoles de ball, 
la majoria de la ciutat: el grup 
de ballet i jazz Susana Arévalo 
de la Unió de Mas Rampinyo, 
Endansa de les Franqueses, 
Cirqs Dance Studio, Associa-
ció Cultural Mayna de flamenc 
i balls moderns, Escola de Dan-
sa Jym’s, Gris Dance i l’Escola 
Eva Nieto. Les actuacions tin-
dran lloc entre dissabte, de 19 a 
21h, i diumenge, d’11 a 14h.

Crítiques. L’Associació de Co-
merciants de Can Sant Joan ha 
mostrat el seu malestar per la 
quota d’inscripció que l’MCC 
ha cobrat aquest any als par-
ticipants que no són socis de 
la seva entitat. “No entenem 
com ens fan pagar 70 euros, 
quan la major part de les 
despeses estan subvenciona-
des per l’Ajuntament”, expli-
ca el president dels comerciants 
de Cant Sant Joan, Rafael Do-
mínguez. “Es tracta d’una fira 
elitista i vetada a la resta dels 
comerços de la ciutat i el que 

lamento és que ni l’alcaldes-
sa ni el regidor de Comerç 
facin res per impedir-ho”, ha 
afegit Domínguez. 
En resposta a aquestes crítiques, 
el president de l’MCC, Manuel 
Moreno, ha manifestat que la 
seva priopritat són els  seus as-
sociats. “La fira està pensada 
perquè la gent vingui al cen-
tre i conegui les botigues que 
hi ha en aquest sector del mu-
nicipi”. Moreno ha remarcat 
que “hi ha més activitats que 
expositors precisament per 
incidir en aquest objectiu”.

La III Fira del Comerç i de l’Aigua de l’any passat va reunir una gran afluència de públic
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La Fira de l’MCC aplegarà al voltant 
d’una quarantena d’establiments

fira del comerÇ i de l’aigua

Les carpes s’instal·laran el 4 i 5 d’octubre al carrer Major i la plaça de l’Església

Sílvia Alquézar | Redacció

Segona Fira 
de l’Automòbil

La Regidoria de Promoció Eco-
nòmica organitza el 19 d’octu-
bre la II Fira de l’Automòbil i 
la II Concentració de Vehicles 
Clàssics i Esportius. La novetat 
d’aquesta edició és que la jorna-
da es desenvoluparà durant tot el 
dia, de 9 a 19h. Hi haurà un es-
pai de carpes davant del pavelló 
Miquel Poblet on els concessio-
naris i tallers de la ciutat donaran 
a conèixer els seus negocis, men-
tre que als vehicles antics s’ex-
posaran als terrenys adjacents 
de l’equipament esportiu. Hi ha 
prevista una paella popular i un 
mercat de productes del motor. 
Els interessats es poden inscriure 
fins al dia 16 a través del correu 
promocioeconomica@montcada.org o 
bé al telèfon 935 648 505. Per la 
seva banda, la inscripció a la Fira 
de cotxes clàssics s’ha de fer al 
correu classicsrentservices@gmail.com 
o al mòbil 639 942 609. 

Sílvia Alquézar | Redacció
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El tercer ‘Getting talent’ compta 
amb més d’un centenar d’inscrits

promoció econÒmica

La jornada entre empresaris i persones que busquen feina es va fer el 26 de setembre a la Casa de les Aigües 
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Un total de 77 persones en 
recerca de feina i 28 empreses 
van participar el 26 de setem-
bre a la tercera jornada ‘Getting 
Talent’, a la Casa de les Aigües, 
organitzada per la Regidoria de 
Promoció Econòmica, Empresa 
i Ocupació de l’Ajuntament. 
El programa va incloure tres 
conferències sobre noves ten-
dències al món laboral i la part 
fi nal es va dedicar a les entrevis-
tes entre demandants de feina i 
representants empresarials. 

Els contactes. Una de les empre-
ses participants va ser Torme-
tal, al polígon de La Ferreria, 
que es dedica a la comercialit-
zació d’elements de fi xació i 
cargols. El seu cap de vendes, 
Josep Jacas, anava a la recerca 
d’un enginyer comercial, tot 
i que n’era conscient que el 
perfi l és molt especialitzat. “És 
difícil trobar un enginyer en 

aquestes jornades, però tam-
bé aprofi tem per fer contac-
tes per ampliar la nostra bor-
sa de comercials”, va apuntar 
Jacas, qui lamenta que la gran 
mancança dels aspirants a una 
feina és el nivell d’anglès, que 
és molt baix. 
María del Carmen Fernán-
dez, una administrativa que fa 

un any i mig que està a l’atur 
també és conscient que ha de 
reforçar els idiomes. “El meu 
currículum és bo, però em 
falta el català”, reconeix. Tot 
i així, Fernández va marxar 
il·lusionada després que la res-
ponsable de l’empresa Medi-
tempus a Montcada, Lourdes 
Marina, li donés algunes es-

perances de trobar feina. “Co-
mencem a notar que el mer-
cat es mou i que cada vegada 
entren més ofertes”, va dir la 
directora de l’ofi cina local, qui 
va apuntar que sobretot ara es 
necessiten tècnics qualifi cats 
com soldadors, planxistes, me-
cànics i informàtics, encara que 
també hi ha demanda d’admi-
nistratius i manipuladors.

Valoriació positiva. Durant la in-
auguració del ‘Getting Talent’, 
el regidor de Promoció Eco-
nòmica, Empresa i Ocupació, 
Joan Carles Paredes (CiU), 
es va mostrar satisfet   “per 
la quantitat de participants, 
que ens encoratja a continu-
ar amb aquesta línia”, va dir. 
L’edil també va fer referència 
als programes del seu depar-
tament per donar suport a les 
persones en situació d’atur i a 
les empreses i va incidir en les 
actuacions adreçades al jovent. 

Sílvia Alquézar | Can Sant Joan

El cap de vendes de Tormetal, Josep Jacas, dóna una targeta a un dels assistents a la jornada

Durant els mesos d’octubre i 
novembre, la Regidoria de Co-
merç durà a terme quatre cur-
sos i dos monogràfi cs, gratuïts, 
per donar suport al comerç i 
el sector de la restauració del 
municipi. La formació s’adreça 
a responsables d’establiments 
comercials que tinguin inquie-
tuds per innovar i conèixer les 
darreres tendències en matèria 
de noves tecnologies aplicades 
al sector, anàlisi de vendes o 
aparadorisme i decoració. Co-
merç es troba en aquests mo-
ments enllestint el calendari de 
les sessions, però les persones 
interessades en l’oferta forma-
tiva ja es poden inscriure con-
tactant amb el departament per 
telèfon (935 726 474, extensió 
2614).

Tallers. El programa consta 
de tres cursos: ‘E-commerce 
o com crear una botiga onli-
ne’, ‘Manipulació d’aliments’ 
i ‘Aparadorisme nadalenc’. La 
formació inclou dues sessions 
monogràfi ques. 

Lluís Maldonado | Redacció

Programa de 
formació i 
suport al teixit 
comercial 
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PoBRESA ENERGÈtICA
Els alcaldes del Vallès Occidental 
sol·liciten mesures per ajudar les 
famílies amb menys recursos

pàg. 17  pàg. 17

SALUt PúBLICA
La campanya de prevenció del 
glaucoma es farà de nou a la 
ciutat, del 6 al 10 d’octubre

La Regidoria de Participació 
Ciutadana i l’Institut Munici-
pal d’Esports i Lleure (IME) de 
l’Ajuntament s’han adherit a un 
cicle de passejades promogut des 
de la Diputació de Barcelona que 
té per objectiu fomentar l’afició 
de caminar amb regularitat entre 
les persones majors de 60 anys. 
Sota el lema ‘A cent cap als cent’, 
la iniciativa vol donar a conèixer 
diferents entorns geogràfics de 
les comarques de Barcelona i vi-
ure la natura de forma totalment 
adaptada a les possibilitats dels 
usuaris, alhora que es potencien 
les relacions interpersonals. 

El cicle consta de quatre cami-
nades, la primera de les quals tin-
drà lloc el pròxim 6 de novembre 
pel parc de Collserola. El calen-
dari també inclou una altra excur-
sió al parc de la Serra de l’Obac, 
a Montserrat i a Montesquiu. A 
cadascuna de les passejades, el 
grup de participants, format per 
un màxim de 50 persones, gaud-
irà del guiatge de dos tècnics de 
l’entitat Cordada, l’Associació 

Excursionista i Ecologista, que 
acompanyen els assistents durant 
tot el seu desenvolupament. 

Les passejades. Les caminades 
estan totalment adaptades a les 
possibilitats i les necessitats del 
col·lectiu de gent gran, per tant, 
seran suaus i assequibles a aques-
ta franja d’edat. Majoritàriament, 
discorreran per pistes forestals o 
camins de muntanya, reduint el 
màxim possible els trams urbans. 
Generalment, s’iniciaran sobre les 
10h i acabaran cap a les 16h. Es 
camina al voltant de 3 o 4 hores 
i durant el recorregut es faran di-
verses parades. Les distàncies a 
recórrer que es plantegen seran 
entre els 6 i els 8 quilòmetres. 
Els participants hauran de portar 
roba còmoda i calçat apropiat, a 
més d’una motxilla petita amb 
aigua, l’esmorzar i el dinar.
La Diputació de Barcelona se’n fa 
càrrec d’una part de les despeses, 
mentre que l’Ajuntament sufra-
garà el transport en autocar dels 
assistents i el 25% del cost del gui-
atge. Les persones interessades a 
participar poden formalitzar la 
inscripció del 6 al 31 d’octubre a 
les oficines de l’IME (Tarragona, 
32) de dilluns a divendres, de 9 
a 13h i de 16 a 19h, excepte di-
vendres a la tarda, que romanen 
tancades. El preu per sortida és 
de 2 euros. 

Sílvia Alquézar | Redacció

La primera passejada 
tindrà lloc el 6 de 
novembre pel parc 
natural de Collserola  

envelliment actiu

Amb el lema ‘A cent cap als cent’, la iniciativa vol donar a conèixer espais naturals propers i potenciar les relacions interpersonals

L’Ajuntament s’adhereix a un programa per 
fomentar les caminades entre la gent gran

La celebració del Dia Mundial de la Gent Gran, l’1 d’octubre, va cloure amb una actuació del grup local d’haveneres L’Espingari 
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La gent gran reivindica la seva participació activa en la societat
Les associacions de gent gran 
de Montcada van reivindicar la 
seva participació activa en la 
societat durant la celebració del 
Dia Mundial de la Gent Gran, el 
passat 1 d’octubre. Prop d’un 
centenar de persones va partici-
par als actes per commemorar 
l’efemèride, que van incloure 
una passejada per la ciutat, un 
berenar saludable per als assis-
tents i un concert a càrrec del 

grup local d’havaneres L’Espin-
gari. En el torn de parlaments, 
el representant de la gent gran, 
Julián Muñoz, va llegir el mani-
fest amb motiu de la celebració, 
en què va destacar sobretot 
que “la vellesa mai ha de ser 
motiu de discriminació social. 
No som persones actives labo-
ralment, però sí socialment”. 
D’altra banda, l’alcaldessa acci-
dental, M. Carmen Porro (PSC), 

va destacar la importància del 
col·lectiu en la societat actual. 
“Sou persones actives, plenes 
d’energia i participatives”, va 
manifestar l’edil, qui també va 
avançar que l’Ajuntament està 
enllestint el Pla d’Envelliment 
Actiu que recollirà les línies d’ac-
tuació en els diferents àmbits de 
la vida “per millorar la qualitat 
de vida de la nostra gent gran”, 
va indicar Porro   | SA
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nou curs 

La Regidoria d’Educació, en col-
laboració amb d’altres departa-
ments municipals, ofereix aquest 
curs un total de 26 noves activitats  
adreçades als centres educatius de 
la ciutat. El programa incorpora en-
guany per primera vegada una pro-
posta dirigida a les escoles bressol 
que permetrà als alumnes de P1 i 
P2 establir un primer contacte amb 
la biblioteca. En aquesta iniciativa 
participen les dues biblioteques i les 
escoles de primària més properes 
a les llar d’infants oferint les seves 
instal·lacions.

Altres iniciatives. Una altra de les 
novetats d’aquest curs és una pro-
posta que organitza el Museu Mu-
nicipal. Es tracta d’un taller que 
acostarà els alumnes a la vida quo-
tidiana de 1714 per conèixer com 
vivien, quins eren els costums, les 
aficions, les creences i l’alimentació 
dels habitants del  segle XVIII.
Aquest curs també tindrà lloc la 
Primera Trobada de Delegats de 
Primària, adreçada als estudiants 
de cicle superior (5è i 6è). L’objectiu 

de la proposta és fomentar la parti-
cipació dels alumnes i analitzar la 
possibilitat de constituir un consell 
municipal d’infants a Montcada.
La Regidoria d’Educació ofereix 
en global prop d’una setantena 
d’activitats –16 de les quals són 
novetats– a infantil i primària, dis-
tribuïdes en sis àmbits: educació 

ambiental, coneixement del medi, 
promoció de la salut, de la cultu-
ra, l’educació en valors i d’altres. 
Pel que fa a secundària, el depar-
tament municipal proposa una cin-
quantena d’iniciatives –10 de nova 
creació– entre les quals es troben 
totes les activitats relacionades amb 
la transició escola-treball.

