
Trasllat de Serveis Socials
Abans de fi nal d’any s’ubicarà 
a la Casa de la Vila PÀG. 5

> SOCIETAT: La Mostra d’Entitats aplegarà una quarantena d’expositors al carrer Major PÀG. 14

> Esports: L’EF Montcada presenta el mateix volum de jugadors i equips de la passada temporada. PÀG. 26
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>PREVENCIÓ DE L’OBESITAT

Biennal de Fotografi a
Diego Pedra guanya amb 
la foto ‘El perro’ PÀG. 22

Compromís amb el soterrament

Petició | L’Ajuntament i la Plataforma 
obtenen l’ajut dels grups parlamentaris 

Esquerda | El PPC, l’únic partit que no signa 
l’acord en considerar-lo inviable PÀGS. 3 i 4

>LÍNIA DE PORTBOU

Salut Pública presenta les dades l’estudi 
fet als centres escolars del municipi i les 
accions previstes per a aquest curs PÀG 13
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 El PPC proposa fer un estudi per eliminar els passos a nivell

Diputats de tots els grups amb re-
presentació al Parlament i alguns 
també al Congrés –CiU, ERC, 
PSC, ICV-EUiA, C’s i la CUP– 
s’han compromès fermament 
a defensar el soterrament de la 
línia de Portbou al seu pas pel 
nucli urbà montcadenc. D’acord 
amb el document que van signar 
el 13 d’octubre a l’Auditori, des-
prés d’una jornada organitzada 
per l’Ajuntament i la Plataforma 
Tracte Just-Soterrament Total, els 
partits promouran accions, tant 
al Parlament com al Congrés, en 
suport al projecte. 
El més immediat serà la presen-
tació d’esmenes als pressupostos 
generals de l’Estat del 2015 per 
reclamar que s’inclogui una parti-
da per a la primera fase del soter-
rament. El projecte, pressupostat 
en 375 milions d’euros, es va divi-
dir al 2010 en 5 fases, a proposta 
del consistori, per facilitar així la 
seva execució. 

Programa intens. La signatura 
de l’acord es va fer a la fi  d’una 
jornada maratoniana en què els 
representants polítics van ser 
convidats a visitar els punts més 
confl ictius del municipi quant al 
pas d’infraestructures ferroviàries 
i també aquells espais que l’Adif 
s’ha compromès a rehabilitar des-
prés de fer intervencions sense 
que ho hagi fet, com ara els ter-
renys on es van foradar els pous 
de l’Alta Velocitat al costat de 

l’escola Font Freda i al parc de les 
Aigües, o la plaça de la Pedra, a 
Can Sant Joan, on ha d’habilitar 
un aparcament per a vehicles. Els 
polítics també van participar en 
un homenatge a les 160 víctimes 
del tren que hi ha hagut des de 
la seva arribada al municipi i en 
una sessió de treball amb tècnics 
del consistori.
El programa va cloure a la tarda, 
a l’Auditori, on l’alcaldessa acci-
dental, M. Carmen Porro (PSC), 
va agrair als assistents la seva 
presència i els va reclamar ajuda 
per lluitar “contra el maltracta-
ment del Ministeri de Foment i 
de l’Adif que no han tingut cap 
consideració amb la nostra po-
blació al llarg de la història”, va 
dir. L’edil va afegir que el municipi 
suporta massa infraestructures su-
peditades al fet d’estar a les portes 
de Barcelona i que, tant l’Ajunta-
ment com la ciutadania, se n’han 
cansat: “Volem un tracte just, 
com el de la resta de municipis 
de l’Estat i una ciutat amb qua-
litat de vida”.Porro va cloure la 
seva intervenció referint-se a l’an-
hel col·lectiu que signifi ca el soter-
rament: “No podem ni volem 
perdre el tren del nostre futur”.

Demanda de la Plataforma. En 
nom del col·lectiu, Ramon Bue-
no va insistir que la reivindicació 
del municipi “no és cap caprici, 
sinó una necessitat vital”. El 
portaveu de la Plataforma opina 
que els arguments econòmics no 
han de ser una excusa. “Es tracta 
d’un tema de prioritats políti-
ques i, per tant, ens sentim amb 
força moral per reclamar al go-
vern de l’Estat el compliment 
d’allò signat”, va dir en referèn-
cia a l’acord subscrit pel Ministeri 
l’any 2007.

Actualitat
laveu.cat

UN PROJECTE DE 375 MILIONS
El cost total del soterrament és l’argument que 
l’Estat fa servir per descartar-lo, tot i que el 
consistori el va projectar en 5 fases per fer-lo viable  

JORNADA PEL SOTERRAMENT

Tots els grups, excepte el PPC, adquireixen 
el compromís de fer accions pel projecte
Els populars trenquen amb la unitat que hi havia hagut fi ns ara en la reivindicació del soterrament com un projecte prioritari per al municipi

Pilar Abián | Montcada

“No podem ni volem 
perdre el tren del 
nostre futur”, va dir 
l’alcaldessa accidental 
a la cloenda de l’acte

D’esquerra a dreta, Porro, Bueno, M.Capdevila (PSC), I. Arrimadas (C’s), J. Recasens (CiU), P. Macies (CiU), I. López (PSC) i J. J. Nuet (ICV-EUiA)

La unitat amb què inicialment va co-
mençar la jornada en suport al soter-
rament de l’R2, es va desfer a la tar-
da quan les representants del PPC, 
la regidora i diputada, Eva García, i la 
vicepresidenta tercera del Congrés, 
Dolors Montserrat, van anunciar 
que no signarien l’acord que pro-
posaven l’Ajuntament i la Platafor-
ma. “No volem enganyar ningú ni 
crear falses expectatives amb una 
inversió que avui dia no es pot fer; 
considerem que els ciutadans tenen 
altres prioritats i necessitats”, va ar-
gumentar Montserrat per explicar el 
posicionament del seu partit. Si bé 
l’Estat considera que el soterrament 
és inviable, la diputada va anunciar 
inversions al municipi per millorar 
la seguretat dels ciutadans. “Per al 
Ministeri de Foment –va dir– això 
és el més important i, en aquesta 
línia, s’ha compromès a estudiar la 
manera d’eliminar el risc que supo-

sa actualment creuar els passos a 
nivell”. García, que sí va participar a 
la passejada pel centre i a l’homenat-
ge a les víctimes del tren, va carre-
gar contra el PSOE al·legant que va 
ser el govern de Zapatero qui va fer 
les obres de la LAV i es va compro-
metre al soterrament. “És irrespon-
sable culpar ara el PP quan va ser 
el PSOE qui va prometre l’impossi-
ble”, va dir.

Reaccions. La decisió dels populars 
no ha estat entesa ni pel govern ni per 
la Plataforma. “Ens sorprèn molt 
que el PPC hagi decidit trencar la 
gran unitat existent entre tots els 
partits polítics locals i la Platafor-
ma”, ha dit l’alcaldessa accidental, 
M. Carmen Porro (PSC), tot afegint 
“és una llàstima que la formació 
local hagi anteposat les ordres su-
periors del partit a la defensa dels 
interessos del municipi”.

En la mateixa línia s’ha manifestat 
el portaveu de la Plataforma, Ra-
mon Bueno, qui també ha valorat 
la proposta de suprimir els passos a 
nivell:“Estem oberts a qualsevol mi-
llora, però el problema no és només 
de seguretat, és de viabilitat del 
municipi com a tal i no crec que ni 
la Plataforma ni la resta de forces 
polítiques estiguem disposades a 
renunciar a l’únic projecte de futur 
que hi ha per a Montcada” | PA
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Eva García, regidora i diputada pel PPC
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Una passejada pel centre constata 
la dificultat de conviure amb les vies

JORNADA PEL SOTERRAMENT

Teresa Jordà, diputada d’ERC al CongrésLourdes Ciuró, diputada de CiU al Congrés

Joan Josep Nuet, diputat d’ICV-EUiA al CongrésCarlos Corcuera, diputat del PSC al Congrés

Gonzalo Garcia, representant de la CUPCarlos Carrizosa, diputat de C’s al Parlament

Els diputats es manifesten impactats per les infraestructures que suporta la localitat

Res millor que una passejada 
per adornar-se del que significa 
per als montcadencs conviure 
a diari amb les infraestructures 
que passen per Montcada i Rei-
xac i de com és de necessari i 
vital soterrar les vies. 
Després del recorregut orga-
nitzat per l’Ajuntament i la Pla-
taforma, La Veu va recollir les 
impressions dels participants a 
la jornada. 

Lourdes Ciuró, diputada de CiU 
al Congrés. “No és la primera 
vegada que ens sumem al com-
promís del soterrament; hem 
fet moltes iniciatives al Congrés 
que no s’han atès. Per a cap 
dels governs que hi ha hagut, ni 
d’un color ni de l’altre, ha estat 
una prioritat. El cost del projec-
te no és cap quantitat desafora-
da i revertiria directament en la 
cohesió del territori”.

Teresa Jordà, diputada d’ERC al 
Congrés. “Estem patint uns in-

compliments reiterats no només 
per part del PP sino també del 
PSOE, que va signar un acord 
de vergonya al 2007. Espero que 
avui surti un compromís ferm, 
de tots i que junts aconseguim 
fer realitat una cosa tan evident 
com és que la ciutadania pugui 
viure millor i amb seguretat”.