Educació oferta 26 noves activitats 
adreçades a les escoles i als instituts
La vida al 1714 i una visita de les llars d’infants a la biblioteca, entre les novetats

Sílvia Alquézar | Redacció

El Calaix dels records és una de les activitats amb més bona acollida entre les escoles
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La festa del primer aniversari de 
l’entitat Tot per tu, celebrada el 
20 de setembre a l’escola Reixac, 
va registrar poca afluència de pú-
blic. “Ha vingut menys gent de 
la que esperàvem, però estem 
contents pel suport que hem 
rebut dels grups que han col-
laborat desinteressadament 
en la festa”, va dir la portaveu, 
Carmen Sarante, agraint espe-

cialment les actuacions desinte-
ressades d’entitats locals com els 
Castellers i el grup de batucada 
dels Diables de Can Sant Joan, 
així com de grups com Desenfre-
no i el músic Salva Criado. Tam-
bé hi va haver animació infantil i 
tallers de manualitats per als més 
petits. Tot per tu es va crear ara 
fa un any per aglutinar un grup 
de famílies amb fills amb necessi-
tats educatives especials.

Menys públic de l’esperat 
a la festa de tot per tu
L’entitat agraeix el suport desinteressat dels grups participants

Laura Grau | Montcada

Tres joves de Montcada han posat 
en marxa un projecte innovador 
en l’àmbit laboral de les persones 
discapacitades i les noves tecnologi-
es. Minusvaltec és una consultora 
informàtica que fomenta la contra-
ctació  d’aquest col·lectiu. Un dels 
fundadors de la iniciativa és Alejan-
dro Ortiz, un jove de 28 anys de 
Can Cuiàs que ha acabat el cicle 
formatiu de grau superior de tele-
comunicacions i informàtica. 

Objectius. “La meva experiència 
laboral m’ha fet comprovar que 
les empreses TIC no contracten 
persones amb discapacitats, el 
que provoca que hagin de can-
viar de professió malgrat estar 
qualificats”, comenta Ortiz, qui 
remarca que Minusvaltec és un 
projecte pioner a Espanya “perquè 
promou la contractació d’aquest 
col·lectiu en un àmbit més tèc-
nic, ja que normalment aquestes 
experiències s’han fet en sectors 

com la jardineria”. Els altres dos 
socis de Minusvaltec són Daniel 
Milán i Carlos Ortiz. L’empresa 
també vol oferir qualsevol tipus 
de servei relacionat amb les TIC. 
“Tenim moltes il·lusions i ens 
agradaria guanyar-nos la vida 
com qualsevol altra persona en 
aquest sector”, reivindica el jove, 
qui recorda que les empreses reben 
ajuts i se’n poden beneficiar fiscal-
ment de la contractació de discapa-
citats.

Minusvaltec és una consultora informàtica que fomenta la contractació de discapacitats

Sílvia Alquézar | Redacció

D’esquerra a dreta, els tres joves emprenedors que han posat en marxa el projecte Minusvaltec: Carlos Ortiz, Alejandro Ortiz i Daniel Milán

necessitats especials
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tres joves locals inicien un projecte 
innovador al món laboral de les tIC 

El grup d’animació infantil Xiula durant la seva actuació a la festa de l’entitat Tot per tu
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El Consell Escolar Municipal 
(CEM) es reunirà el 15 d’octubre 
a la Casa de la Vila (17.30h) en 
la primera convocatòria del nou 
curs escolar, en què es presenta-
ran els objectius dels pròxims nou 
mesos.  Un dels reptes del CEM 
és procurar una distribució equi-
librada de l’alumnat que permeti 
la integració, faciliti la cohesió 
social i afavoreixi una major qua-
litat educativa. En el marc aquest 
punt, l’ens municipal manté com 
a prioritat la necessitat de forçar 
un termini per a la construcció 
del nou INS Montserrat Miró.

Altres objectius. El Consell tre-
ballarà per optimitzar els recur-
sos i les prestacions de la xarxa 
municipal d’escoles bressol, 
amb l’ampliació d’ajuts escolars 
i la implementació d’innovadors 
projectes pedagògics, entre d’al-
tres. En l’àmbit de la transició 
escola-treball, el CEM proposa 
noves estratègies que s’adequïin 
als canvis estructurals establerts 
per la LOMCE. A més, el Con-

sell també mantindrà el seu ajut i 
suport a l’estructura de treball en 
xarxa entre les diferents Ampa 
de la ciutat, facilitant les propos-
tes i iniciatives de les entitats com 
l’escola de mares i pares i el Pro-
jecte Clau. Durant la reunió, la 
Federació d’Ampa de Montcada 
(Fampa) aprofitarà la trobada per 
presentar el seu pla de treball, que 
inclou una nova edició de l’Esco-
la de Mares i Pares i algunes pro-
postes de caràcter reivindicatiu a 
favor de l’educació pública i de 
qualitat.

El CEM presenta el nou pla 
de treball i els objectius
La primera reunió tindrà lloc el dia 15, a la Casa de la Vila

Sílvia Alquézar | Redacció

Un dels reptes és millorar l’èxit escolar
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El programa ‘La Muntanyeta 
Viu’ es posa de nou en marxa 
aquest mes d’octubre amb les ac-
tivitats que venen funcionant des 
de la temporada anterior. Es trac-
ta d’un projecte emmarcat en la 
vessant social del Pla Integral de 
la Muntanyeta de Can Sant Joan, 
adreçat a nois i noies entre 12 i 
20 anys, especialment els que vi-
uen al barri. Totes les propostes 
són gratuïtes i tenen com a seu 
l’Hotel d’Entitats (Viver, sn) i el 
Kursaal (Masia, 39). El Pla Inte-
gral el financen l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac i la Generali-
tat de Catalunya, per mitjà de la 
Llei de barris.

Les  propostes. De dilluns a di-
jous obre l’aula d’estudi, a l’Espai 
Kursaal, de 16 a 17h, per tal de 
dur a terme treballs en grup, fer 
deures, estudiar o buscar infor-
mació. Tots els dilluns, de 18 a 
19.45h, hi ha el denominat ‘Ho-
tel Jove’ i s’obre la pista de fut-
bol situada a l’Hotel d’Entitats 
perquè puguin practicar algun 

esport d’equip. Els dimarts és el 
torn de l’Espai ‘Connecta’t’, po-
sant a la disposició del jovent els 
ordinadors del Kursaal, de 17 a 
19h. Els dimecres hi ha batucada 
també al Kursaal, de 17.30 a 19h. 
Les inscripcions per a aquesta 
activitat, amb places limitades, 
s’han de tramitar per mitjà del 
correu electrònic lamuntanyeta@
montcada.org. Els dijous i els di-
vendres es fan tallers i activitats 
diverses, com tallers de macra-
mé, de batuts, de cuina o cinema, 
que van tenir l’any passat una 
bona acollida. 
A més, dins el mateix projecte de 
‘La Muntanyeta Viu’ s’ha pro-
gramat la celebració de la Cas-
tanyada com a activitat comuni-
tària amb l’objectiu d’acostar les 
festes populars als veïns i veïnes 
que viuen al sector de la Munta-
nyeta, crear un punt de trobada 
per al veïnat, oferir un espai de 
gaudi familiar i apropar el projec-
te al barri. La celebració tindrà 
lloc el divendres 17 d’octubre al 
parc infantil situat entre els car-
rers Diagonal i Pont. 

La campanya tindrà lloc 
entre el 6 i el 10 d’octubre
L’Institut Tres Torres tornarà a fer les revisions de la vista

Sílvia Alquézar | Redacció

prevenció del glaucoma

L’alcaldessa accidental de Mont-
cada i Reixac, M. Carmen Porro 
(PSC), va demanar a la conselle-
ra de Benestar Social i Família, 
Neus Munté, mesures per com-
batre la pobresa energètica, du-
rant la darrera reunió del Consell 
d’Alcaldes i Alcaldesses celebrada 
el dia 25 al Consell Comarcal del 
Vallès Occidental. Si bé s’ha avan-
çat amb les companyies d’aigua 
i hi ha molts ajuts en l’àmbit de 
manteniment de l’habitatge, els 
edils sol·liciten també actuacions 
en aquest sentit a les companyies 
elèctriques. Durant la reunió, els 
alcaldes i alcaldesses també van 
reclamar actuacions en matèria 
de renda mínima d’inserció, les 
beques de menjador, la pobresa 
infantil i l’accés i manteniment de 
l’habitatge, a més de celeritat en 
els pagaments a les administraci-
ons locals. 

Altres qüestions. Durant la reu-
nió es va parlar de la necessitat 
de revisar encara amb més pro-
funditat les beques de menjador. 

Després que aquest curs s’hagin 
homogeneïtzat els criteris a nivell 
català i s’hagi produït un aug-
ment de les beques, famílies sen-
se ingressos han obtingut ajut del 
50% de la beca i necessiten que 
l’Ajuntament els la complementi 
per poder dinar a l’escola. Entre 
d’altres propostes, els edils han 
posat damunt la taula la creació 

d’un pla d’ocupació per a famí-
lies afectades pels desnonaments 
així com incrementar els de les 
persones que reben la Renda Mí-
nima d’Inserció, més places de 
residència per a persones grans i 
altres actuacions per a aquest col-
lectiu, així com reforçar el treball 
transversal entre els ajuntaments 
i la Generalitat.

Els municipis del Vallès Occidental han sol·licitat mesures per lluitar contra la pobresa energètica
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Montcada demana mesures per 
combatre la pobresa energètica
L’alcaldessa accidental va fer la petició a la consellera de Benestar Social i Família 

Sílvia Alquézar | Redacció

consell d’alcaldes

Per quart any consecutiu, la 
unitat mòbil de l’institut oftal-
mològicTres Torres, amb la col-
laboració de la Regidoria de Salut 
Pública, realitza la campanya de 
control i prevenció del glaucoma 
i degeneració macular associada 
a l’edat. El vehicle medicalitzat fa 
la primera visita el dia 6, davant 
del Centre d’Atenció Primària 
(CAP) de la plaça Lluís Com-
panys i la resta d’ubicacions són 
dimarts, dia 7, davant del Casal 
de la Mina; el dia 8, a la plaça de 
l’Església; dijous dia 9, la rambla 
dels Països Catalans, davant del 
Casal de gent gran de Montcada 
i Reixac, i l’últim dia, el 10 d’oc-
tubre, al carrer Verdi, al costat 
del Centre Comercial El Punt, a 
Mas Rampinyo. L’horari d’aten-
ció és de 10 a 18h i la revisió, 
totalment gratuïta, es recomana 
especialment a les persones ma-
jors de 40 anys. 
Amb el nom de glaucoma es co-
neixen un grup de malalties que 
provoquen un dany progressiu 

del nervi òptic, que s’agreuja so-
bretot amb l’edat, comportant la 
disminució del camp visual. Si no 
es tracta a temps, es pot arribar a 
perdre la visió per complet. En 
la majoria dels casos detectats, la 
persona malalta no és conscient 
que pateix glaucoma fins que no 
ha perdut gran part del camp vi-
sual. 

Causes. Els principals factors de 
risc d’aquest conjunt de patolo-
gies són la hipertensió ocular, la 
miopia elevada, la hipermetropia, 
la diabetis, els tractaments amb 
corticoides o el fet que familiars 
directes ja pateixin algun tipus de 
glaucoma o de degeneració ma-
cular. 
Durant la revisió, el personal de 
la unitat mòbil obre una fitxa clí-
nica al pacient relacionada amb 
la visió i li fa una sèrie de proves 
mèdiques per conèixer la gradu-
ació de l’usuari, la pressió ocular, 
l’agudesa visual, la graduació de 
les seves ulleres si en fa servir o 
es detecten possibles anomalies. 

El projecte ‘La Muntanyeta 
Viu’ es reprèn a la tardor
El programa manté les activitats de la temporada anterior

Sílvia Alquézar | Redacció

can sant joan

La tercera edició de la Mostra 
d’Entitats comptarà amb la par-
ticipació de prop d’una quaran-
tena d’associacions de diferents 
àmbits. Les carpes s’instal·laran 
el 18 d’octubre al carrer Major i 
la plaça de l’Església, des d’on les 
entitats podran oferir informació 
directa sobre les seves activitats. 
L’objectiu de la iniciativa, que té 
una periodicitat bianual, és do-
nar a conèixer el treball del teixit 
associatiu del municipi a la ciu-
tadania. La Regidoria de Partici-
pació Ciutadana, que organitza 
l’esdeveniment amb el suport de 
les entitats, proposa enguany que 
la mostra sigui més interactiva i 
permeti que la gent pugui entrar 
en contacte directe amb l’activitat 
de les diferents associacions.

Activitats. Tot i que encara fal-
ten per tancar alguns detalls, el 
programa inclourà tallers, tastets 
d’activitats, exhibicions, classes 
de flamenc i d’instruments musi-
cals, desfilades i exposicions, en-

tre d’altres.  D’altra banda, una 
de les novetats de l’edició d’en-
guany és que la jornada es desen-
voluparà durant tot el dia. Per 
aquest motiu, els organitzadors 
han avançat que hi ha previst 
fer un dinar popular perquè els 
assistents puguin gaudir ininter-
rompudament de la mostra.

La Mostra d’Entitats aplegarà unes 40 carpes
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Prop de 40 associacions 
participaran a la jornada  
L’esdeveniment tindrà lloc el 18 d’octubre, al carrer Major

Sílvia Alquézar | Redacció

mostra d’entitatsParticipació 
Ciutadana 
impulsa un nou 
pla de formació

La Regidoria de Participació Ciu-
tadana ha elaborat un nou Pla de 
dinamització associativa 2.0, que 
constarà de tres accions formati-
ves que es duran a terme durant 
els mesos d’octubre i novembre. 
D’una banda, hi ha previst orga-
nitzar la tercera edició del curs de 
wordpress, tenint en compte que 
l’any passat el portal d’entitats va 
canviar la seva plataforma digital 
per passar a aquest nou format i 
encara hi ha entitats que no s’han 
adaptat a la nova eina.
La segona formació consistirà en 
un monogràfic sobre l’ús de l’eina 
Mailchimp, molt útil per dissenyar 
i enviar butlletins informatius que 
es pot vincular a blogs en word-
press. D’aquesta manera, les enti-
tats podran dissenyar campanyes 
informatives sobre les activitats que 
facin i enviar-les a tots els seus con-
tactes. El tercer bloc formatiu serà 
un altre monogràfic sobre xarxes 
socials. Les sessions es duran a ter-
me a la Biblioteca Elisenda, el Kur-
saal i el Centre Cívic La Ribera. 
Participació Ciutadana informarà 
en breu de les dates i horaris.

Sílvia Alquézar | Redacció
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El Centre Cívic l’Alzina de Terra Nostra acollirà un taller sobre plantes aromàti-
ques i medicinals, que es desenvoluparà en dues sessions. La primera tindrà 
lloc el 10 d’octubre, de 18 a 20h, i la segona es farà el dia 17, de 17 a 20h. Les 
persones interessades es poden inscriure al mateix equipament (Núria, 73). El 
preu és de 10 euros. L’activitat l’organitza la Xarxa d’Equipaments | SA

> taller sobre plantes aromàtiques i medicinals

La cuinera Àngels Puntas impartirà un monogràfic sobre els formatges a la 
cuina el pròxim 9 d’octubre al Centre Cívic La Ribera, organitzat per la Xar-
xa d’Equipaments. El preu és de 5 euros i la inscripció es pot fer al mateix 
equipament municipal (Llevant, 10), a través del telèfon 935 753 080 o bé 
per email a l’adreça electrònica centreciviclaribera@montcada.org | SA 

> Monogràfic sobre els formatges a la cuina

El club de motards del municipi Engine Heart ha qualificat d’èxit la festa 
organitzada el 21 de setembre a Terra Nostra per celebrar el seu primer 
aniversari. Membres d’altres clubs van exhibir les seves motos pels carrers 
del barri i es van concentrar a un solar del carrer Vallès per assistir als 
concerts i les activitats programades. “Hem superat les nostres millors 
expectatives”, va explicar el portaveu de l’entitat, David Lago  | PA 

>  Bona participació a la concentració de motards

Montcada Ràdio ha estrenat 
aquesta temporada l’espai Goles 
a favor, fet per quatre joves de 
la ciutat d’entre 17 i 19 anys. El 
programa, que s’emet els dilluns 
de 23 a 0h, és una tertúlia fut-
bolística on s’analitzen totes les 
categories, especialment les lli-
gues de Primera Divisió a nivell 
estatal i internacional, a més de 
comentar competicions com la 
Champions. No obstant això, els 
quatre components de Goles a 
favor –Luis Amador, Axel Óscar 
Hipólito, Rafael Arturo Bailón i 
Josep Punga– també dediquen 
una part del programa a parlar 
del futbol montcadenc, recordant 
els resultats dels principals equips 
del municipi.

Ambient distès. “Ho fem amb 
un to desenfadat i intentem ser 
imparcials”, explica Amador, 
qui recorda que la idea de fer 
un programa de ràdio va sorgir 
quan anaven plegats a la mateixa 
classe de l’institut. “Ens apassio-

na el futbol i sempre estàvem 
parlant d’aquest esport”, apun-
ta el jove, qui anima els aficio-
nats al futbol a passar una bona 
estona sintonitzant el 104.6 de 
la FM. “Volem oferir un espai 
fresc, sense despertar la part 
més visceral del món del fut-
bol”, remarca Amador. Aquesta 

és la seva primera experiència 
en el món radiofònic. Els quatre 
components de l’espai asseguren 
que al llarg de la temporada tam-
bé tenen previst fer entrevistes i 
obrir els micròfons als oients per-
què puguin intervenir i donar la 
seva opinió sobre els temes que 
es tractin.

El nou espai s’emet els dilluns, a les 23h, i està produït per quatre aficionats a l’esport

Sílvia Alquézar | Redacció

Els components del programa Goles a favor, nou espai esportiu a la graella de Montcada Ràdio

montcada ràdio
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Goles a favor, una tertúlia futbolística 
amb les veus de joves montcadencs
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Decepció
L’11 de setembre vaig assistir a la ce-
lebració de la Diada que es va fer a la 
plaça de l’Església i vaig sentir dir a l’al-
caldessa que estava a favor del dret a 
decidir, sempre i quan la consulta fos 
legal. Per un moment vaig pensar que 
el PSC a Montcada obria els ulls a una 
demanda que, a la tarda a Barcelona, 
es va veure que és clarament majorità-
ria. Què il·lusa vaig ser!
El 25 de setembre l’Ajuntament va votar 
la moció presentada a favor de la nova 
Llei (que li recordo a la senyora alcal-
dessa es va redactar amb garanties le-
gals i que el seu partit la va aprovar) i de 
la consulta del 9N i el PSC es va agafar 
del bracet amb el PP i C’s per tombar-la. 
Els regidors socialistes no es van sortir 
del guió marcat pel seu partit, no van te-
nir la valentia (per dir-ho de forma suau) 
dels seus companys de Badalona on, tot 
i governar el PP, la moció es va aprovar 
perquè 8 regidors del PSC van desobeir 
la consigna de la direcció del PSC. Més 
de 800 ajuntaments  han donat suport 
a la consulta i el de Montcada quedarà 
en la llista dels que no. Sincerament, 
sento pena i vergonya. Només espero 
que el dia 9 de novembre pugui votar al 
meu poble i no m’hagi d’empadronar a 
Badalona per fer-ho, encara que si m’hi 
obliguen, ho faré encantada.

Aurora Segura Boixader
Terra Nostra 

Crisi i regeneració
Aquesta cruel crisi econòmica que es-
tem patint ha posat de manifest la man-
ca de capacitat dels polítics per comba-
tre-la. Una crisi que afecta les persones 
més desafavorides i les classes mitja-
nes,  moltes de les quals han perdut la 
feina, la casa, els estalvis i molts drets 
socials. Les retallades han estat la con-
tundent resposta dels governants. Ara 
bé, ells no han perdut cap dels seus 
privilegis, ni la seva feina, ni els seus 
sous (alguns d’ells immorals). A més, 
la crisi ha fet sortir a la llum nombrosos 
casos de  corrupció. Cal que moltes co-
ses canviïn per evitar que aquest país 
se sembli a una “república bananera”. 
Els polítics han de fer la feina per a la 
qual els vam votar:  gestionar els recur-
sos de manera que es garanteixi l’estat 
del benestar. I per això, no s’ha de mal-
baratar en despeses sumptuàries i els 
sous han d’estar en consonància amb 
la situació actual. Els polítics són servi-
dors del poble i com a tal, el seu sou 
ha de ser digne, però no poden cobrar 
com executius. Perquè, si és així, mai 
deixaran la política ja que en una altra 
feina no guanyarien el que ara cobren. 
I si us plau, limitació de mandat a vuit 
anys; ja n’hi ha prou per demostrar que 

són altruistes i que estimen molt els seu 
país o el seu poble. La permanència en 
el poder no és bona, es creen castes i 
comportaments sectaris, se supediten 
les decisions al què diguin les execu-
tives centrals del partits i l’únic que 
els interessa és mantenir el seu escó.  
Però la regeneració política no vindrà 
d’ells, no els interessa. No volen ni sentir 
a parlar de llistes obertes, ni de rebaixes 
de sou , ni de limitació de mandats. La 
política s’ha convertit en una professió 
que recorda els vells temps del “caci-
quisme”.  El problema no és la políti-
ca, el problema són les persones que 
s’aprofiten del seu càrrec. Cal exigir que 
l’honradesa sigui la senyera dels nos-
tres representants. Aquesta ha de ser la 
condició “sine qua non”. I si no, “ipso 
facto”, al carrer.

Josep Capella
Montcada

Millor servei a l’Aqua
Un grup d’usuaris de Montcada Aqua 
hem recollit signatures en desacord 
amb la nova proposta d’activitats di-
rigides. Volem que ens mantinguin el 
mateix nombre de classes d’spinning 
i aquagym al matí i al migdia i que les 
imparteixi el monitor que ho fa ara que, 
per cert, és un dels que té millor acollida 
entre la gent. També durant setembre 
hem tingut problemes amb la inscrip-
ció als cursets de natació que ofereix 
l’Aqua a través de les Ampa. Algunes 
famílies ens vam queixar perquè no 
vèiem bé que la matrícula s’hagi de fer 
en un únic dia només a través del web 
de l’Aqua i que el pagament de la quo-
ta s’hagués de fer exclusivament amb 
targeta. Tampoc ens ha semblat bé que 
la piscina exterior tanqués la temporada 
d’estiu el 31 d’agost, quan ens podríem 
haver banyat almenys fins a mitjan de 
setembre. D’altra banda, al juliol hi ha 
hagut una reducció dràstica de l’ofer-
ta d’activitats, tot i que ens han cobrat 
la mateixa quota. A sobre, hem rebut 
aquests últims dos mesos la mala notí-
cia que no continuen dos monitors molt 
ben valorats entre els abonats, una noia 
que feia activitats dirigides i un noi que 
donava cursets de natació. No compten 
amb ells perquè no els quadren els nú-
meros? No ens estranya, amb aquesta 
política, cada vegada hi haurà menys 
usuaris. 
També ens sorprèn la falta de monitors 
a la sala de fitness. Ens cobren per fer-
nos rutines d’exercicis i després no hi ha 
personal per explicar-nos el funciona-
ment de les màquines. Són petits-grans 
detalls que fan minvar la qualitat del 
servei i l’atenció als usuaris. No oblidem 
que Montcada Aqua és una instal·lació 
municipal que, tot i ser gestionada per 

una empresa privada, el seu principal 
objectiu hauria de ser oferir un servei 
de qualitat. Si us plau, els responsables 
de l’Aqua podríeu tenir una mica més 
en compte als usuaris que, en defini-
tiva, som qui estem pagant cada mes 
la continuïtat de la instal·lació? Moltes 
gràcies. I una reflexió final dirigida als 
senyors de l’Ajuntament: tot això passa 
per deixar en mans privades la gestió de 
serveis municipals.

M. D. i altres usuaris
Montcada

Decreto del IME
Me parece totalmente inaceptable lo 
que acaban de decretar con respecto 
a la denegación de la ampliación de 
horarios que otorgaron este agosto al 
CD Montcada. Yo estuve en la reunión 
que tuvieron con nosotros después de 
la primera manifestación del pasado 5 
de septiembre. En aquella reunión se 
comprometieron a resolver y ajustar los 
horarios de entrenamiento de los cam-
pos de futbol de Montcada y dijeron que 
estaría resuelto para el día 15. Eso no 
sucedió. Pues el reparto de horarios es 
muy fácil de hacer y para ello no hacía 
falta una reunión de padres incluídos. 
Está claro que lo que ustedes han es-
tado haciendo es dar tiempo a la Es-
cuela para formar equipos. Además 
han permitido que la Escuela estuviera 
entrenando sus equipos todos los días 
para evitar que hubiesen espacios li-
bres. Puede ser que sea mal pensada, 
pero tanto favoritismo huele bastante 
mal. Además, queda muy claro que la 
escuela este año en todos sus equipos 
andan cortos de plantilla y tendrán que 
mover jugadores para poder jugar en 
condiciones. Ante los partidos que ha 
realizado la Escuela de pretemporada 
parece ser que tendrá cuatro equipos 
menos. Y ahora dicen que nuestros 
hijos tampoco podrán entrenar en los 
horarios que les habían ampliado este 
agosto. Y además, que tampoco podrán 
jugar los partidos de liga. 
No sé si sabrán que la FCF, aparte de 
que el Club debe inscribir a los equipos, 
cada uno de los padres hemos tenido 
que pagar casi 68 euros en la web de 
la Federación en concepto de Mutua-
lidad. Pero ustedes no saben que todo 
ya estaba planificado y pagado y ¿aho-
ra qué? ¿Qué pasa con las ilusiones 
de nues tros hijos? ¿Piensan que nos 
vamos quedar con los brazos cruzados 
ante tanta injusticia? No pueden otorgar 
unos horarios y ahora como no se quie-
re atender a una unificación (a la cual 
no se puede obligar a ninguna entidad 
privada) se lo deniegan. Lo siento, pero 
los perjudicados no van a ser el IME ni 
el CD Montcada, sino todos y cada uno 

de los niños que están en esos 10 equi-
pos. Pues ahora sí que hay un verdade-
ro problema. Están negando a los niños 
poder entrenar y jugar en unas instala-
ciones que pagamos entre todos.