Carlos Corcuera, diputat del PSC 
al Congrés. “Mentre hem go-
vernat hem promogut des del 
Parlament i també l’alcaldessa 
diversos convenis amb Foment 
per executar el projecte.També 
en l’actual mandat, però la ma-
joria del PP ha fet impossible 
qualsevol acció. Esperem que 
en el futur poguem complir la 
nostra promesa”.

Joan Josep Nuet, diputat d’ICV-
EUiA al Congrés. “Cada any 
hem presentat esmenes, pro-
posicions no de llei i diverses 
iniciatives parlamentàries a 
favor del soterrament i totes 
les ha tombat el PP. Per tant, 

el missatge és que si no tom-
bem el PP, no tindrem soter-
rament. Aquesta és la lluita 
de tot un poble”.

Carlos Carrizosa, diputat al 
Parlament per C’s. “Coneixia 
Montcada però no era cons-
cient que el municipi estigués 
tan trinxat. Avui reafirmo que 
el nostre compromís amb el 
soterrament és total. Una 
de les coses que m’ha cridat 
l’atenció és la unitat, la unani-
mitat de tots els partits i tam-
bé el treball de la Plataforma.  

Gonzalo Garcia, representant 
de la CUP al municipi. “El que 
impacta no és veure el que 
suporta el municipi sinó que 
l’Adif no només maltracta 
Montcada, també la ningune-
ja i la fastigueja. Respecte el 
soterrament, cap dels governs 
que han passat per la Genera-
litat, l’Estat o el municipi han 
tingut la voluntat clara de fer 
el projecte”.

Pilar Abián | Montcada
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CADASTRE AJUSTAT
El govern anuncia que en dos anys 
el valor cadastral que s’aplica per 
cobrar l’IBI haurà baixat un 30%

pàg. 06

COMISSIÓ SOBRE LAFARGE
L’Ajuntament promou un grup de 
treball per debatre sobre la relació 
entre la cimentera i l’entorn 

pàg. 08

CANVi D’uBiCACiÓ

Les ofi cines de Serveis Socials del centre es 
traslladaran a l’edifi ci de la Casa de la Vila
La mesura pretén millorar l’atenció als usuaris, ja que el departament ha vist augmentat el nombre de visites els últims anys

Les dependències de Serveis So-
cials situades al centre del muni-
cipi –als edifi cis número 14 i 29 
del carrer Doctor Buxó– es tras-
lladaran en els pròxims mesos a 
la segona planta de la Casa de la 
Vila (Major, 32). El canvi d’ubica-
ció pretén millorar l’atenció que 
es dóna a la ciutadania, ja que el 
departament ha vist incrementat 
de forma considerable la xifra de 
persones usuàries en els últims 
anys i les actuals dependències no 
reuneixen les condicions adients 
en matèria de privacitat i de segu-
retat, tant per als usuaris com per 
al personal que hi treballa.

Previsió. Les obres per fer possible 
el canvi d’emplaçament ja s’han 
posat en marxa i es preveu que a 
fi nal d’any Serveis Socials ja fun-
cioni a la Casa de la Vila, ja que 
el trasllat implica tota una sèrie de 
canvis d’ubicació d’altres serveis 
que fi ns al moment estaven situats 
a l’equipament del carrer Major. 
Cal recordar que també compta 
amb una delegació al Kursaal. 
Les ofi cines de la Regidoria de 
Cultura, actualment situades a 

la segona i la tercera planta de 
l’edifi ci, ocuparan tota la primera 
planta. El Jutjat de Pau romandrà 
a la Casa de la Vila, però a la ter-
cera planta, i l’Ofi cina d’Atenció 
a la Dona es mantindrà en el ma-
teix espai. Fins al 20 d’octubre, 
l’Ofi cina Municipal d’Informació 
al Consumidor (OMIC) estarà 
tancada perquè s’està traslladant 
a l’edifi ci de l’Ajuntament (avin-
guda de la Unitat, 6). 
L’espai per a les entitats que fi ns 
ara hi havia a la Casa de la Vila es 
trasllada a l’edifi ci del carrer Doc-
tor Buxó, 14, però mentre durin 
els treballs d’adequació d’aquest 
espai, les associacions podran fer 
servir el Centre Cívic La Ribera i 
l’Espai Kursaal.

Trasllat momentani. L’Ofi cina 
de Gestió Tributària (ORGT), 
que depèn de la Diputació de 
Barcelona, es traslladarà a un 
altre local i, des del 9 d’octubre, 
el servei a Montcada i Reixac no 
està operatiu. Les persones que 
necessitin contactar amb l’ORGT 
ho poden fer per mitjà del web 
www.orgt.diba.cat i per telèfon al 
número 932 029 802. 
Si es requereix atenció més per-
sonalitzada, les persones interes-
sades poden adreçar-se a les ofi -
cines de l’ORGT de Cerdanyola 
del Vallès (Altimira, 48, 1-C; 934 
729 170) o bé, de Ripollet (rambla 
de Sant Jordi, 75; 934 729 173).

Sílvia Alquézar | Montcada 
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Les obres de trasllat ja 
s’han posat en marxa i 
es preveu que estiguin 
enllestides a fi nal d’any

05

La Casa de la Vila acollirà el departament de Serveis Socials situat ara al carrer Doctor Buxó, un espai que passarà a ser la seu de diverses entitats

 Ana Rivas: ‘El canvi permetrà millorar l’atenció als usuaris’

La presidenta de l’Àrea Social, Ana 
Rivas (PSC), valora positivament la 
reubicació dels serveis.
Per què s’ha decidit traslladar Ser-
veis Socials a la Casa de la Vila?
És un objectiu inclós dins el Pla 
d’Actuació Municipal (PAM). L’ac-
tual seu del carrer Doctor Buxó no 
reuneix les condiciones adequades 
ni per als treballadors ni tampoc per 
als usuaris. Com hem volgut mante-
nir l’ofi cina al centre, creiem que la 
Casa de la Vila és l’espai més adient.

Quins avantatges suposarà la nova 
ubicació? 
Els empleats municipals treballaran 
en millors condicions i els usuaris 
rebran una millor atenció, ja que es 
podran fer entrevistes individualit-
zades per preservar la intimitat dels 
ciutadans. L’espai també és més am-
pli, amb la qual cosa s’intenta evitar 
els col·lapses en els períodes d’alta 
demanda, com ara la presentació de 
sol·licituds de beques.
Les entitats es reubiquen a l’espai 

que ocupa ara 
Serveis Socials. 
S’han mostrat 
receptives al 
canvi?
Se’ls ha fet la 
proposta de 
traslladar-se a 
un espai independent, al centre del 
municipi i d’ús exclusiu per a elles. 
Guanyaran en autonomia, perquè 
disposaran de clau i podran accedir-
hi quan els vagi millor  | SA 
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L’Ajuntament convoca una comissió de 
treball per analitzar l’entorn de Lafarge
El Grup de Medi Ambient es nega a participar-hi, mentre sí ho faran la Generalitat, la cimentera i altres entitats locals 

MEDi AMBiENT

Vista aèria dels exteriors de la Lafarge des d’un dels punts més alts de la fàbrica

El Kursaal de Can Sant Joan 
acull el 17 d’octubre (19h) una 
xerrada per alertar dels efectes 
nocius que la incineració té en 
la salut humana. La Plataforma 
Antiincineració organitza l’acte 
que comptarà amb l’assistència 
de l’endocrina Carme Valls i  
de Nicolás Olea, catedràtic de 
Radiologia i Medicina Física 
de la Universitat de Granada 
i oncòleg de l’Hospital Clí-
nic d’aquesta ciutat andalusa. 
També ha rebut el premi inter-
nacional Vida Sana i acumula 
30 anys d’experiència docent i 
d’investigació sobre la infl uèn-
cia dels agents ambientales en 
la salut.

Petició de reunió. D’altra banda, 
la Coordinadora de Catalu-
nya en Contra de la Incinera-
ció de Residus a cimenteres, a 
la qual pertany la Plataforma 
local, ha sol·licitat una reunió 
amb el conseller de Medi Am-
bient, Territori i Sostenibilitat, 
Santi Vila, per traslladar-li les 
seves demandes. El col·lectiu 
va prendre aquesta decisió a 
l’assemblea que va celebrar el 
passat 3 d’octubre a Pallejà.
Els activistes antiincineració 
reclamen, entre d’altres qües-
tions, que la Generalitat faci 
estudis epidemiològics i de sa-
lut a les poblacions properes a 
cimenteres on es cremen resi-
dus. 

Pilar Abián | Redacció

Xerrada sobre 
els riscos de 
la incineració 
en la salut
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 Una proposta que arrenca de l’any 2008

El debat sobre la presència de La-
farge al municipi fa anys que es 
va iniciar. A l’abril del 2008, el Ple 
va qüestionar per primera vega-
da obertament la permanència de 
la cimentera tan a prop del nucli 
urbà, a menys de 200 metres del 
barri de Can Sant Joan. Aleshores 
es va aprovar enviar un document 
al Departament de Medi Ambient i 
Habitatge que fi xava com a objec-
tiu iniciar un procés de negociació 
entre el consistori, la Generalitat i 

l’empresa per tal de poder arribar 
a un acord pacífi c que permetés el 
trasllat de la cimentera. 
Al juny del 2011, tots els portaveus 
municipals van acordar crear una 
comissió per parlar sobre el futur de 
Lafarge. Inicialment la direcció de 
l’empresa es va negar a participar 
entenent que parlar de trasllat impli-
ca el tancament, tot i que més tard 
s’hi va acabar afegint. Les trobades, 
però, van quedar interrompudes 
poc després | PA

El 4 de novembre es reuni-
rà per primer cop la comissió 
que ha creat Ajuntament amb 
la participació de la Generali-
tat, Lafarge i entitats locals per 
abordar la realitat de l’entorn 
de la cimentera i el seu desen-
volupament sostenible. Segons 
ha assenyalat la regidora de 
Medi Ambient, Judith Mojeda 
(PSC), l’objectiu de la creació 
d’aquest grup de treball és do-
nar compliment als acords que 
en els darrers anys s’han pres 
en el Ple. “Es tracta que la co-
missió sigui un espai on par-
tidaris i detractors de la ci-
mentera puguin parlar sense 
embuts sobre el que els preo-
cupa, quin és el seu posicio-
nament i quines són les seves 
motivacions”, ha dit l’edil.

Assistents. A la trobada, que 
presidirà l’alcaldessa acciden-
tal M. Carmen Porro (PSC), 
assistiran representants de tots 
els grups municipals, de la di-
recció de Lafarge i  també la 
directora general de Qualitat 
Ambiental de la Generalitat, 
Maria Assumpta Farran. 
A més, s’ha convidat entitats 
socials, veïnals i esportives 
properes a l’entorn de la plan-
ta amb l’objectiu d’ampliar el 

nombre de participants en pro-
peres edicions.

En contra. Una de les entitats 
convidades a formar part de la 
comissió, el Grup de Medi Am-
bient, ha denegat la invitació a 
través d’un comunicat en què 
titlla la proposta de “vergo-
nyosa” entenent que l’objectiu 
és  desviar l’atenció perquè la 
cimentera continuï al municipi. 
“El que volen és que algunes 
entitats, atretes per enganyo-
ses promeses i ajuts, girin l’es-
quena al que vol la població, 
tancar i fer fora Lafarge”, ma-
nifesta el col·lectiu que, un cop 
més, exigeix al consistori que faci 
servir totes les vies possibles, tèc-
niques i polítiques, per clausurar 
la fàbrica, en defensa de la salut 
dels veïns. 
Per la seva banda, la regidora 
de Medi Ambient s’ha mostrat 
sorpresa per la resposta del 
grup ecologista. “Creiem –ha 
dit– que és important la seva 
participació perquè precisa-
ment l’objectiu de la Comis-
sió és garantir que tothom es 
pugui expressar lliurament 
en defensa de la seva opció”.
La Plataforma Antiincineració 
anunciarà el 17 d’octubre, a la 
xerrada que ha convocat al Kur-
saal (19h), el seu posicionament.

Pilar Abián | Redacció

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

Se ofrece. Señora titulada para cui-
dado de personas, tareas domésticas, 
canguro, paseo de mascotas... Buena 
presencia. Disponibilidad total. Tel. 603 
415 237.
Alquiler. Acogedora sala de 25m2, 
ideal para encuentros de grupos redu-
cidos y terapias, con camilla. Montcada 
Centro. Tel. 626 226 988 (Marta).
Se vende. Camara refl ex Olympus E-510, 
con cuatro objetivos, baterias, cargador, 
tarjeta de memoria de 4 GB. Precio: 400 
euros. Tel. 610 800 814 (Mar).
Busco trabajo. Para tareas de vigilan-
te, mozo de almacén o impresor. Con 
experiencia. Tel. 692 162 464.
Se ofrece. Señora responsable para 
hacer limpieza del hogar y cuidados 
de niños y personas mayores. Precios 
económicos. Tel. 618 573 050.
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Des del passat 1 d’octubre, els 
centres d’atenció primària del 
municipi ja no depenen de l’àm-
bit de Gerència Metropolitana 
Nord, sinó que estan adscrits 
a l’àmbit Barcelona ciutat. Se-
gons l’Institut Català de la Salut 
(ICS), es tracta d’un canvi úni-
cament a nivell de gestió que no 
suposa cap modificació de quali-
tat assistencial per a la població. 
El personal mèdic, d’infermeria 
i administració continua sent el 
mateix. 
Cara els pacients, una de les 
modificacions que implica l’ads-
cripció al nou àmbit és que po-
dran escollir anar d’urgències 
entre el CUAP Casernes, al bar-
ri barceloní de Sant Andreu, i el 
CUAP de Ripollet, l’únic centre 
de referència que hi havia fins 
ara. D’altra banda, un altre 
dels canvis és que les dones de 
Montcada seran ateses al servei 
de ginecologia del CAP de Sant 
Andreu i no al CUAP de Ripo-
llet com fins ara. Per accedir-hi, 
no caldrà ser visitada prèvi-
ament per les llevadores que 
atenen al CAP Les Indianes, 
sinó simplement programar-se 
a través del taulell de qualsevol 
dels dos ambulatoris locals. Pel 
que fa als usuaris de l’EAP de 
Montcada, el seu centre de refe-
rència és l’Isabel Roig, a l’edifici 
del CUAP Casernes.

Protocol d’urgències. La Favmir 
vol que el CAP Montcada mo-
difiqui el protocol d’atenció de 
les urgències per evitar pos-
sibles retards a l’hora d’aten-
dre els pacients més urgents. 
Aquesta és una de les deman-
des que ha fet arribar a la di-
rectora del CAP Montcada, la 
doctora Sílvia Güell, a la reunió 
que va mantenir el 6 d’octubre 
a l’equipament sanitari. El col-
lectiu veïnal ha denunciat que 
“sigui personal administratiu 
qui decideixi la importància 
de la urgència”. En aquest 

sentit, fonts de l’ICS han as-
segurat que el cribatge de les 
urgències el fa un professinal 
mèdic i que els administratius 
només prenen nota del nom 
del pacient i la seva dolència. 
Durant la trobada, la Favmir 
va sol·licitar també la memòria 
dels dos centres d’atenció pri-
mària de Montcada, inclosos 
els pressupostos anuals, així 
com la relació de les principals 
malalties que afecten els ciuta-
dans montcadencs que acudei-
xen al servei, desglossada per 
edat i sexe. 

Els centres d’atenció primària passen 
a dependre de l’àmbit de Barcelona

SANiTAT PÚBLiCA

L’ICS afirma que només es tracta d’un canvi de gestió que no afecta la qualitat del servei

Sílvia Alquézar | Montcada
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> Detinguts per robar a pisos de gent gran
Els Mossos d’Esquadra han detingut dos homes, de 22 i 33 anys i veïns 
de Piera, com a presumptes autors de diversos delictes agreujats de 
furt a interior de domicili i d’apropiació indeguda. Els lladres escollien 
habitatges on vivien persones d’edat avançada, principalment dones, es 
feien passar per operaris de la llum i aprofitaven per accedir a l’immoble 
i sostreure diners, objectes de valor i joies. Els fets els van cometre entre 
el juny i el setembre d’aquest any a diferents municipis catalans entre 
els quals hi ha Montcada i Reixac. Els dos detinguts tenen nombrosos 
antecedents i han estat condemnats per fets similars. Tots dos han pas-
sat a disposició judicial | SA

> Els Indignats reclamen les urgències
Davant la possibilitat que el servei de transport urgent a Montcada, Cer-
danyola i Ripollet passi de 5 a 3 ambulàncies, els Indignats han fet un 
comunicat on demanen la dimissió del govern municipal per considerar 
que dedica recursos a obres no urgents i litigis judicials –com la defensa 
de l’alcaldessa, imputada per prevaricació–, mentre no fa res per recu-
perar el servei d’urgències nocturnes, suprimit fa tres anys, ni per evitar 
la reducció del nombre d’ambulàncies | LG

> Nova campanya de vacunació contra la grip
Els centres d’atenció pri-
mària de la ciutat ja han 
posat en marxa una nova 
campanya de vacunació 
contra la grip, que aca-
barà el 15 de novembre. 
Fins al 24 d’octubre, les 
persones interessades 
poden reservar cita prèvia 
als mateixos ambulatoris 
o bé a través del telèfon 
de Sanitat Respon (902 
111 444). L’horari per 
subministrar el fàrmac és 
de 12 a 13.30h i de 18 a 
19.30h. També hi ha la possibilitat de programar-se amb el metge o 
infermera de capçalera, que els atendrà fins que es doni per finalitzada 
la campanya. La vacuna s’adreça als grups considerats de risc com els 
malalts crònics, les persones internades en institucions tancades, les 
dones embarassades, les persones amb obesitat mòrbida i els majors de 
60 anys, entre d’altres. A la foto, una infermera del CAP Les Indianes, a 
Mas Rampinyo, administra una vacuna a una pacient  | SA

Uns usuaris sortint del CAP de Montcada, ubicat al carrer Jaume I
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El valor cadastral que s’aplicarà 
en l’Impost de Béns Immobles 
(IBI) del 2015 serà un 17% in-
ferior respecte aquest any que, 
sumat a la rebaixa del 13% 
de l’exercici anterior, farà que 
aquest indicador experimenti un 
descens del 30% en els últims 
dos anys. Així ho ha anunciat el 
president de l’Àrea Econòmica, 
Joan Maresma (CiU). “Es com-
pleix l’objectiu del govern mu-
nicipal de rebaixar els valors 
cadastrals que s’havien dispa-
rat a l’última revisió, que va te-
nir lloc el 2005 coincidint amb 
el boom immobiliari”, ha dit 
l’edil. L’Ajuntament va reclamar 
el 2013 al Ministeri d’Economia 
avançar la revisió del cadastre 
–es fa cada 10 anys. “Els valors 
eren insostenibles i, tot i que no 
hi va accedir, va acceptar apli-
car un coeficient reductor”, ha 
dit Maresma. El valor cadastral 
global dels immobles de la ciutat 
pujava a 3.000 milions d’euros el 
2013 i, gràcies a l’última rebaixa, 
el 2015 serà de 2.072 milions.  