M. H.
Font Pudenta

Fumar als parcs
Sóc pare d’un nen i una nena. El pe-
tit, de 3 anys i mig, ha patit malaura-
dament un càncer i, afortunadament, 
sembla que se n’està sortint, pero coses 
com el fum del tabac són fatals per a 
ell. La seva mare i jo acceptem que si 
anem a alguna terrassa o altres espais i 
algú està fumant, som nosaltres els que 
hem de marxar, però el que no compre-
nem és per què hem d’aguantar que al 
parc hi hagi pares que fumin posant en 
perill tots els petits i, a més, embrutant 
la sorra que els nens fan servir amb la 
cendra i les burilles de les seves cigarre-
tes. Tampoc no comprenem que quan 
anem a buscar el nostre fill a l’escola els 
dies que hi pot anar, just a la sortida hi 
hagi un grup de pares i mares fumant. 
Cap d’aquestes persones és conscient 
que és un fet totalment prohibit i denun-
ciable?
No pretenem que la gent deixi de fumar, 
l’únic que demanem és que es respec-
tin els espais lliures de fum. Estem farts 
de fer de policies demanant als pares al 
parc que apaguin la cigarreta, mentre 
a l’altra punta un altre pare o mare se 
n’encén un altra. O de veure les cares 
de rebuig d’algunes persones si els hi 
dius. Es pensen que m’afecta més la 
seva cara que la que se’m va quedar a 
mi el dia que em van dir que el meu fill 
es moria? Prou pors i problemes hem 
de superar, per compadir-nos d’algú 
que no compleix les normes de con-
vivència. 
El que jo no puc fer és el que he fet fins 
fa poc, obligar al meu nen a marxar 
d’un parc perquè la gent està fumant. 
Ell té tot el dret del món a estar jugant 
i nosaltres, els seus pares, tenim tot 
el dret del món a gaudir d’un espai 
on no hi hagi elements que afectin la 
seva malaltia. Potser seria adient que, 
d’una banda, tots fóssim més respec-
tuosos amb la salut dels altres i, de l’altra, 
que l’Ajuntament o el departament de 
salut posés personal que controlés i mul-
tés a qui se salta la norma i no haguem 
de ser els pares els que denunciem. Si 
jo aparco malament, la multa no triga en 
arribar; si algú posa en perill al meu fill, no 
hauria de tenir ell mateix tracte? Per cert, el 
mateix es pot dir dels que porten els gos-
sos a jugar i fer les seves necessitats 
a un parc infantil.

Miquel Ferrer
Mas Rampinyo

La bústia del lector
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>Editorial
Incògnites
Després del Ple de setembre, 
en què va prosperar la mo-
ció presentada pels grups de 
l’oposició instant l’alcaldessa 
a dimitir pel cas Llumà, són 
diverses les incògnites que 
s’obren. El soci de govern del 
PSC, CiU, es va abstenir amb 
un missatge clar, espera que 
el sigui el partit socialista el 
que resolgui la difícil situació 
en què es troba la màxima 
autoritat municipal. Si bé no 
va marcar un termini, sí que 
va traspassar al grup socialis-
ta la responsabilitat de sortir 
d’aquest atzucac. La respos-
ta del PSC obre una altra in-
cògnita. El partit va dir que 
actuarà però quan consideri 
que ho ha de fer. Això vol dir 
quan l’alcaldessa sigui acu-
sada formalment o quan el 
TSJC dicti sentència?
D’altra banda, malgrat la mo-
ció s’aprovés, ara per ara, la 
decisió de dimitir és en mans 
de l’alcaldessa perquè la seva 
acta és personal. Quin sentit 
té, doncs, que tiri endavant 
una resolució com a aques-
ta? Presentarà l’oposició una 
moció de censura com va 
apuntar que faria ICV-EUiA? 
En cas afirmatiu, quin seria el 
posicionament de CiU? 
Aquestes, però, no són les úni-
ques incògnites que ens ocu-
pen. La resolució del TC sobre 
la Llei de Consultes també obre 
molts interrogants. El principal, 
què passarà el 9 de novembre. 
Es podrà fer la consulta? Com 
acabarà el pols entre l’Estat 
i la Generalitat? Passi el que 
passi, és obvi que estem vivint 
un moment polític que passarà 
a la història i que la ciutadania 
n’està tenint un paper cabdal.

La propera edició de 
‘La Veu’, el 17 d’octubre

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

Se ofrece. Monitora española como 
canguro o tareas dosmésticas. Dispo-
nibilidad total.  Tel. 646 549 949.
Lloguer.  Pàrquing a Mas Rampinyo, 
a l’ av. Catalunya. 39 euros/mes. Tel. 
655 520 401.
Classes particulares. De alemán, en 
Montcada i Reixac. Tel. 610 392 086.
Venta o alquiler. Párking en c. Clavell, 
junto al supermercado Sorli. Buen pre-
cio. Tel. 627 146 913.
Alquiler. Plaza de párking en Font Pu-
denta. 50 euros/mes. Tel. 630 605 022.
Busco trabajo. Para cuidar niños y 
personas mayores o tareas domésti-
cas. Disponibilidad total. Tel. 627 636 
839. 
Busco trabajo. Para tareas de lim-
pieza o vigilante de seguridad. Tel. 
692 560 296.



20 1a quinzena | Octubre 2014

Agenda
laveu.cat/agenda

CINEMA FET PER DONES
‘Tots volem el milor per a ella’
Col·loqui amb la directora Mar Coll

3 D’OCTUBRE
AUDITORI MUNICIPAL, 20H

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.

Cinema. Projecció de ‘Tots volem el mi-
llor per a ella’, de Mar Coll, i col·loqui 
amb la directora. Hora: 20h. Lloc: Audi-
tori Municipal. 

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

Restauració. II Jornada Gastronòmica. 
Lloc: Carrer Guadiana (veure pàgina 
12).

Visita. Al Turó i taller de caixes-niu. Hora: 
10.30h. Lloc: Font de la Mitja Costa amb 
carrer Reixac (inscripcions al mail acti-
vitats@acer-associacio.org).

Sardanes. II Aplec Sardanista de Mont-
cada i Reixac. Hora: 17h. Lloc: Parc de 
les Aigües.

5 l diumenge
Taller. De restauració i fabricació de 
caixes-niu per a ocells. Hora: 10h. Lloc: 
Casa de les Aigües. Organitza: Acer.

Sortida. Pedalada de l’AV de Montcada 
Nova. Hora: 11h. Lloc: Davant del pave-
lló Miquel Poblet.

7 l dimarts
Xerrada. De l’escriptor Lorenzo Silva. 
Hora: 19h. Lloc: Teatre Municipal.  

Inauguració. De l’exposició ‘Catalunya, 
terra d’ateneus’. Hor: 19.30h. Lloc: Au-
ditori Municipal.

8 l dimecres
Hora del conte. ‘Maleta de les primeres 
paraules’, a càrrec de Gisela Llimona.  
Hora: 18h. Lloc: Biblioteca Elisenda.

9 l dijous
Taller. Monogràfi c de cuina sobre for-
matges, a càrrec d’Àngels Puntas. Hora: 
18h. Lloc: Centre Cívic la Ribera.

10 l divendres
Taller. Monogràfi c sobre el cultiu de 
plantes aromàtiques i medicinals (tam-
bé el dia 17). Inscripcions al Centre Cí-
vic l’Alzina.

11 l dissabte
Càsting. Per participar al nou musical 
del Grup de Teatre la Salle. Hora: 10h. 
Lloc: Teatre de l’escola La Salle (veure 
pàgina 23).

Teatre poètic. ‘Hem escollit: vinguts del 
que fórem, restem el que som’, d’Òscar 
Intente. Hora: 22h. Lloc: Auditori Muni-
cipal. Preu: 4 euros.

12 l diumenge
Teatre familiar. ‘L’endrapasomnis’, de la 
companyia Teatre al Detall. Hora: 12h. 
Lloc: Teatre Municipal. Preu: 5 euros.

14 l dimarts
Inauguració. Exposició col·lectiva dels 
alumnes del curs de pintura del Casal 
de Gent Gran Casa de la Mina. Hora: 
19.30h. Lloc: Sala Sebastià Heredia del 
Kursaal.

17 l divendres
Presentació. De la vuitena edició de la 
mostra de grups locals de teatre Mont-
cada a Escena. Hora: 21h. Lloc: Teatre 
Municipal.

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

sala 
principal

tEAtRE FAMILIAR
l’endrapasomnis
12 d’octubre, 12h
preu: 5 euros

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

5  D’OCTUBRE
DAVANT DEL PAVELLÓ MIQUEL POBLET, 11H

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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               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

13 14

CLUB DE LECtURA
amb lorenZo silva
7 d’octubre, 19h

PEDALADA POPULAR
AV Montcada Nova

tEAtRE PoÈtIC
Hem escollit: vinguts 
del Que fÒrem, 
restem el Que som
11 d’octubre, 22h
Preu: 4 euros

EXPoSICIÓ
catalunYa, terra d’ateneus
7 d’octubre, 19.30h
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pàg. 22

LoRENzo SILVA, AL NoU tEAtRE
L’autor de ‘El alquimista impaciente’, 
conversa amb els seus lectors

pàg. 23

NoU CàStING A LA SALLE
L’11 d’octubre s’escolliran els 
protagonistes del nou musical

La nova temporada d’espectacles 
està marcada per la posada en 
marxa del Teatre Municipal que, 
inaugurat el passat mes de juny, 
ofereix la possibilitat de gaudir a 
Montcada d’espectacles de gran 
format, que fins ara no tenien 
cabuda ni a l’Auditori Municipal 
ni al Kursaal. El regidor de Cul-
tura i Patrimoni, Daniel Moly 
(CiU), ha manifestat que la vo-
luntat municipal és programar un 
espectacle al mes a la nova sala, 
amb excepció dels mesos de juny 
i desembre, “que reservarem 
perquè la puguin sol·licitar les 
entitats que vulguin celebrar-hi 
esdeveniments”. Moly ha desta-
cat que aquests primers mesos de 
funcio nament “permetran adap-
tar-nos a les possibilitats del 
nou espai i valorar la resposta 
del públic”. 

La programació en aquest nou es-
pai, ubicat al complex Montcada 
Aqua, arrencarà el 12 d’octubre 
amb ‘L’endrapasomnis’ (12h), una 
obra per al públic familiar inspira-
da en un conte de Michael Ende 

i representada per la companyia 
Teatre al Detall. Es tracta d’un 
muntatge de gran bellesa visual 
que combina titelles, projeccions i 
música en directe i que parla del 
valor terapèutic dels contes.  El 
plat fort de la temporada per al 
públic adult és sens dubte ‘Berto 
Romero sigue con nosotros’, que 
tindrà lloc al Teatre Municipal el 
28 de novembre (22h) i que supo-
sa l’oportunitat de veure a Mont-
cada un dels humoristes més exi-
tosos del moment. Les propostes 
es completen amb un concert el 
28 de desembre a càrrec de l’Or-
questra Barcelona Filharmonia i 
Cor Camerata Impromptu, que 
faran un recorregut per la música 
d’escena, ja sigui d’òperes, teatre i 
cinema. A banda dels espectacles 
del circuit professional, el Tea-
tre Municipal també acollirà la 
presentació de la vuitena mostra 
Montcada a Escena, el 17 d’octu-
bre a les 21h, a més d’algunes de 
les obres del cicle de grups locals.

Auditori i Kursaal. Amb el títol 
‘Hem escollit: vinguts del que 
fórem, restem el que som’, l’actor 
Òscar Intente portarà a l’Auditori 
Municipal l’11 d’octubre un reci-
tal que ret homenatge als poetes 
que han contribuït a preservar i 
reivindicar la llengua i la cultura 
catalanes (22h). Pel que fa al Kur-
saal, el primer espectacle profes-
sional que s’hi podrà veure serà 

‘Lo tuyo y lo mío’, un musical del 
grup ConUnCantoEnLosDientes 
(1 de novembre, a les 22h). 
Les entrades per a qualsevol de 
les propostes de la nova tempo-
rada ja es poden comprar a l’Au-
ditori Municipal de forma anti-
cipada. Segons Moly la política 
de preus es manté igual i, en el 
cas del Tea tre Municipal, “po-
dran variar en funció del catxè  
de cada grup, però en cap cas 
seran abusius ni superaran els 
que es cobren als teatres de 
Barcelona”.