Crèdit. L’Ajuntament ha signat 
un crèdit d’un total d’1.717.000 
euros per a inversions, dels quals 
233.968 són subvencionats, amb 
la Diputació de Barcelona, en el 
marc del Programa Crèdit Local 
2013-2014. La signatura va tenir 
lloc el 7 d’octubre, en un acte al 
qual van assistir l’alcaldessa acci-
dental, M. Carmen Porro (PSC); 
el president de l’Àrea Econòmica, 
Joan Maresma (CiU), i el diputat 
d’Hisenda, Recursos Interns i 
Noves Tecnologies de la Diputa-

ció de Barcelona, Carles Rossi-
nyol. Per mitjà del conveni signat 
entre la Diputació i el Banc de 
Sabadell, els ajuntaments poden 
obtenir fins a 100 milions d’eu-
ros amb un interès de l’euríbor a 
tres mesos més el 3,75%, del qual 
la Diputació en subvenciona un 
2,5%. A més de Montcada i Rei-
xac també van signar un crèdit 
els municipis de Vilanova del Va-
llès, al Vallès Oriental (155.000 
euros) i d’Arenys de Munt, al 
Maresme (423.952 euros).

El govern local anuncia que el valor 
cadastral baixa un 30% en dos anys  

iMPOSTOS MuNiCiPALS  

L’Ajuntament signa un crèdit d’1,7 milions d’euros per a inversions amb la Diputació 

Sílvia Alquézar | Redacció

> Reparat un clot al nou asfaltat del c. Bifurcació
El 10 d’octubre l’empresa 
encarregada de les obres de 
remodelació del carrer Bifur-
cació va reparar, a instàncies 
de l’Ajuntament, un clot que 
es va fer al vial, asfaltat fa tan 
sols 3 mesos. L’aparició del 
desperfecte –a la imatge de la 
dreta– va ser denunciada pú-
blicament per grup municipal 
de C’s que va acusar el govern 
local d’haver corregut en excés per inaugurar la remodelació propiciant 
així la baixa qualitat dels treballs. El president de l’Àrea Territorial, Juan 
Parra (PSC), va sortir al pas de les crítiques informant que aquest tipus 
de situacions són normals i que la reparació s’ha fet sense cap cost per al 
consistori en estar les obres en garantia | PA

> Comencen les obres del carril bici del Ripoll
Els treballs d’habilitació 
d’un carril per a bicicletes 
al costat esquerra del riu 
Ripoll van començar el 13 
d’octubre. El vial es farà 
en paral·lel al de terra ja 
existent per a vianants, si-
tuat al polígon de la Granja, 
entre el límit amb Ripollet i 
la rotonda que enllaça els 
carrers Bach i Can Tapiola, 
i el pont del carrer Química. 
El carril tindrà una llargada de 770  metres i una amplada de dos metres. 
Les feines van a càrrec de l’empresa Firtec per un import de 57.717 euros 
i la previsió és que durin una setmana | LG

A principi d’octubre han co-
mençat les obres de millora de 
l’encreuament de la carretera 
BV-1411, que uneix els muni-
cipis de Montcada i Reixac i Ri-
pollet, amb el ramal de connexió 
amb l’autopista C-58. El projecte 
consisteix a adequar una roton-
da que substituirà l’actual cruï-
lla de semàfors. L’actuació, que 
compta amb un pressupost de 
495.000 euros, està finançada 
per la Diputació de Barcelona, 
l’ens gestor del vial. 
Mentre s’executin les obres, que 
tindran una durada de sis mesos, 

el trànsit d’entrada i sortida a 
l’accés de la C-58 es desviarà pel 
polígon industrial La Granja.
“El projecte preveu acabar 
amb les retencions de tràn-
sit en aquest punt i inclou la 
reurbanització dels entorns 
de la rotonda amb hidrosem-
bra, la plantació d’arbustos i 
l’ampliació de la vorera que 
connecta Mas Rampinyo i 
Ripollet”, ha explicat el presi-
dent de l’Àrea Territorial, Juan 
Parra (PSC). 
La rotonda, que tindrà un diàme-
tre exterior de 40 metres, comp-
tarà amb dos carrils.

Comencen les obres de 
la rotonda de connexió 
amb Ripollet i la C-58
L’actuació permetrà eliminar els semàfors existents

Pilar Abián | Montcada

La rotonda s’habilitarà en el punt del vial on hi ha l’entrada a Ripollet i la connexió amb la C-58

 Audiència Pública sobre ordenances

El govern municipal presentarà  en 
audiència pública a la ciutadania 
la proposta d’ordenances fiscals 
per al 2015 que passarà a l’apro-
vació del Ple ordinari del 30 d’oc-
tubre. L’audiència serà el dia 23, a 
les 19h, a la Casa de la Vila (Major, 
32). “Donarem les línies bàsiques 
sobre les quals estem treballant 
però el que volem, sobretot, és 
copsar l’opinió dels veïns i veï-
nes”, ha explicat el president de 
l’Àrea Econòmica, Joan Maresma 
(CiU). Des de la Regidoria de Par-

ticipació Ciutadana s’han convo-
cat totes les entitats del municipi a 
assistir a l’audiència, una fórmula 
participativa recollida al Reglament 
Orgànic Municipal (ROM). La in-
formació relativa a les ordenances 
estarà disponible per a tothom que 
la vulgui consultar a partir del 17 
d’octubre, al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament. Maresma ha dit que 
l’audiència va en la línia de la vo-
luntat de màxima transparència i 
rigor que el govern vol donar als 
comptes municipals | SA

Montcada i Reixac acull aquest 
mes diversos aparells per comp-
tabilitzar el pas de bicicletes, 
distribuïts per diferents punts 
i que fan les medicions en ho-
raris i dies diferents. Aquesta 
acció forma part del Pla de Mo-
bilitat Urbana (PMU) que està 
elaborant l’Ajuntament, amb el 
suport de la Diputació i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 
(AMB), ens que sufraguen la 
redacció del document i que 
han posat a disposició del con-
sistori els aparells per analitzar 
el trànsit de dues rodes. 
En total, hi ha vuit equips –de 
l’empresa especialitzada Cine-

si– que es despleguen per car-
rers cèntrics de diferents barris 
del municipi i també per les 
lleres dels rius Ripoll i Besòs. 
Algunes unitats analitzen com 
és el trànsit de bicicletes durant 
els dies laborables –dimarts, di-
mecres i dijous– i d’altres, du-
rant el cap de setmana.

Pla necessari. El PMU és obli-
gatori per a aquells municipis 
inclosos en la zona de protec-
ció atmosfèrica, com és el cas 
de Montcada i Reixac, i servi-
rà per definir les estratègies de 
mobilitat durant els pròxims 
anys, amb mesures per possi-
bilitar una mobilitat sostenible 

i segura i per reduir la conta-
minació. 
A banda d’analitzar el trànsit 
de vianants i de vehicles, també 
es vol conèixer les dades d’ús 
de la bicicleta, tant pel que fa a 
la quantitat d’usuaris com al ti-
pus de persona que la fa servir. 
Aquesta diagnosi també pretén 
conèixer el rendiment de les in-
fraestructures i les accions que 
s’han executat a Montcada i 
Reixac a favor la mobilitat en 
bicicleta.