Laura Grau | Redacció

El nou teatre Municipal s’incorpora a la 
programació amb un muntatge cada mes
‘L’Endrapasomnis’, l’humorista Berto Romero i un concert amb l’Orquestra Filharmonia, propostes del primer trimestre

Una de les escenes de ‘L’endrapasomnis’, l’espectacle infantil de Teatre al Detall que obre la programació del nou Teatre Municipal el 12 d’octubre

nova temporada d’espectacles
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L’actor Òscar Intente, amb el recital ‘Hem escollit’, obre la programació de l’Auditori Municipal

Daniel Moly: ‘Aquests 
primers mesos ens 
permetran adaptar-nos 
a l’espai i valorar la 
resposta del públic’
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El Centre Cívic Can Cuiàs proposa una nova activitat per aquesta tem-
porada amb el títol ‘Passejades fotogràfiques per racons de Montcada’. 
Les sortides s’adrecen a persones aficionades a la fotografia que vul-
guin practicar l’ús de la càmera mentre descobreixen l’entorn. La pri-
mera visita, la Ruta Verda, tindrà lloc el 5 d’octubre i el punt de sortida 
serà l’església de Sant Pere de Reixac (10h). El recorregut inclou una 
visita al jaciment ibèric Les Maleses. El 2 de novembre es farà la Ruta 
blava, un recorregut pel recinte modenista de la Casa de les Aigües, i el 
30 de novembre, la Ruta urbana, un passeig per la Montcada medie-
val. Les inscripcions  es poden fer per correu electrònic a centrecivic-
cancuias@montcada.org, o bé, per telèfon al 935 758 705 | LG

> Passejades fotogràfiques per Montcada

> Mostra col·lectiva de pintura al Kursaal
Els alumnes dels cursos de pintura del Casal de Gent Gran Casa de 
la Mina, que dirigeix Rosa Rafecas, protagonitzaran una exposició col-
lectiva a la Sala Sebastià Heredia de l’Espai Cultural Kursaal. La inau-
guració tindrà lloc el 14 d’octubre, a les 19.30h | LG
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L’escriptor Lorenzo Silva (Ma-
drid, 1966) serà el protagonista 
de la propera trobada del Club 
de Lectura de la biblioteca Eli-
senda de Montcada el 7 d’octu-
bre al Teatre Municipal (19h). 
Els lectors podran intercanviar 
les seves impressions amb el 
creador de la sèrie policíaca pro-
tagonitzada pels investigadors 
Bevilacqua i Chamorro. Silva 
va debutar al món de les lletres 
al 1995 amb la novel·la Noviem-
bre sin violetas. Durant la seva 
trajectòria ha rebut el premi Na-
dal per l’obra El alquimista impa-
ciente (2000) i el Planeta, per La 
marca del meridiano (2012). Una 
altra novel·la seva, La flaqueza 
del bolchevique, va ser portada al 
cinema després de quedar fina-
lista al premi Nadal al 1997.

Cicle. La trobada amb Silva s’in-
clou en el cicle de xerrades amb 
autors que promou la Xarxa de 
Biblioteques Municipals i que són 
obertes a tota la població.

Lorenzo Silva és el convidat del Club 
de Lectura de la Biblioteca Elisenda
La xerrada tindrà lloc al Teatre Municipal el 7 d’octubre i és oberta a la població

Lorenzo Silva (Madrid, 1966) és conegut pel gran públic per les novel·les policíaques

Laura Grau | Redacció

Una cercavila pels carrers del barri va inaugurar el programa de festes el 19 de setembre

L’elevada participació va ser la 
tònica a la majoria dels actes 
programats per l’AV de Can 
Cuiàs amb motiu de la seva fes-
ta major, que es va celebrar en-
tre el 19 i el 21 de setembre. La 
festa va arrencar el dia 19 amb 
una cercavila pels carrers del 
barri i un espectacle de titelles. 
El 21, la Xic va organitzar una 
nova edició del mercat de sego-
na mà, on es van realitzar prop 
de 300 intercanvis d’objectes, 
especialment material escolar. 

Bona resposta. El ball amb or-
questra i la discotemòbil de la 
nit va atraure també força públic 
de diferents edats. L’últim dia, 
el 22, van destacar els inflables, 
la festa de l’escuma i l’especta-
cle de varietats. “La veritat és 
que estem molt contents de 
com ha anat tot, especialment 
de la resposta de la gent del 
barri, que ha participat acti-
vament en tot allò que hem 
proposat”, ha explicat la presi-
denta de l’AV, Emilia Vera. 

Laura Grau | Can Cuiàs

festa major de can cuiàs

La comissió de festes destaca l’alta 
participació a la majoria dels actes
La Xic registra prop de 300 intercanvis al mercat d’objectes de segona mà  

El mercat d’intercanvi de la Xic Can Cuiàs s’ha convertit en una cita consolidada al calendari
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El Servei Local de Català (SLC) ofereix dos nous cursos aquest inici de 
temporada. Amb el títol ‘Escriptura eficaç’, el primer pretén millorar 
la redacció de textos en català i s’adreça a persones que tinguin uns 
coneixements mínims de la llengua. L’horari serà els dimarts, d’11.30 
a 13.30h, del 14 d’octubre al 16 de desembre. L’altre curs, per reforçar 
l’ortografia, es farà els dijous en el mateix horari, del 16 d’octubre al 
18 de desembre. Més informació al SLC, a la quarta planta de la Casa 
de la Vila | LG

> Classes per millorar l’escriptura i l’ortografia
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> Cursos per aprendre a ballar sardanes a l’Abi
El 9 d’octubre comença a l’Ateneu Domingo Fins (Colon, 5) una nova 
edició del curs per aprendre a ballar sardanes adreçat a nens, joves i 
adults que organitza l’AV de Montcada Centre. Les classes es faran tots 
els dijous, de 19 a 20h, i són gratuïtes | LG
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El Grup de Teatre la Salle Mont-
cada ha convocat un càsting l’11 
d’octubre al teatre de l’escola per 
escollir els actors protagonistes i 
secundaris del nou musical que 
estrenarà l’any vinent. La prova 
s’adreça a persones a partir de 15 
anys i consisteix a interpretar un 
text breu. “No cal saber cantar 
perquè hem decidit deslligar 
el tema actoral del tema mu-
sical, ja que era molt complicat 
a l’hora d’assajar conjugar les 
dues vessants”, ha explicat la di-
rectora, Rosa Labrador, basant-
se en l’experiència del primer 
muntatge amb música en directe 
‘L’esperit de Woodstock’, estre-
nat al 2012. 

Guió original. El nou muntat-
ge, que encara no té títol, és de 
crea ció pròpia i narra una his-
tòria d’amistat que transcorre 
a Liverpool en l’època actual i 
que té com banda sonora la mú-
sica dels Beatles. Labrador no 
ha volgut donar més detalls de 

la trama, però ha destacat que 
membres del grup París 29, que 
ja van participar a ‘L’esperit de 
Woodstock’, seran els responsa-
bles de tocar els temes en directe. 
La selecció musical ha comptat 
amb l’assessorament del grup 
Get Back de Montcada Ràdio, 
grans fans i coneixedors de la 
mítica banda anglesa.  Tot i que 
el llenguatge de l’obra serà el ca-
talà, les cançons seran en anglès 

i el màxim de fidels a la versió 
original. “Creiem  que un mu-
sical com aquest és una bona 
manera d’apropar la música 
dels Beatles a la gent més jove”, 
ha afegit la directora. Paral·lela-
ment a l’inici dels assajos del mu-
sical, algunes actrius del grup 
estan preparant la comèdia ‘Toc’ 
per participar al cicle Montcada 
a Escena, el 12 de desembre, al 
Kursaal.

‘L’esperit de Woodstock’, estrenat al 2012, va ser el primer musical amb música en directe

teatre
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El Grup de la Salle fa un càsting 
per triar els actors del nou musical 
El muntatge vol apropar als joves la música dels Beatles, que s’interpretarà en directe

fotografia

Gabriel Brau, en una de les seves exposicions més conegudes titulada ‘Les llums d’Àfrica’

xb

Els socis de l’Afotmir podran 
participar en un curs superior 
de fotografia que impartirà de 
novembre a juny al Centre Cí-
vic Antigues Escoles de Mas 
Rampinyo el fotògraf Gabriel 
Brau, membre destacat de l’en-
titat que, al 2007, va obtenir el 
Premi Nacional de Fotografia. 
Brau es dedica professionalment 
a la fotografia des dels anys no-
ranta, combinant els treballs de 
publicitat al seu estudi de Car-

dedeu amb el reportatge de ca-
ràcter documental i de viatges. 
Actualment dedica part del seu 
temps a la docència. Tot i no 
viure a Montcada, es va vincu-
lar a l’Afotmir a partir de la seva 
amistat amb el president, Cos-
me Oriol, qui ha destacat que és 
un privilegi comptar amb Brau 
com a professor. El curs aborda-
rà des de la captura de la imatge 
fins a la impressió, fent un recor-
regut pels treballs més destacats 
de la seva trajectòria.  

Gabriel Brau impartirà 
un curs per a l’Afotmir
Premi Nacional de Fotografia al 2007, ara fa de professor

Laura Grau | Redacció

Laura Grau | Redacció
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jornades europees de patrimoni
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Amb motiu de les Jornades Eu-
ropees de Patrimoni, el Museu 
Municipal va organitzar el 27 
de setembre dos itineraris tea-
tralitzats, aprofitant la nova se-
nyalització patrimonial –inaugu-
rada el passat mes de juliol. La 
primera visita es va fer al matí, 
des de la plaça Salvador Espriu 
de Mas Rampinyo fins a l’Abi. 
Amb el títol ‘La Montcada agrí-
cola i la d’estiueig’, el recorregut 
va comptar amb dues guies ben 
diferents, una pagesa que recor-
da amb nostàlgia com era Mas 
Rampinyo abans de l’arribada 
del progrès, i una dona de la bur-
gesia barcelonina, que mostra els 
edificis que encara es conserven 

al municipi, testimoni de quan 
Montcada era un lloc d’estiueig. 
La segona visita, ‘La Montcada 
medieval i de les aigües’, es va 
fer a la tarda i va anar a càrrec 
d’un cavaller i un menestral que 
explica els origens del Rec Com-
tal i la Mina de Montcada. El dia 
28, es va fer una nova visita tea-
tralitzada a la Casa de les Aigües 
per completar el programa de 
les jornades.  Segons el regidor 
de Cultura i Patrimoni, Daniel 
Moly (CiU), “les noves visites 
teatra litzades es faran al llarg 
de l’any en ocasions puntuals, 
mentre que es mantenen de 
forma regular els itineraris 
tradicionals reforçats ara amb 
la instal·lació dels plafons”.

teatre de carrer per 
descobrir la història 
i el patrimoni locals

La ruta per la Montcada rural arrenca de la plaça Salvador Espriu de Mas Rampinyo i compta amb el testimoni d’una pagesa molt peculiar

Laura Grau | Redacció

L’historiador Miquel Sánchez, 
del Grup d’Estudis Cerdanyo-
lencs Les Feixes, ha rastrejat do-
cumentació històrica de diferents 
municipis del Vallès Meridional, 
com Montcada, Cerdanyola, Ri-
pollet i Sant Cugat, per esbrinar 
com es van veure afectats per 
la Guerra de Successió. Les se-
ves conclusions formen part del 
llibre que va presentar el 25 de 
setembre a l’Auditori en un acte 
organitzat pel Museu Municipal 
amb motiu de les Jornades Eu-
ropees de Patrimoni. Sánchez va 
estar acompanyat per l’historia-
dor Josep Fernández Trabal, la 
directora del Museu, Mercedes 
Duran, i dues components del 
Grup Set de Cors, que van inter-
calar la lectura de textos històrics 
i poemes.

Queixes. Segons Sánchez, la 
Guerra de Succesió “no va al-
terar massa la vida quotidia-
na dels pagesos del Vallès, tot 
i que trobem força queixes 

sobre els abusos dels soldats i 
la imposició de tributs”. L’his-
toriador afirma que la majoria 
de municipis es van posar al cos-
tat de les tropes austracistes i va 
posar com a exemple el cas de 
masos com Can Sants, a Terra 
Nostra, que va funcionar com a 
caserna, i la torre Na Joana, al 
polígon de la Ferreria, i el mas 
Can Sant Joan, ja desaparegut, 
que també s’haurien posicionat a 
favor de l’arxiduc Carles III. Un 

altre bastió austracista va ser el 
Castell de Montcada, objecte de 
les ires de Felip Vè durant la seva 
fugida a França després del fra-
càs del primer setge a Barcelona. 
Trabal va donar una visió més 
global del conflicte que, “té la 
seva essència en l’intent de la 
classe política catalana de des-
marcar-se d’una monarquia 
absolutista i optar per una di-
nastia més sensible amb la di-
versitat dels seus territoris”.  