Lluís Maldonado | Redacció
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Un dels comptadors instal·lats al municipi

Arrenca un estudi per 
avaluar l’ús de la bicicleta
Vuit aparells especials distribuïts per diferents punts del 
municipi compten els desplaçaments en bici pels carrers
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L’Assemblea Nacional Catalana 
(ANC) organitzarà el proper 26 
d’octubre davant del pavelló Mi-
quel Poblet una jornada festiva 
amb el lema ‘El 9-N volem votar 
a Montcada’ que compta amb la 
participació de totes les formaci-
ons partidàries del procés sobira-
nista –CiU, ICV-EUiA, ERC i 
la CUP. 
El programa previst s’iniciarà a 
les 11h amb activitats infantils, 
inflables i jocs, que es faran amb 
la col·laboració de l’AE El Turó. 
A migdia tindran lloc els parla-
ments a càrrec de representants 
destacats de l’ANC i d’Òmnium, 
del periodista Jaume Barberà i 
de diferents personalitats mont-
cadenques. Les intervencions 
aniran intercalades amb breus 
actuacions de grups locals i, a 
continuació, es farà una arros-

sada popular –els tiquets es po-
den adquirir a l’Abi, la llibreria 
Parers, la perruqueria Mestres i 
les farmàcies Relat al preu de 8 
euros. L’acte clourà amb l’actu-
ació del grup d’havaneres l’Es-
pingari. 
“No es tracta de fer un acte 
independentista, sinó inclusiu 
perquè el que reclamem és 
poder votar el 9 de novembre 
a Montcada com a resposta 
a la negativa del nostre ajun-
tament a que així sigui”, han 
assenyalat fonts de l’ANC local. 
L’entitat també ha fet una crida 
a la participació a la manifesta-
ció convocada a Barcelona el 19 
d’octubre (12h) en suport a la 
consulta. 

Gigaenquesta. El 18 d’octubre la 
setantena de persones que col-
laboren amb l’ANC per fer la Gi-

gaenquesta que hi ha en marxa 
arreu de Catalunya, començarà 
a fer les entrevistes a domicili a 
diferents barris del municipi. Els 
voluntaris recolliran les opinions 
de la ciutadania sobre quines 
serien les seves prioritats en el 
cas que Catalunya tingués estat 
propi.
“No es demana el vot, ni es vol 
convèncer ningú de res, sinó 
només copsar les opinions de 
la gent”, han assenyalat fonts de 
l’Assemblea. Es preveu que cada 
parella de voluntaris faci entre 
60 i 100 enquestes fins al 9-N. 

L’ANC organitza una 
jornada festiva amb 
el lema ‘El 9-N volem 
votar a Montcada’

EL 26 D’OCTuBRE

L’Assemblea també comença a fer la Gigaenquesta al municipi

Pilar Abián | Redacció

C’s defensa la unitat d’Espanya en un 
acte de la campanya ‘Mejor unidos’

CiuTADANS

C’s va organitzar el 2 d’octubre 
a la Casa de la Vila un acte amb 
el lema ‘Mejor unidos’, títol de 
la campanya que la formació 
va posar en marxa la primavera 
de 2012 per contrarrestar l’au-
ge del moviment independen-
tista. L’acte va comptar amb 
el secretari de comunicació de 
l’executiva nacional, Fernando 
de Páramo, i el secretari d’ac-
ció política, Antonio Espinosa, 
que van centrar les seves inter-
vencions en explicar les raons 
perquè Catalunya continuï uni-
da a Espanya. 

Arguments. L’objectiu de la cam-
panya, segons de Páramo, és 
“demanar als catalans demò-
crates que no siguin còmpli-
ces de l’estratègia del govern 
de Mas per carregar-se la 
democràcia, saltant-se la lega-
litat”. Per la seva banda, el se-
cretari d’acció política de C’s va 
criticar el govern català “per es-
tar actuant en nom d’una mi-
noria que vol reduir el camp 

de joc democràtic i alterar les 
fronteres sense comptar amb 
l’opinió de tots els espanyols”. 
Espinosa considera que el dis-
curs separatista només respon 
“al fanatisme d’uns quants, 
que han perdut la raó”. El po-
lític va finalitzar el seu discurs 
afirmant que la independència 
de Catalunya suposaria un “au-
tèntic cataclisme”.
En clau local, la regidora Car-
men Romero va fer un un re-
pàs a la trajectòria de l’agru-

pació local de C’s, fundada al 
2011 i amb un representant a 
l’Ajuntament. L’edil va ser molt 
crítica amb el govern de CiU i 
PSC, per una gestió “poc trans-
parent” i amb l’alcaldessa, Ma-
ría Elena Pérez, “perquè no ha  
estat capaç de mostrar un mí-
nim d’ètica i dimitir ara que 
està acusada de prevaricar”.
El 17 d’octubre, a les 19.30h, el 
partit inaugurarà el seu local al 
carrer Torras i Bages, 4 amb la 
presència de Javier Nart.

Laura Grau | Montcada

El partit critica el discurs independentista entenent que respon ‘al fanatisme d’uns pocs’  

D’esquerra a dreta, Carmen Romero, Antonio Espinosa i Fernando de Páramo
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La Gigaenquesta arrencarà el 18 d’octubre amb una setantena de voluntaris

 Esquerres pel sí-sí

El 24 d’octubre, a les 19.30h, la 
CUP presentarà a la Casa de la 
Vila la campanya “Esquerres pel 
sí sí” que té com a objectiu unir 
els diferents partits i moviments 
que apostin per un nou país i 
vulguin tirar la consulta del 9N 
endavant d’acord amb la voluntat 
popular. La xerrada-debat comp-
tarà amb la participació de Xavier 
Oca (CUP-Sabadell) i d’Alfredo 
Bienzobas (coordinador nacional 
de Treballadors/es per la Inde-
pendència de l’ANC) | LR
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La secció local d’ERC va recor-
dar el 16 d’octubre la figura del 
president de la Generalitat Lluís 
Companys, coincidint amb el 
74è aniversari del seu afusella-
ment per la dictadura franquista. 
La formació va organitzar un 
acte a la Casa de la Vila en què 
els assistents van debatre i com-
parar els fets dels anys 30 amb la 
conjuntura actual marcada per la 
suspensió de la consulta del 9-N. 
“Per a Esquerra ha estat un cop 
molt dur. No és el 9-N que vol-
dríem, però donarem suport a 
la nova proposta”, va dir l’alcal-
dable d’ERC a les pròximes mu-
nicipals, Jordi Sánchez.  El partit 
no va poder projectar un vídeo 
amb testimonis sobre Companys 
per problemes tècnics al sistema 
d’àudio de la sala institucional.

Sílvia Alquézar | Montcada

ERC recorda 
el president 
Lluís Companys

L’alcaldable d’ERC, Jordi Sánchez
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La transformació urbanística dels 
carrers Diagonal, Triangle i Novell 
de la Muntanyeta de Can Sant 
Joan arriba a la seva fi  aquest 
octubre. Aquesta actuació, 
pressupostada en gairebé 
900.000 euros, forma part del 
Projecte d’intervenció integral 
de la Muntanyeta, inclòs a la Llei 
de barris que impulsen a parts 
iguals la Generalitat de Catalunya  

i l’Ajuntament de Montcada i 
Reixac.
Els nous carrers guanyen en 
seguretat i prioritzen el pas 
dels vianants gràcies a la 
pavimentació dels vials en una 
plataforma única i també per 
la nova xarxa de clavegueram 
i el soterrament de les línies 
elèctriques de baixa tensió, del 
cablejat de l’enllumenat públic i 

dels cables de telèfon. Les obres 
també han servit per eliminar les 
places d’aparcament a sobre de 
les voreres col·locant pilones.
La intervenció al carrer Diagonal 
–entre els carrers del Bosc i 
de Bateria– ja està enllestida 
i únicament falta que Endesa 
passi el corrent per la nova xarxa 
soterrada. Un cop fet aquest pas, 
es retirarà el cablejat existent i els 

pals que fi ns ara ocupaven la via 
pública.
Les obres del carrer Novell i el 
tram del carrer Triangle entre els 
carrers Cim i Diagonal s’acabaran 
en els pròxims dies. Durant els 
últims mesos també s’ha fet la 
construcció de les escales que 
connecten els carrers Triangle 
i Pont. Aquestes escales s’han 
fet en un terreny de propietat 

municipal que durant molts anys 
ha estat ocupat pels habitatges 
de la zona.
En previsió de l’eliminació de les 
places d’aparcament dels car-
rers que ara s’han remodelat, 
l’Ajuntament va habilitar mesos 
enrere un nou aparcament a la 
confl uència dels carrers Cim i 
Triangle, una actuació que ha per-
mès garantir l’aparcament al barri.

>monogràfi c

DiNS DEL PLA DE BARRiS DE LA MuNTANYETA DE CAN SANT JOAN

Els remodelats carrers Diagonal, Triangle i Novell 
són més segurs i donen prioritat als vianants

ÀREA TERRiTORiAL
Coordinació i redacció: Gabinet de Premsa
Més informació a www.montcada.cat

INVERSIÓ DE 900.000 EUROS
Les obres al carrer Diagonal han suposat 
una inversió de 345.000 euros, i als 
carrers Triangle i Novell, 552.230 més

VIALS SENSE VORERES
Aquesta actuació ha permès eliminar 
les voreres i deixar el carrer a un sol 
nivell i tots els serveis soterrats

M. CARMEN pORRO
ALCALDESSA ACCIDENTAL

Una vegada més, i ja en van 
dues, l’execució de la Llei de 
barris a Montcada i Reixac ha 
tornat a mostrar l’encert de la 
seva creació. Primer va ser a 
la Ribera, i des del 2010 i amb 
un pressupost global de 10,3 
milions, és el torn de la Mun-
tanyeta. En aquest segon cas, 
el gruix de les actuacions se 
centren en l’ámbit urbanístic, 
amb uns resultats que cada 
vegada són més visibles, i es 
completen amb accions des 
de la vessant social. La col-
laboració entre la Generalitat 
i l’Ajuntament torna a posar 
de manifest que tenim un bon 
pla per a la Muntanyeta. 

ESCALES MECÀNiQuES i CONVENCiONALS

Un bon
pla

El principal objectiu del Projec-
te d’intervenció integral de la 
Muntanyeta de Can Sant Joan 
és potenciar l’ús dels carrers 
costeruts del barri i facilitar la 
connexió entre la zona més alta 
–el Mirador de les Cultures– i la 
més baixa –la plaça del Bosc–. 
En aquesta línia, ja fa uns anys 
es van instal·lar les primeres es-
cales mecàniques a la Munta-
nyeta, entre els carrers Bateria i 
Bosc. En una segona fase, es va 
fer un nou tram d’escales me-
càniques que connectaven els 
carrers Diagonal i Pont.
Tot i que ara s’han construït 
unes escales convencionals en-
tre els carrers Triangle i Pont, 

la Llei de barris també inclou 
la construcció del tercer i últim 
tram d’escales mecàniques a 
la Muntanyeta. En aquest cas, 

les escales tornaran a unir els 
carrers Triangle i Pont, però de 
manera mecanitzada, com en 
els dos trams anteriors.

Millora l’accessibilitat al barri

JUAN pARRA
PRESIDENT DE L’ÀREA TERRITORIAL

Amb la remodelació pràctica-
ment enllestida dels carrers 
Diagonal, Triangle i Novell, el 
projecte de la Llei de barris per 
a la Muntanyeta agafa cada ve-
gada més cos. L’eliminació de 
les voreres, el soterrament dels 
serveis de subministrament i 
regulant l’aparcament de vehi-
cles, Generalitat i Ajuntament 
podem dir orgullosos que fan la 
vida més fàcil als veïns d’aquest 
històric barri de la ciutat. Cami-
nar pels carrers costeruts de la 
Muntanyeta ara serà més fàcil 
amb la nova fesomia dels car-
rers. I les escales mecàniques 
tindran continuïtat amb la futura 
construcció del tercer tram.

Fer la vida 
més fàcil

A l’esquerra, vista dels carrers Diagonal i Pont. A la dreta, a dalt, l’aparcament del carrer Triangle; a sota, la confl uència dels carrers Triangle i Novell

A l’esquerra, les noves escales convencionals; a la dreta, escales mecàniques ja existents
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L’èxit d’assistència a l’última 
edició de la Fira del Comerç 
i l’Aigua –celebrada el 4 i 5 
d’octubre– ha portat a Mont-
cada Centre Comerç, l’entitat 
organitzadora de l’esdeveni-
ment, a promoure dues cites 
anuals en el calendari, una a 
l’abril i l’altra a l’octubre. Així 
ho ha anunciat el president de 
l’MCC, Manuel Moreno, qui 
ha fet una valoració molt posi-
tiva. “És la Fira que volíem i 
la que farem a partir d’ara”, 
ha dit Moreno, qui ha desta-
cat la gran afl uència de públic 
“amb unes 18.000 visites en-
tre els dos dies”, ha dit

Activitats. El programa va in-
cloure activitats per als més 
petits com tallers, passejades 
en ruc i infl ables. Aigües de 
Barcelona també va oferir jocs 
relacionats amb l’aigua per fo-
mentar el consum responsable. 

I a l’escenari de la plaça de 
l’Església van actuar diverses 
escoles de ball. “Mantindrem 
el format actual de la Fira, 
amb un màxim de 40 exposi-
tors, perquè creiem que és el 
nombre ideal perquè la gent 

passegi sense problemes”, ha 
comentat Moreno.
Pel que fa a la queixa expressa-
da per l’AV Montcada Nova-Pla 
d’en Coll sobre la coincidència 
de la pedalada que organitza 
anualment amb altres activi-

tats, l’MCC també opina que 
cal repartir-les en el calendari. 
Per a l’any que ve, però, la data 
proposada per l’entitat torna a 
coincidir amb la bicicletada que 
tradicionalment es fa el primer 
cap de setmana d’octubre. 

L’MCC farà dues fi res a l’any davant 
l’èxit d’assistència a l’última edició

FiRA DEL COMERÇ i DE L’AiGuA

L’associació de comerciants proposa fer una cita a fi nal d’abril i l’altra, a principi d’octubre
Sílvia Alquézar | Montcada

La Fira del Comerç i l’Aigua es va fer el 4 i 5 d’octubre al carrer Major i la plaça de l’Església, amb la participació d’una quarantena d’establiments
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Gastronomia Reixac va superar 
amb escreix les expectatives d’as-
sistència, amb 2.500 visitants el 
4 i 5 d’octubre. L’organització va 
vendre 4.000 tapes, 2.000 plats, 
600 panets i 5.000 begudes. La 
mostra, amb el suport de la Re-
gidoria de Comerç, es va fer al 
carrer Guadiana i va comptar 
amb la participació de 14 establi-
ments: Can Piqué, Casa Juanita, 
Gran Danubio, Cerveseria Ra-
mos i Reina Elisenda –els cinc 
restaurants que formen part de 
la nova entitat gastronòmica–, 
a més d’Alimentació Susana, el 

forn de pa Oliveres, el Rebost 
de l’Àpat, la Pizzería, el Celler 
Can Caba, Montcata Vins, Dli-
xus i la Fruiteria Lahuerta. Dis-
sabte a la tarda, també es va fer 
un berenar saludable amb fruita 
per als més petits.

Valoracions. La valoració, tant 
de Gastronomia Reixac com de 
l’Ajuntament, ha estat molt posi-
tiva. “Ho vam acabar tot i la 
gent estava contenta”, ha ex-
plicat Albert Oltra, portaveu de 
l’entitat, qui ha avançat que la 
idea és fer tres fi res a l’any amb 
l’objectiu de potenciar la gastro-

nomia local i donar a conèixer 
l’oferta de bars i restaurants del 
municipi. “Hem ofert plats de 
molta qualitat a un preu eco-
nòmic; el nostre objectiu és que 
la gent s’ho passi bé, que cone-
gui les especialitats culinàries 

de Montcada i que compro-
vi que a la ciutat s’ofereix de 
tot en clau gastronòmica”, va 
apuntar Oltra. Per la seva ban-
da, el regidor de Comerç, Joan 
Maresma (CiU), ha avançat que 
“la idea és ampliar l’oferta 

amb l’organització d’altres fi -
res a l’any”. Restaurants i con-
sistori treballen en la proposta 
de fer una fi ra a l’hivern en un 
lloc tancat i un sopar a la fresca 
a l’estiu, a més de mantenir la de 
la tardor.

Gastronomia Reixac 
supera amb escreix les 
expectatives de públic

ii FiRA GASTRONÒMiCA

Unes 2.500 persones visiten la mostra el 4 i 5 d’octubre

Sílvia Alquézar | Montcada

La II Fira Gastronòmica va vendre més de 4.000 tapes, 2.000 plats, 600 panets i 5.000 begudes a les carpes del carrer Guadiana  
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Montcada i Reixac es tornarà a 
omplir de vehicles històrics i es-
portius el 19 d’octubre. El Camí 
de la Font Freda, davant del pa-
velló municipal Miquel Poblet, 
acollirà la II Concentració de cot-
xes clàssics i esportius de Mont-
cada i Reixac i la II Fira de l’Au-
tomòbil. Les dues activitats estan 
organitzades per la Regidoria de 
Promoció Econòmica, Empresa 
i Ocupació. Una seixantena de 
vehicles clàssics ja s’han inscrit i 
també participaran més de trenta 
expositors, entre els quals hi ha 
concessionaris i tallers mecànics 
del municipi. 
La jornada, que enguany serà 
de matí i tarda, inclou diferents 
activitats com un mercat de pe-
ces de segona mà, peces de col-
leccionisme i tallers de mecànica 
per reparar automòbils. De 10 a 
18h romandrà oberta l’exposició 
de cotxes clàssics i esportius i, de 
10.30 a 19h, la segona Fira de 
l’automòbil i Fira de cotxes nous 
i d’ocasió. Al migdia els partici-
pants a la concentració gaudiran 
d’un dinar popular.

Sílvia Alquézar | Redacció

Una trentena 
d’expositors, 
a la II Fira de 
l’Automòbil
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Des del passat 1 d’octubre i fins 
al setembre del 2015 estaran en 
marxa els plans d’ocupació fi-
nançats íntegrament per l’Ajun-
tament, que donaran feina a 
un total de 12 persones, de les 
quals 7 ja van entrar a treballar 
el primer dia del mes mentre 
que les 5 restants ho faran a 
partir de l’abril de l’any vinent. 
Ara s’hi han incorporat tres 
empleats a la Brigada Munici-
pal que hi treballaran sis mesos 
–un oficial de primera pintor, 
un oficial de primera paleta i 
un peó–, dues auxiliars admi-
nistratives, amb contracte de sis 
mesos, per als departaments de 
Promoció Econòmica, Empre-
sa i Ocupació i Serveis Socials i 
dues tècniques, que treballaran 
en aquests mateixos serveis du-
rant un any.