Laura Grau | Montcada

Miquel Sánchez, amb el llibre que resumeix les seves investigacions sobre el conflicte al Vallès

Un actor disfressat de cavaller és l’encarregat d’explicar el passat medieval de Montcada

El Rec Comtal i la Mina d’aigua formen part d’un dels itineraris teatralitzats del Museu

Una estiuejant recorda com era Montcada

tricentenari

‘La majoria dels pobles es va posar 
al costat del rei Carles III d’àustria’
L’historiador Miquel Sánchez presenta un llibre sobre la guerra de Successió al Vallès
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Els nous plafons reforcen el contingut de les visites 
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el retro-visor FUNDACIÓ CULtURAL
Laura Grau

Masies com la de Can Fontanet el cultivaven per obtenir uns ingressos extres 

El cànem, un conreu complementari

El conreu del cànem va iniciar-se 
a Montcada al segle XVIII, amb 
una forta expansió al llarg del XIX 
i el primer terç del XX. Es plan-
tava des de la riera Seca fi ns a 
Montcada, una zona al·luvial que 
es benefi ciava de tota mena de 
canals de rec, entre ells la Rigo-

la, que naixien  al Besòs. Es sem-
brava al mes de març i es collia al 
juliol,  quan la planta ja superava 
els dos metres d’alçada. Les tiges 
es lligaven en forma de garbes fi ns 
que s’assecaven i s’eliminaven les 
fulles. Tot seguit es col·locaven 
forman capes en uns dipòsits 

d’aigua. L’objectiu és que la tija es 
podrís per poder extreure’n la fi bra 
un cop seca. Aquesta operació, 
que es feina amb la bregadora, era 
la més feixuga de totes. Les fi bres, 
un cop netes, s’emmagatzemaven 
per vendre-les als corredors que 
visitaven les cases de pagès.

Senyors i masovers de la masia de Can Fontanet, envoltats de feixes de cànem preparades per bregar en una imatge de la dècada de 1930
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El 7 d’octubre s’inaugura a 
l’Auditori Municipal l’exposi-
ció ‘Catalunya, terra d’ateneus’,  
un recorregut a través del teixit 
ateneístic de Catalunya, que 
fa un repàs dels seus gairebé 
200 anys d’història, tot desta-
cant-ne els valors inherents a 
la tradició ateneística, els llocs 
on ha arrelat amb més força i 
les persones que n’han estat els 
principals artífexs. Els primers 
ateneus es van constituir amb 
la voluntat d’aportar un bene-
fi ci per als seus associats. Amb 
el pas del temps, la mirada es 
va dirigir als col·lectius desafa-
vorits, per tal de millorar-ne les 
seves condicions de vida. 
La Federació d’Ateneus de Ca-
talunya va crear la mostra amb 
l’objectiu de donar a conèixer 
la tasca que durant dos segles 
han dut a terme les entitats 
culturals sense ànim de lucre 
catalanes. El Museu d’Història 
de Catalunya va ser el primer 
espai on es va poder veure 
l’exposició que va començar a 
itinerar per diferents ciutats de 
Catalunya l’any passat | LG

Una exposició 
repassa la 
història dels 
ateneus catalans

Els Castellers 
debuten amb 
èxit fora de 
Montcada

Els Castellers de Montcada i 
Reixac van fer la seva primera 
actuació fora del municipi el 27 
de setembre, concretament al 
barri de la Mina de Sant Adrià 
del Besòs, amb la colla amfi trio-
na i els Laietans de Santa Colo-
ma de Gramanet. L’entitat local, 
que té 130 socis, s’ha mostrat 
satisfeta de l’actuació i, especial-
ment, del comportament de la 
canalla. Els castellers montca-
dencs van fer un pilar de 3, un 
pilar de quatre, i dos castells, un 
3 de 5 i un 4 de 5 net | LG

Un moment de l’actuació de la colla local
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hANDBoL
El sènior masculí del CH La Salle 
guanya els seus dos primers partits 
a la Primera Estatal
pàg. 28pàg. 29

BALL ESPoRtIU
Eva Nieto i Carles Cirera es 
proclamen campions de Catalunya 
per quarta vegada consecutiva

futbol. segona catalana

L’UE Sant Joan-Atlètic mostra el seu potencial 
després de guanyar els dos partits de casa
A la 4a jornada, els de Can Sant Joan, que encara no han puntuat a domicili, van guanyar el Premià (1-0) a l’últim minut

La Unió Esportiva Sant Joan-
Atlètic afronta aquesta tempora-
da un dels seus projectes més il-
lusionants. Després de dos anys 
lluitant per mantenir la categoria 
a Segona Catalana, el club de 
Can Sant Joan ha confeccionat 
una plantilla més equilibrada 
amb l’objectiu d’aconseguir evitar 
patiments i, per què no, somniar 
amb aspiracions més ambicioses. 
“Aquesta temporada tenim 
el millor equip des que jo em 
vaig fer càrrec de la presidèn-
cia fa onze anys. En aquest sen-
tit, han estat clau la continu-
ïtat de l’entrenador i el reforç
del cos tècnic amb Jordi Ga-
llardo i Pascal Feliu”, comenta 
el president del club, José Gon-
zález Castilla.

Bon inici. De moment, i després 
de quatre jornades, l’equip de 
José Manuel Martín ‘Pinti’, que 
viu el seu quart projecte a la Uni-
ón, ha sumat sis punts gràcies a 
dues victòries a l’estadi de Can 
Sant Joan contra el CF Equipo 
Ja (7-1) i el CE Premià (1-0). A 

l’última jornada, la Unión va po-
der superar un dels equips més 
forts de la categoria gràcies a un 
gol de Miguel Ángel Rodríguez 
‘Miguelito’ al minut 89 després 
d’un partit molt intens, marcat 
per la pluja que va caure de for-
ma interminent. Cada equip va 
dominar abans i després del des-
cans, i la victòria va acabar del 

costat dels montcadencs gràcies a 
la seva velocitat al contraatac i a 
la solidesa defensiva. “Ha estat 
un triomf molt treballat i molt 
important contra un equip que 
és tota una institució i un dels 
grans favorits per aconseguir 
l’ascens”, diu ‘Pinti’.
La Unión s’ha situat a la cinque-
na posició del grup 2n de Segona 
Catalana, a quatre punts del lide-
ratge que comparteixen l’EF Ma-
taró i l’Olímpic Can Fatjó. Tot i 
el bon inici, des del club no es vol 
desfermar l’eufòria. “El potenci-
al de l’equip és evident, però el 
primer objectiu és la salvació i 
que els jugadors estiguin units. 
Després ja es veurà on podem 
arribar”, argumenta el president 
en una línia que concorda amb 
el pensament de ‘Pinti’: “Volem 
patir menys i arribar el més 
ràpid possible als 50 punts que 
ens donaran la salvació. Per 
això, el primer que hem de fer 
és millorar en els partits a do-
micili perquè ens costa materi-

alitzar les ocasions de perill”. I 
és que de moment, la Unió no ha 
pogut puntuar fora de casa des-
prés de perdre contra el Ripollet 
(1-0) i el Lloreda (2-0).

Presentació. Aprofi tant l’últim 
partit al seu camp contra el Pre-
mià, el club va fer el 28 de se-
tembre la presentació ofi cial de 

l’equip. L’acte, que va acabar 
abans de temps a causa de la plu-
ja, va comptar amb la presència 
d’una representació de l’Ajunta-
ment formada per l’alcaldessa 
accidental, M. Carmen Porro; 
el regidor d’Esports i president 
de l’IME, Marc Rodríguez i el 
president de l’Àrea de Política 
Territorial, Juan Parra, tots tres 

del PSC. També van assistir 
Antoni Sánchez i Rafa Repiso, 
presidents de l’EF Montcada i de 
l’UD Santa María que mantenen 
un acord de col·laboració amb el 
club de Can Sant Joan, així com 
el director general de Lafarge a 
Montcada i Reixac, José Luis 
Coleto, i el seu responsable de 
medi ambient, Jaume Ramon.

Rafa Jiménez | Can Sant Joan
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Tot i la pluja que va caure, l’UE Sant Joan-Atlètic va poder fer-se el 28 de setembre la fotografi a ofi cial de la temporada 2014-2015 amb la presència de les autoritats i dels seus patrocinadors

L’equip ha de millorar a 
domicili ja que encara 
no ha pogut puntuar 
com a visitant

> Augment de la 
quantitat de socis
A la vessant econòmica, des de 
l’UE Sant Joan-Atlètic es valora 
molt positivament l’ajuda econò-
mica que rep del seu principal 
patrocinador, Lafarge: “Sense 
aquest suport, no sé si ara po-
dríem continuar existint”, diu el 
president José González Castilla. 
A nivell social, l’entitat, que ha 
creat carnets amb preus reduïts 
per a aturats i dones, compta 
amb 128 socis, millorant les xi-
fres de la temporada passada 
quan va baixar del centenar | RJ
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Tot i començar perdent els seus 
dos primers partits, el sènior fe-
mení de l’EF Montcada lidera 
el grup 3r de Primera Catalana 
després d’aconseguir dues vic-
tòries a les primeres jornades. 
L’equip d’Antonio Moya va 
debutar el 21 de setembre a 
l’estadi de Can Sant Joan amb 
una golejada contra el CE Port-

bou (6-1) i va tornar a repetir 
victòria una setmana després al 
camp de l’Atlètic Banyoles (1-4). 
El gran protagonisme d’aquest 
últim partit, per al que Moya 
només va poder disposar d’11 
jugadores per diferents motius 
personals i laborals, va ser per 
a Nerea Talavera, clau, amb els 
seus tres gols, per aconseguir la 
remuntada. Després d’aques-

tes dues primeres jornades, les 
montcadenques són les màxi-
mes golejadores del seu grup i 
ocupen la primera posició amb 
els mateixos punts que el CF 
Palautordera. “Aquest lide-
ratge és un premi a la bona 
feina que estan fent totes les 
noies cada dia en els entrena-
ments”, explica el tècnic, Anto-
nio Moya.  

futbol. primera catalana

El sènior femení de l’EF Montcada 
és líder després de dues victòries
Les jugadores d’Antonio Moya van remuntar contra el Portbou (6-1) i el Banyoles (1-4)

Nerea Talavera, que no va poder veure porta contra el Portbou, va fer tres gols a Banyoles

L’UD Santa María lidera en so-
litari el grup 9è de Quarta Ca-
talana després de guanyar els 
seus dos primers partits. Els de 
Terra Nostra, que inicien un nou 
projecte amb Alfonso Torres a la 
banqueta, van saber patir al de-
but i van guanyar a Vallgorgui-
na (3-4) gràcies a un gol al minut 
85 d’Eric Chávez. En el primer 
partit a casa, l’UD Santa María 
va golejar el Lliçà d’Amunt (9-0), 
destacant els quatre gols fets 
per un dels nous fitxatges, Joan 
Obdulia. “Estem molt satisfets 
perquè és un grup nou que 
s’ha cohesionat molt bé. L’ob-
jectiu és tenir un equip seriós, 
que doni bona imatge. Encara 
és molt aviat i el temps ens po-
sarà al lloc que ens correspon”, 
diu Torres | RJ 

L’UD Santa 
María marca 
13 gols en dues 
jornades

futbol. 4a catalana 

La primera victòria del CD 
Montcada es va fer esperar, 
però va arribar a la 3a jornada 
a l’estadi de la Ferreria contra 
l’FC L’Escala (1-0). L’únic gol 
del partit es va veure al minut 
49 quan Rubén Pérez va apro-
fitar el llançament d’un penal. 
L’equip de Cristóbal Casado 
es va quedar amb un jugador 
menys al 81’ quan Carlos Raya 
va rebre la seva segona targeta 
groga i va patir als últims minuts 
per mantenir el seu avantatge. 
Al 90’, Álvaro González, central 
del juvenil que debutava amb el 
primer equip, va evitar l’empat 
dels visitants traient una pilota 
a la línia de gol. “Els jugadors 
van fer un treball excel·lent 
i aquesta victòria suposa el 
punt de confiança que ens de-
mostra que la nostra feina va 
pel bon camí”, diu Casado.

Suspensió. A la 4a jornada, el 
CD Montcada no va poder ju-
gar el partit que s’havia de dis-
putar a Tiana contra l’UD Atl. 
Gramanet-Milán per culpa de la 
intensa pluja. “El camp estava 
impracticable i el més impor-
tant és la salut dels jugadors”, 
comenta el tècnic verd.

Rafa Jiménez | Redacció

futbol. primera catalana 

El CD Montcada suma els primers 
punts i pot respirar més tranquil
Els verds van vèncer l’FC L’Escala (1-0) i no van poder jugar contra ‘la Grama’ per culpa de la forta pluja
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> El sènior B encaixa 
la primera derrota
El CD Montcada B va començar la 
lliga el 20 de setembre amb una 
golejada a l’estadi de la Ferreria 
contra l’UD Lourdes (6-1) –foto. 
Fernando Hernández i Daniel Bae-
na van marcar tres i dos gols res-
pectivament. Una setmana més 
tard, Hernández va tornar a veure 
porta, però no va poder evitar la 
primera derrota dels verds al camp 
del CF Santa Agnès (3-1) | RJ

Rafa Jiménez | Redacció

Bryan Murillo, en una acció del partit de la 2a jornada a l’estadi de la Ferreria que el CD Montcada va perdre contra el CE Manresa (1-2)
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Obdulia va fer quatre gols a la segona jornada
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Després de debutar a la lliga amb 
una victòria, el Broncesval ha acu-
mulat dos empats consecutius al 
grup 3r de Segona B. En el primer 
partit davant l’afició, es va veure 
un just repartiment de punts amb 
l’Esparreguera (1-1). Després d’una 
primera meitat sense gols, tots dos 
equips van marcar abans dels pri-
mers cinc minuts de la represa. 
Els locals es van avançar amb un 
gol de Paco que va ser neutralit-
zat ràpidament pels visitants. Una 
setmana més tard, els homes de 

Javi Ruiz van tornar a empatar a 
la pista del Bar Mi Casa (5-5). A 
Sant Vicenç dels Horts es va viure 
un partit boig que el Broncesval 
tenia perdut al descans i guanyat 
a manca de dos minuts amb gols 
de Mario Litrán (2), Rubén (2) i 
Raúl. “És el típic partit que aca-
bes amb cara de tonto, però al 
descans la gent estava decepcio-
nada. Els nois van reaccionar bé 
amb el 3-1 en contra, però hem 
d’aprendre a controlar les emo-
cions en moments complicats”, 
ha comentat el tècnic, Javi Ruiz.   

Repartiment de punts amb l’Esparreguera i el Bar Mi Casa

Rafa Jiménez | Redacció

El Broncesval encadena 
dos empats consecutius

futbol sala. segona b

Paco va ser l’autor de l’únic gol del Broncesval a la segona jornada contra l’Esparreguera (1-1)
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L’AD Can Cuyàs, que la tempo-
rada passada va guanyar la lliga 
al grup 4t de Segona Catalana i 
va aconseguir l’ascens a Primera 
amb Óscar Ruiz a la banqueta, 
inicia un nou projecte amb can-
vi d’entrenador. Nando Sáez, veí 
del barri de Can Cuiàs que va 
jugar a Divisió de Plata amb el 
Premià, és el nou tècnic del pri-
mer equip i coordinarà un nou 

projecte de club que engloba la 
consolidació d’un renovat sènior 
B, així com la creació d’un femení 
que juga a la Lliga Nacional (Fe-
deració Catalana de Futbol Sala) 
i d’un planter (benjamí i escola).  
A nivell esportiu, el Can Cuyàs 
va debutar a la nova categoria 
amb una derrota contra el Grups 
Arrahona (8-5). El B, que juga a 
Tercera, va perdre amb l’Amics 
del Pou-Nou Escorial (4-1).

Nando Sáez és el nou entrenador i coordinador del club

Rafa Jiménez | Redacció

Canvi de projecte i de 
tècnic a l’AD Can Cuyàs

El nou sènior B del CFS Mont-
cada va començar amb bon peu 
la seva participació al grup 2n de 
Primera Catalana. Els jugadors 
de José Renau ‘Renato’ van de-
butar a casa amb una contundent 
victòria contra l’CFS Cerdanyo-
la 2006 (6-1). Jofre Roura (2), Jo-
sué Díaz, Luis Ángel Bagüeste, 
que va ser expulsar amb doble 
targeta groga, Carlos Riquelme i 
Marc Rectoret van ser els autors 
dels gols locals. El 5 d’octubre, 
l’equip afrontarà un interessant 
derbi contra l’EF Montcada | RJ

El sènior B 
debuta a la 
lliga amb una 
golejada a favor

L’AFS Bosc d’en Vilaró va co-
mençar la seva tercera tempo-
rada de funcionament amb una 
derrota a la pista del l’FS Manya-
net-Sant Andreu (6-4). L’equip 
verd, que juga al grup B de la 
Primera Territorial de la Fede-
ració Catalana de Futbol Sala, 
descansarà a la propera jornada 
ja que el seu grup és senar i no 
debutarà a casa fins al 25 d’octu-
bre contra l’FS Alella B | RJ

L’AFS Bosc d’en 
Vilaró inicia la 
competició amb 
una derrota

f. sala. 1a territorialfutbol sala. primera catalana

L’equip de futbol sala de l’EF 
Montcada va debutar a la Pri-
mera Catalana després de l’as-
cens de la temporada passada 
amb una treballada victòria a 
la primera jornada a la pista de 
l’FC Cerdanyola del Vallès B 
(7-8). El partit va ser molt intens, 
amb constants moviments en el 
marcador. Els vermells perdien 
a manca de dos minuts i li van 

donar la volta al resultat amb un 
gol a l’últim segon d’Aleix Ruiz. 
“És una manera molt bona de 
començar després d’un partit 
molt ajustat que podia haver 
guanyat qualsevol”, diu el tèc-
nic José Luis Carrasco, qui té 
clar els objectius del seu equip 
a la Primera Catalana: “Man-
tenim el nucli de les últimes 
temporades amb la intenció 
de salvar la categoria”.

Un gol d’Aleix Ruiz li va donar el triomf per un ajustat 7 a 8

Rafa Jiménez | Redacció

L’EF Montcada venç a 
l’últim segon a Cerdanyola

El sènior masculí del CH La Salle 
ha començat la temporada amb 
dues victòries al grup D de la Pri-
mera Estatal. Després de debutar 
amb un triomf a la pista de l’AD 
Stadium Casablanca de Saragossa 
(25-26), els lassal·lians es van pre-
sentar davant la seva afició amb 
un segon triomf contra el BM 

Granollers B (32-27). “Tot i tenir 
un inici complicat, hem comen-
çat molt bé la lliga. L’equip està 
jugant a un gran nivell i aques-
tes victòries ens donen moral per 
continuar treballant i lluitant”, 
ha comentat el tècnic, Jaume Puig. 
El CH La Salle és quart, empatat 
amb quatre equips que també han 
guanyat tot el que han disputat. 

Ha derrotat l’Stadium Casablanca i el BM Granollers B 

Rafa Jiménez | Redacció

El Ch La Salle guanya els 
seus dos primers partits

Handbol. primera estatal

Marc Cañellas, del Granollers, li llença una pilota a la cara al porter montcadenc
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El sènior B del CH La Salle 
inicia una nova etapa amb Víc-
tor Corral a la banqueta. Els 
lassal·lians van començar la 
pretemporada a finals d’agost i 
començaran la lliga a Tercera 
Catalana a mitjans d’octubre, 
tot i que la Federació encara no 
ha fet el sorteig del calendari. 
“L’objectiu és pujar i ajudar 
el primer equip en tot el que 
puguem”, diu Corral | RJ

El sènior B no 
coneix el seu 
calendari

f. sala  1a catalana

Handbol. 3a catalana
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Unes 138 persones, 36 menys 
que l’any passat, van participar 
el 28 de setembre la Va edició 
de la Caminada Popular Vila 
de Montcada que organitza el 
Centre Espeleològic Alpí Vallesà 
(CEAV) i que per primera vega-
da, i a causa del seu caràcter iti-
nerant, va sortir des de Can Sant 
Joan. Tot i l’amenaça constant de 
la pluja que només va aparèixer 
cap al migdia, la prova es va ce-
lebrar sense cap incidència en el 
seu retorn a la Serralada de Ma-
rina després que les dues últimes 

edicions es fessin a Collserola i 
al Pla de Reixac. Des del CEAV 
s’ha agraït la col·laboració de 
Protecció Civil i l’ADF per al 
control de la prova i s’ha fet una 
valoració positiva de les dues 
novetats d’enguany: el disseny 
de dos itineraris i la botifarrada 
posterior que es va oferir a tots 
els caminants després d’un recor-
regut bastant exigent. Pel que fa 
a la disminució de la quantitat de 
participants, els organitzadors no 
troben cap causa concreta que 
expliqui perquè aquesta ha estat 
l’edició amb menys inscrits. 

138 persones van fer un recorregut a la Serralada de Marina

La caminada del CEAV viu 
la seva cinquena edició

senderisme

Rafa Jiménez | Redacció

ce
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Un grup de participants, abans de fer la seva entrada a la Serralada de Marina
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> Repàs a la història de la Penya blaugrana
Encara es pot visitar fins al 18 d’octubre a la Casa de la Vila l’exposició que 
repassa els 40 anys d’existència de la Penya Barcelonista de Montcada i 
Reixac. L’acte d’inauguració es va fer el 18 de setembre amb la presència 
del president de la penya, Jordi Gómez, així com una representació de 
l’Ajuntament formada per l’alcaldessa, María Elena Pérez (PSC), el regidor 
d’Esports, Marc Rodríguez (PSC), i el regidor de Cultura i Patrimoni, Daniel 
Moly (CIU). La mostra està formada per fotografies representatives de la 
història de l’entitat, incloent activitats i excursions, així com les personali-
tats del món blaugrana que han visitat la seva seu | LG
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L’equip sots-25 de l’UB MIR 
va començar la seva participa-
ció al grup 2n del Campionat 
Territorial de Barcelona amb 
una derrota al Gimnàs Mu-
nicipal de la Zona Esportiva 
Centre contra l’equip barcelo-
ní del Vedruna Gràcia (49-57). 
L’equip blau està entrenat per 
Fernando Flores, qui no es va 
poder asseure a la banqueta 
en el primer partit i el seu lloc 
va ser ocupat per Sergio Mar-
tínez, el seu segon que també 
dirigeix el júnior B. “Aquest 
sots-25 està format per juga-
dors molt joves, la majoria 
venen de l’equip sots-21, i 
hem de continuar treballant 
per saber enfrontar-nos a 
gent amb més experiència”, 
opina Flores. 

bàsQuet

El sots-25 de l’UB MIR perd en el 
seu debut contra el Vedruna Gràcia

Rafa Jiménez | Gimnàs Municipal

L’equip de Fernando Flores està format per jugadors que provenen del sots-21

Després d’un partit molt intens, el sots-25 de l’UB MIR no va poder superar el Vedruna Gràcia
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Eva Nieto i Carles Cirera, del 
Team Dynamik, s’han procla-
mat per quarta vegada consecu-
tiva campions de Catalunya a la 
categoria absoluta, la sènior 1, en 
ball llatí. Els montcadencs van 
rebre la puntuació més alta a la 
Xa edició del Campionat de Ca-
talunya que es va disputar el 28 
i 29 de setembre a Santa Maria 
de Palautordera. L’11 d’octubre, 
la parella anirà a un campionat 
internacional que es farà a Ca-
gliari (Itàlia). 

Nieto i Cirera 
tornen a ser 
campions de 
Catalunya

ball esportiu

Nieto i Cirera, amb el seu trofeu de campions

La Joventut Atlètica Montcada (JAM) està a punt de crear una nova secció 
de muntanya i trail que estarà dintre de la Federació d’Entitats Excursionistes 
de Catalunya (FEEC). De moment, s’ha creat un grup de 12 persones, però 
l’objectiu dels promotors és arribar als 20. La JAM compta amb 140 socis que 
es reparteixen entre les seccions d’atletisme i triatló. Per a més informació es 
pot contactar amb el club a les pistes de la Ferreria o al web www.jam.cat | RJ

> La JAM vol crear una secció de muntanya i trail

El sènior A del CTT La Unió, que la temporada passada va pujar a la Segona 
Provincial A, debuta el 5 d’octubre al grup 1r amb una primera jornada a casa 
contra el Cruxient Edelma Calella (11h). A la mateixa hora, també debutarà el 
segon equip de nova creació que jugarà al grup 3r de Tercera i que disputarà 
els primers partits contra l’AE Falcons Sabadell. D’altra banda, el club local 
acollirà el dia 4 el 2n Open del circuit de PPXTT i alguns membres del CTT La 
Unió jugaran la primera fase de l’Open BCN a les instal·lacions de la Federació 
Catalana de Tennis de Taula. El club montcadenc també informa que encara hi 
ha places lliures per formar part de l’escola infantil i d’iniciació sènior | RJ

> El Ctt La Unió comença la competició oficial

L’Associació de Veïns de Montcada 
Nova organitza el 5 d’octubre la 
34a edició de la Pedalada Popular. 
La sortida es farà des del pavelló 
Miquel Poblet a les 10.30h per fer 
un recorregut per diversos carrers 
de la ciutat. L’última edició –foto– 
va comptar amb la participació 
d’un centenar de ciclistes | RJ

> L’AV Montcada Nova prepara la seva pedalada
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Debuten el 4 d’octubre i el primer derbi es jugarà el 15-N

Els juvenils A inicien la 
lliga a Primera Divisió

futbol

Les activitats esportives que 
organitza l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME) han co-
mençat al fer-se als equipaments 
municipals (pavelló Miquel Po-
blet, Zona Esportiva Centre i Es-
pai Cultural Kursaal). 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 inscripci-
ons segons la disponibilitat. 
Per obtenir informació sobre els 
cursos i tramitar la inscripció s’ha 
d’anar a 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 | RJ

Encara es poden fer inscripcions segons la disponibilitat

ime

Comencen les sessions  
de les activitats esportives

Els juvenils A del CD Montcada 
i de l’EF Montcada comencen el 
4 d’octubre la seva participació 
al grup 7è de Primera Divisió. 
L’equip vermell, que inicia un 
nou projecte amb Juanjo Rol-
dán a la banqueta, debuta a 
l’estadi de la Ferreria contra el 
CF Navarcles B (18h). El juve-
nil A verd, que també canvia de 
tècnic amb l’arribada de Robert 

Villa, jugarà el mateix dia con-
tra el Badia del Vallès (20h). El 
primer derbi es disputarà el 15 
de novembre.  