Objectius. El regidor de Pro-
moció Econòmica, Empresa i 
Ocupació, Joan Carles Paredes 
(CiU), ha destacat que els plans 
són el fruit d’un gran consens 
entre els grups municipals de 
l’Ajuntament i la Coordinado-
ra de personal. “És la prime-
ra vegada que existeixen uns 
plans d’ocupació 100% mu-
nicipals, que contribueixen 
a generar llocs de treball i a 
pal·liar les dades de l’atur al 
municipi”, ha dit l’edil.

L’abril de l’any vinent s’incor-
porarà la resta del personal: 
tres persones per a Brigada, 
amb contracte de sis mesos, i 
dues auxiliars administratives 
per a Promoció Econòmica, 
Empresa i Ocupació i Serveis 
Socials, també durant sis me-
sos. “Els plans d’ocupació 
municipals responen a la 
voluntat de l’Ajuntament de 
dur a terme accions per di-
namitzar el mercat de treball 

davant l’actual situació de 
crisi i l’elevat nombre de per-
sones en situació d’atur que 
hi ha a la nostra ciutat”, ha 
destacat l’alcaldessa accidental, 
M. Carmen Porro (PSC). Les 
últimes dades fetes públiques 
pel Departament d’Empresa 
i Ocupació de la Generalitat, 
del mes de setembre del 2014, 
indiquen que al municipi hi 
ha 3.069 persones en situació 
d’atur.

Dos operaris contractats pels plans d’ocupació pintant la tanca exterior de l’escola Reixac
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L’Ajuntament inicia els primers plans 
d’ocupació íntegrament municipals

PROMOCiÓ ECONÒMiCA

Es contractarà un total de 12 persones des de l’octubre fins al setembre del 2015

Sílvia Alquézar | Redacció

> Cursos de formació de Promoció Econòmica
La Regidoria de Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació posa en marxa 
l’últim trimestre de l’any diversos cursos de formació adreçats a persones 
sense feina i empreses. El departament municipal continua oferint accions 
per assessorar les persones que es troben buscant feina de forma activa. 
Es tracta de sis càpsules adreçades a millorar la qualitat de la recerca d’un 
treball. D’altra banda, adreçat a les empreses, la Regidoria organitza els 
dies 21 i 24 d’octubre un taller sobre com millorar la gestió de l’empresa 
amb la finalitat de reduir les despeses i un altre el 28 i 30 d’octubre per 
millorar la gestió financera. Ja al desembre, Promoció Econòmica prepara 
un curs sobre les claus per repensar l’empresa, que tindrà lloc els dies 3, 
5, 10 i 12. A més, l’Ajuntament i la Diputació posaran en marxa enguany 
el projecte ‘10 receptes de comunicació online’, per a les empreses locals. 
Les persones interessades en alguna d’aquests cursos poden rebre més 
informació a la Regidoria (Alt de Sant Pere, 73, a Mas Rampinyo), o bé 
trucant al telèfon 935 648 505 | SA

> Programes d’ocupació adreçats a joves
Un total de 15 joves entre 18 i 30 
anys s’ha inserit laboralment en 9 
empreses del municipi, dels quals 9 
han aconseguit un contracte indefinit. 
La resta de contractacions han estat 
per a sis mesos, tot i que quatre joves 
es preveu que renovin amb l’empresa 
que els ha contractat.  Aquests llocs 
de feina han estat possibles gràcies 
a la participació d’aquestes persones en el programa ‘Fem Ocupació per 
a Joves’, coordinat pel departament de Promoció Econòmica, Empresa i 
Ocupació, amb l’objectiu d’afavorir la inserció laboral del col·lectiu juvenil, 
molt afectat per l’actual conjuntura econòmica. D’altra banda, el departa-
ment municipal tanca el 30 d’octubre el termini per tal que el teixit em-
presarial del municipi s’afegeixi al programa ‘Joves per l’ocupació’, amb 
l’objectiu que contracti alumnes, entre 16 i 25 anys, que estan cursant 
aquesta formació i col·laborin així amb la seva inserció laboral | SA

aR
XI

u
/p

Il
aR

 a
BI

Án

> L’Assemblea de Treballadors, ben activa
L’Assemblea de Treballadors i Aturats de Montcada i Reixac continua re-
unint-se cada dimarts (18.30h) a l’Abi. El col·lectiu, que mobilitza més 
d’una setantena de persones, acompanya i assessora persones que no 
tenen feina i forma part de les coordinadores de les Assemblees d’Aturats 
de Catalunya i del Vallès. Actualment el col·lectiu local està treballant en 
diverses iniciatives de dinamització. Els projectes més ambiciosos són 
l’adequació d’horts socials a la Torre Na Joana i un mercat ambulant 
d’articles segona mà | LM
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FESTA DE LA GENT GRAN
El pavelló Miquel Poblet acollirà 
el 25 i 26 d’octubre la celebració 
de l’envelliment actiu

pàg. 14  pàg. 17

III MOSTRA D’ENTITATS
Participació Ciutadana organitza 
el 18 d’octubre la tercera edició 
amb prop de 40 inscripcions

Un de cada tres infants de Mont-
cada d’entre 3 i 12 anys pateix so-
brepés. Aquesta és una de les con-
clusions més destacades que s’han 
obtingut de l’estudi que s’ha fet a 
partir de la campanya de medició 
de pes, talla i perímetre de la cintu-
ra realitzada el curs passat entre els 
alumnes de P3 i 4t de primària de 
totes les escoles del municipi en el 
marc del programa Thao, destinat 
a prevenir l’obesitat infantil, que 
la Regidoria de Salut Pública ha 
impulsat amb el suport de la Fun-
dació que porta el mateix nom. 

El departament municipal va pre-
sentar els resultats, el 14 d’octubre, 
a la Casa de la Vila, durant la 
presentació de les actuacions pre-
vistes en la segona temporada del 
programa a la ciutat, amb el lema 
‘Creixem a bon ritme’. Els tècnics 
i les autoritats municipals van 
mostrar la seva preocupació da-
vant les xifres, obtingudes a partir 
de la medició de 2.142 nens i 
nenes, que es repetirà els pròxims 
tres anys per conèixer l’evolució 
de les mesures adoptades. 

Seguir treballant. “El fet que el 
21% dels infants tingui un excés 
de pes i un 8’3% obesitat ens mo-
tiva a continuar tirant endavant 
accions per promoure els hàbits 
saludables”, va dir la regidora de 
Salut, M. Carmen González (CiU). 
En aquest sentit, l’alcaldessa acci-
dental, M. Carmen Porro (PSC),  
va animar tots els agents socials a 
participar en la iniciativa. “Entre 
tots hem d’aconseguir la fita que 
ens hem proposat, lluitar contra 
l’obesitat infantil i promoure 
una vida sana”, va indicar l’edil. 
Per la seva banda, el represen-
tant de la Fundació Thao, Santi 
Gómez, va insistir en la necessitat 
de continuar impulsant accions 
per prevenir l’excés de pes entre 
els petits. “Ja hem detectat niv-
ells d’obesitat i sobrepés en els 
infants de 3 a 5 anys, el que ens 
impulsa a començar a treballar 
el programa des de les escoles 
bressol”, va manifestar. 
D’altra banda, entre els alumnes de 
4t es va passar una enquesta sobre 
qualitat de vida. D’acord amb les 
respostes recollides, un 3% consid-
era que la seva qualitat de vida és 
regular i només un 50% la qualifica 
d’excel·lent. Un 28% de la canalla 
no pren almenys dues peces de 
fruita al dia i un 56% no en menja 
cap. “S’ha de treballar perquè els 
infants no esmorzin brioxeria in-
dustrial”, remarca Gómez.

Sílvia Alquézar | Montcada

‘Créixer a bon ritme’ 
és el lema de la 
segona temporada   
del programa Thao 

PREVENCiÓ DE L’OBESiTAT iNFANTiL

Les dades s’han extret de la campanya de medició de pes i talla que es va fer el curs passat en el marc del Programa Thao

Un estudi conclou que un de cada tres infants 
de Montcada de 3 a 12 anys té sobrepés 

Els tècnics i les autoritats municipals durant la presentació de les accions del programa Thao per a aquest curs, a la Casa de la Vila el dia 14 

pR
em

sa
 a

ju
n

ta
m

en
t

Promoure una dieta equilibrada, l’activitat física i dormir bé

‘Créixer a bon ritme’ és el lema 
de la segona temporada del 
programa Thao a la ciutat, que 
inclou promoure nombroses 
actuacions com ara el descans, 
dormir bé i l’activitat física ja 
que contribueixen a garantir la 
salut infantil i prevenir l’obesitat. 
La Regidoria de Salut Pública 
difondrà entre els centres edu-
catius el programa d’activitats 
dissenyat per la Fundació Thao 

per treballar amb els alumnes 
aquests conceptes. Hi ha noves 
propostes com la dels Thaoins 
viatgers, adreçada als nens i 
nenes de 0 a 3 anys on també 
col·laboren les biblioteques, i ‘El 
pati del meu col·le’, per tal que 
els alumnes d’infantil i primària 
aprofitin el temps d’esbarjo per 
fer exercici i jocs tradicionals. 
Thao també inclou iniciatives 
més enllà de l’àmbit escolar amb 

l’objectiu d’implicar el màxim de 
població possible en el projec-
te. Un altre dels objectius d’en-
guany és involucrar les famílies, 
especialment en la incorporació 
d’hàbits d’activitat física diària. 
A partir dels 5 anys, es recoma-
na que la canalla faci almenys 
60 minuts al dia d’exercici físic 
per millorar la salut, afavorir la 
seva autoestima i promoure les 
habilitats socials  | SA
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iii MOSTRA D’ENTiTATS