Juvenils B. El CD Montcada ha 
creat un nou juvenil B que no 
coincidirà amb el B de l’Escola,  
ja que tots dos jugaran al grup 
28è i 27è de Segona respectiva-
ment | RJCurs de tonificació al gimnàs municipal

futbol formatiu

L’IME decideix revocar l’ampliació dels 
horaris que havia atorgat al CD Montcada
El 6 d’octubre l’Ajuntament ha tornat a convocar una reunió amb el club i amb l’EF Montcada per parlar de la fusió del planter

L’Institut Municipal d’Esports 
i Lleure (IME) ha convo-
cat una nova reunió per al 6 
d’octubre amb els presidents 
del CD Montcada i de l’EF 
Montcada amb l’objectiu de 
plantejar novament la fusió del 
futbol formatiu a la ciutat. La 
notícia arribava en el moment 
de tancar aquesta edició i una 
setmana després que l’IME ha-
gués decidit  revocar l’amplia-
ció d’horaris d’entrenaments i 
partits que havia ofert al CD 
al mes d’agost per solucionar 
els problemes d’espais derivats 
de l’ampliació del planter de 
l’equip verd, que ha passat de 
8 a 18 conjunts en només una 
temporada. En aquest sentit, 
l’IME es reitera en els compro-
misos adquirits l’any 2014, que 
especificaven els espais corres-
ponents per al CD Montcada i 
per a l’EF Montcada durant les 
temporades 2013-2014 i 2014-
2015. 

Arguments. “El CD Montca-
da no ha mostrat cap volun-
tat de diàleg, ha mantingut 
una actitud de confrontació 
constant i fins i tot, va rebut-
jar assistir a l’última reunió 
convocada per l’IME per tal 
d’arribar-hi a una solució”, 
ha manifestat el president de 
l’IME i regidor d’Esports, 
Marc Rodríguez (PSC), qui, 
tot i així, s’ha mostrat predis-
posat a parlar amb la directi-

va del CD Montcada respecte 
els dubtes que pugui generar 
aquesta resolució, que es farà 
efectiva el 6 d’octubre. A par-
tir d’aquest dia, el club només 
podrà disposar dels espais que 
tenia la temporada passada. 

L’edil considera que el CD 
Montcada hauria d’haver res-
pectat els acords als quals van 
arribar les entitats de futbol 
del municipi al 2005 per tal de 
reunificar el futbol base, “per 
evitar rivalitats i conflictes 
entre els esportistes locals, 
un objectiu que vam acon-
seguir durant la vigència de 
la unificació del planter”, 
ha expressat Rodríguez, qui 
assegura que totes les accions 
de l’IME en aquest sentit van 
adreçades a garantir l’esportivi-
tat i la formació dels infants del 
planter, sobretot dels residents 
al municipi.

Reacció. De moment, el presi-
dent del CD Montcada, Mo-
desto ‘Tato’ Sanchís, no ha vol-
gut valorar el decret de l’IME 
i ha anunciat que el club està 
estudiant les mesures adients 
per fer front a una resolució 
que considera “fora de lloc”.

Rafa Jiménez | Can Sant Joan

L’IME creu que el club 
verd ha mantingut una 
actitud de confrontació i 
no ha volgut dialogar

> Reunió sense 
el CD Montcada
El CD Montcada no va assistir a la 
reunió que l’IME va convocar el 22 
de setembre per tractar l’assignació 
d’horaris d’entrenaments. El club 
verd no estava d’acord amb el for-
mat de la trobada, a la que també 
es va convidar a una representació 
de pares i mares, ni amb l’ordre 
del dia, ja que també es volia par-
lar sobre la unificació del futbol for-
matiu. Segons ha informat l’IME, a 
la nova reunió convocada per al 6 
d’octubre sí assistiran els directius 
d’ambdues entitats | RJ
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El CD Montcada va mobilitzar la seva massa social a una segona manifestació pels carrers de Montcada i Reixac que es va fer el 19 de setembre
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El CH La Salle va organitzar el 
21 de setembre la Xa edició de 
la Diada Salvador Benítez amb 
la participació de tots els seus 
equips, a excepció del sènior A 
masculí que va tenir partit ofi-
cial un dia abans. Durant tot el 
matí, infantils i cadets van anar 
jugant al col·legi La Salle, tant al 
pavelló com a la pista exterior, i 
al Miquel Poblet ho van fer els 

juvenils, els sènior B masculí i el 
femení, així com els dos màsters. 
El club ha fet una valoració molt 
positiva d’aquesta nova edició de 
la diada i ha destacat que, per 
primera vegada, es van disputar 
triangulars a les categories infan-
tils i cadets amb la participació 
de cinc clubs convidats: Carde-
deu, Sant Quirze, Cerdanyola, 
Parets i Castelldefels  | RJ

Van participar tots els seus equips, des d’infantils a sèniors 

Handbol

El Ch La Salle celebra la 
Xa Diada Salvador Benítez

El CFS Montcada presenta el 5 
d’octubre els seus 15 equips (13 
del planter i 2 sèniors) que de-
fensaran l’escut del club durant 
la temporada 2014-2015. L’acte 
començarà a les 9.45h al pave-
lló Miquel Poblet i, una hora 
després, es disputarà el partit 
entre el primer equip i el Marfil 
Santa Coloma B. 

Juvenil A. El conjunt d’Àlex Fer-
nández, que havia guanyat els 
seus dos primers partits al grup 
3r de Nacional contra l’AE Les 
Corts UBAE (4-5) i el CE Bos-
co Rocafort (8-3), va perdre a la 
3a jornada a la pista del CFS Al-
coletge (5-3), equip que només 
havia sumat un punt en dos 
partits | RJ

L’acte es farà el 5 d’octubre al pavelló Miquel Poblet (9.45h)

futbol sala

El CFS Montcada presenta 
la seva estructura esportiva

El júnior A de l’UB MIR, que 
la temporada passada va jugar 
al nivell B del Campionat Terri-
torial, ha pujat el grau d’exigèn-
cia i aquest any ha estat inscrit 
a l’A. L’equip, que ara entrena 
Jordi Camats, va començar la 
lliga el 20 de setembre amb una 
derrota a la pista del CN Caldes 
(75-41). Una setmana més tard, 
els blaus van millorar la seva 
imatge i van aconseguir la pri-
mera victòria al gimnàs munici-
pal de la Zona Esportiva Centre 
contra el CB Guinardó (51-40). 
“L’equip va estar molt ner-
viós en el debut, però tenim 
bones sensacions. Els nois es-
tan treballant amb intensat”, 
explica Jordi Camats, qui ha ar-
ribat aquesta temporada al club 
de la mà del nou director tècnic, 
Gabriel Redondo. 

bàsQuet

El júnior A de l’UB MIR puja de 
nivell i guanya el seu primer partit

Rafa Jiménez | Redacció

Després de caure en el debut, l’equip de Jordi Camats va superar el CB Guinardó

El júnior A juga aquesta temporada al nivell A. De moment, ha guanyat un partit i ha perdut un altre
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La pista exterior del col·legi La Salle va ser escenari d’alguns partits d’aquesta jornada esportiva
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El juvenil A de l’FS Montcada va fer un gran partit a la pista coberta contra el Bosco Rocafort (8-3)

L’EF Montcada ha creat un nou 
equip cadet de futbol sala que 
s’afegeix al seu sènior i juvenil. 
El nou conjunt jugarà al grup 
2n de Tercera i debutarà el 12 
d’octubre contra el CFS Premià 
de Dalt. El juvenil, que participa-
rà al grup 2n de Segona, també 
juga aquest dia el primer partit 
contra l’EFS Prosperitat B | RJ

L’EF Montcada 
crea un nou 
equip amb 
jugadors cadets

futbol sala
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Núria Jané
Educar jugant. L’Agrupament Escolta El Turó ha iniciat a l’octubre la vuitena temporada des que un 
grup de joves va decidir tirar endavant un projecte basat en el compromís de contribuir a la transformació 
de la ciutat des de l’educació en el lleure. Núria Jané és una de les cofundadores de l’experiència, que 
va començar  ys. El ‘Cau’, com es coneix popularment l’entitat, no només ha crescut quantitativament 
al llarg d’aquest temps, sinó també a nivell qualitatiu, amb la implicació en nombrosos aspectes de la 
vida del municipi i l’organització d’esdeveniments importants com la Trobada de Formació d’Escoltes 
Catalans. Jané, que fi ns al curs passat era la directora de l’Agrupament, ja fa vuit anys que passa altruis-
tament tots els dissabtes a la tarda amb la canalla, transmetent valors com la solidaritat i l’esperit crític.

“L’Agrupament Escolta 
és una escola de la vida”

Per què vau decidir muntar un 
agrupament escolta?
Perquè a Montcada no n’hi havia 
cap. La tradició escolta havia exis-
tit en èpoques anteriors, però havia 
desaparegut. Creiem que és la ter-
cera o quarta vegada que es refun-
da l’agrupament. Els caus sempre 
han estat llocs de resistència. Per 
exemple, durant la dictadura fran-
quista hi havia l’AE Mare Déu del 
Turó, que estava vinculat a l’església 
per poder existir. El que hem cons-
tituït en aquesta nova època manté 
la fi losofi a escolta, però és el primer 
que neix d’un moviment laic.
Quins són els valors que transme-
teu des de l’AE El Turó?
El Cau neix a partir del compro-
mís de transformar la ciutat des de 
l’educació en el lleure. Eduquem 
a través del joc transmetent valors 
com la solidaritat, la catalanitat, la 
igualtat, la consciència ecològica i 
l’esperit crític davant de la realitat. 

Volem contribuir a dinamitzar so-
cialment Montcada. Per exemple, 
ajudem els nois i noies més grans 
de l’entitat a tirar endavant projec-
tes que ja tenen al cap.
Com quins?   
Ara hi ha un grupet que vol fer una 
entitat de jocs de rol. I el curs pas-
sat vam posar en marxa La Murgue-
ta, una iniciativa que va néixer del 
grup dels claners. Van proposar fer 
tasques d’acompanyament a famí-
lies en risc d’exclusió social. La pri-
mera experiència es va fer aquest 
any per Setmana Santa i va ser un 
èxit. Els caps els vam ajudar en tot 
el possible perquè la proposta, que 
també compta amb el suport de 
l’Ajuntament, fos una realitat.
I l’esperit crític com es transmet 
entre els més petits?
Tot ho fem a través del joc. La idea 
és que les infants siguin capaços 
de refl exionar sobre temes del seu 
dia a dia i del municipi on viuen. 

Fa un temps vam proposar un joc 
de rol relacionat amb el cas ‘Euro-
vegas’, quan hi havia la possibilitat 
que Montcada acollís el complex 
de casinos i hotels. Vam explicar el 
projecte als infants, que van haver 
de posar-se en la pell dels diferents 
agents implicats: el senyor Euro-
vegas, els veïns, l’Ajuntament, els 
banquers... Va ser molt interessant 
per a tots plegats.

Podem dir que el cau està plena-
ment consolidat a la ciutat, no?
Sí, estem contents amb l’evolució 
que hem fet. Però, el cert és que 
som un Cau sense cau. 

Què suposa per a l’entitat no dis-
posar d’un local propi o un espai 
adient?
Ens limita el desenvolupament de la 
nostra activitat. Estem molt agraïts a 
l’Abi que, des del primer moment, 
ens ha acollit a l’ateneu i ens ha 
proporcionat un espai. Però ens 
agradaria disposar d’un local pro-
pi, per exemple, per poder deixar 
d’una setmana a l’altra els treballs 
que no hem acabat. O perquè cada 
grup tingui el seu racó. D’altra ban-
da, cada curs passem un cap de 
setmana a un altre cau, on dormim 
i mengem. Nosaltres no podem ser 
mai amfi trions perquè no tenim 
l’espai adequat. Tampoc podem fer 
la setmana de convivència al nostre 
Cau.
Heu parlat amb l’Ajuntament per-
què us ajudi a resoldre aquesta 
mancança?
I tant! En diverses ocasions, però no 
hi ha manera. Creiem que hi ha una 

falta de voluntat política. Estem molt 
decebuts amb aquest tema, perquè 
veiem que a d’altres entitats no els 
posen cap entrebanc quan fan la 
mateixa petició. Enguany, fi ns i tot, 
hem mirat de llogar un local, però 
no podem fer front a la despesa. 
Els nostres recursos són limitats, a 
més, som un dels caus amb la quo-
ta més baixa de matrícula (50 euros 
a l’any) perquè el nostre objectiu és 
que pugui venir tothom qui vulgui.
Després de vuit anys en funcio-
nament, quin balanç fas a nivell 
personal de la teva participació a 
l’agrupament?
Formar part del cau és una de les 
experiències més importants i enri-
quidores de la meva vida. He des-
cobert una faceta de mi mateixa 
que desconeixia, com és la convi-
vència amb els infants i la possibil-
tat d’ajudar-los a créixer i formar-se 
com a persones. L’Agrupament Es-
colta és una escola de vida.

“Ens agradaria disposar 
d’un local propi per 
poder desenvolupar les 
nostres activitats. Ara 
som un Cau sense cau”

cap de l’AE El Turó

A títol personal
SÍLVIA ALQUÉzAR
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