La Regidoria de Participació 
Ciutadana presenta una nova ini-
ciativa amb l’objectiu d’atraure 
públic, sobretot jove, i incentivar 
la curiositat per conèixer la tren-
tena d’associacions inscrites a la 
III Mostra d’Entitats, que tindrà 
lloc el 18 d’octubre a la plaça de 
l’Església i al carrer Major. 
En el marc del Pla de Dinamitza-
ció 2.0, el departament municipal 
organitza un concurs de fotogra-
fia 2.0 que consistirà a captar 
imatges amb un telèfon mòbil 
d’alguns dels estands participants 
i pujar-les amb el hashtag #enti-
tatsmir al perfil de facebook de 
les entitats o bé mencionar l’asso-
ciació a Twitter o Instagram amb 
una frase relacionada amb l’enti-
tat. A la carpa de l’Ajuntament es 
donarà més informació sobre el 
certamen. 
Un jurat format per 4 o 5 perso-
nes escollirà les millors fotos, que 
s’utilitzaran per dur a terme una 
exposició sobre la mostra a dife-
rents equipaments municipals. 

Altres actes. La Mostra d’Entitats 
constarà d’una zona de carpes, 
on les diferents entitats organit-
zaran tallers diversos per donar 
a conèixer la seva activitat, i un 
altre espai, situat a l’escenari de 
la plaça de l’Església, on hi haurà 
actuacions a càrrec d’entitats lo-

cals. La Mostra començarà a les 
10 i s’allargarà fins les 20h. Com 
a novetat, l’Ajuntament oferirà 
un dinar de germanor per a totes 
les entitats participants. A la zona 
de carpes, Participació Ciutadana 
disposarà d’un punt d’informació 
sobre la jornada.

Un concurs de fotografia 2.0 animarà 
el públic a conèixer les associacions
L’esdeveniment, amb una zona de carpes i una altra d’actuacions, es farà el 18 d’octubre

Sílvia Alquézar | Redacció

Enguany hi haurà un concurs fotogràfic 2.0 per dofindre les activitats de les entitats

aR
XI

u
/s

Il
vI

a 
d

Ía
Z

L’associació ‘Sin teta hay pa-
raíso’ organitza diversos actes 
el 18 d’octubre amb motiu del 
Dia mundial contra el càncer 
de mama, que se celebra el dia 
19. Aprofitant la seva presència a 
la Mostra d’Entitats, el mateix dia 
18 al carrer Major, l’entitat donarà 
informació sobre la malaltia i ven-
drà objectes relacionats amb l’efe-
mèride com polseres, samarretes i 
mocadors amb l’objectiu d’obtenir 
fons per a l’associació. A la seva 
carpa també regalarà calanchoes, 
unes plantes amb propietats curati-
ves. Sin teta també repartirà globus 
a l’entrada del carrer Major per 
vestir de rosa –el color que iden-
tifica la jornada reivindicativa– la 
passarel·la del riu Ripoll. L’entitat 
aprofitarà la jornada per recollir 
llet, galetes i brou per al menjador 
social El Caliu.

Altres propostes. El Castellers tin-
dran un gest de solidaritat i suport 
cap a les dones afectades i les seves 
famílies. Durant la seva actuació 

a la Mostra d’Entitats, a la tarda, 
l’enxaneta d’un dels castells aixe-
cats mostrarà un mocador rosa. 
A les 18h, tindrà lloc una batuca-
da a càrrec del grup Rhythm No-
moyo, de Ripollet, que começarà a 
la plaça de l’Església i acabarà da-
vant de Montcada Aqua. Ja al ves-
pre (20h), l’entitat –amb el suport 
de la Regidoria de la Dona– farà 
que el color rosa il·lumini dos edi-
ficis emblemàtics de la ciutat com 
són la Casa de la Vila i l’església 
de Reixac.

‘Sin teta’ il·luminarà de 
rosa edificis emblemàtics
L’entitat celebrarà l’efemèride el dia 18 amb diverses activitats

Sílvia Alquézar | Redacció

DiA MuNDiAL CONTRA EL CÀNCER DE MAMA

‘Sin teta’ va fer una obra de teatre al març
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L’Escola Bressol Municipal (EBM) 
Can Casamada, al centre, obrirà 
a partir de novembre l’aula de na-
dons que no es va poder a principi 
de curs per manca d’inscripció, un 
compromís que l’equip de govern 
municipal va adquirir si hi havia 
noves sol·licituds. Així ho va anun-
ciar la regidora d’Educació, Ana 
Rivas (PSC), durant la primera 
reunió del Consell Escolar Muni-
cipal (CEM) del nou curs, el 15 
d’octubre a la Casa de la Vila. 

Altres mesures. Rivas també va 
avançar que, per incentivar la ma-
triculació a les llars d’infants amb 
places disponibles, l’Ajuntament 
oferirà la possibilitat de la flexibi-
litat horària de matí o tarda, amb 
una reducció de la quota de tota la 
jornada, que ascendeix a 180’50 
euros. Així, les famílies que portin 
el nen o la nena al matí pagaran 
117 euros, mentre que els que no-
més vagin a la tarda abonaran 81 
euros. En aquesta línia, l’edil va 
comentar que l’executiu local té 

previst incorporar a les ordenances 
fiscals del 2015 la tarifació social, 
que s’aplicaria en el curs 2015-16. 
“L’objectiu de totes aquestes me-
sures és optimitzar els recursos i 
les prestacions de la xarxa muni-
cipal d’EBM”, va dir Rivas durant 
la presentació del pla de treball del 
CEM per a aquest curs. Altres ob-
jectius d’enguany són procurar una 
distribució equilibrada de l’alumnat 
que permeti la integració i faciliti la 
cohesió social, la disminució del 

nombre d’alumnes per aula, pro-
posar noves estratègies de transició 
escola-treball que s’adeqüin als can-
vis estructurals inclosos a la LOM-
CE i ajudar a mantenir l’estructura 
de treball amb la Federació d’Ampa 
de Montcada. L’entitat va aprofitar 
el CEM per exposar les seves línies 
de treball, centrades en una nova 
edició de l’Escola de Pares i Mares i 
en l’assessorament a les Ampa en el 
compliment de la llei de protecció 
de dades, entre d’altres.

La regidora d’Educació, Ana Rivas, ho va anunciar en el primer Consell Escolar del curs

Sílvia Alquézar | Montcada

El primer Consell Escolar Municipal del nou curs es va fer el 15 d’octubre a la Casa de la Vila
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L’EBM Can Casamada obrirà l’aula de 
nadons a partir del mes de novembre

La Regidoria de Serveis Socials ha atorgat aquest curs un total de 1.028 
ajuts d’escolarització –una xifra similar a la de l’any passat– per ajudar a su-
fragar a les famílies amb menys recursos econòmics del municipi el material 
escolar i les sortides dels seus fills. A secundària, el nombre de beneficiats 
és de 242, que rebran un ajut de 95 euros. A Primària, l’ajuda arriba a 539 
famílies, que cobraran un import de 70 euros, mentre que a Infantil, amb 
247 beques concedides, l’ajut ascendeix a 60 euros. El consistori ha desti-
nat un pressupost de 75.000 euros, el mateix que el curs anterior | SA 

> 1.028 ajuts per a material escolar i sortides

La Regidoria de Participació Ciutadana organitza un curs de wordpress per 
a les entitats que encara no s’han adaptat a aquest nou format i les associa-
cions de nova creació que volen tenir el seu bloc dins el Portal d’Entitats de 
l’Ajuntament. Les sessions es faran els dies 20, 22, 24, 27 i 29 d’octubre, 
de 18 a 20.30h, a la sala multimèdia de la Biblioteca Elisenda. La formació 
s’emmarca en el Pla de Dinamitació Associativa 2.0, que també inclou 
dues accions formatives més al novembre | SA 

>  Curs de Wordpress per a entitats locals

L’Espai Jove Can Tauler (Balmes, 16) ha estrenat aquest mes d’octubre un 
nou horari d’obertura. D’octubre a  febrer, l’equipament obrirà de 16 a 20h, 
de dilluns a divendres, obrirà i tancarà una hora abans que actualment. 
“Des del curs passat, amb la implantació de la jornada intensiva en els 
instituts, els tècnics havien observat que els joves demanaven que s’obrís 
més d’hora”, ha dit l’edil d’Infància i Joventut, Ana Rivas (PSC) | SA 

> L’Espai Jove Can Tauler estrena nou horari

La Regidoria de Salut Pública va fer a principi d’octubre una actuació per 
eliminar les rates que hi havia a sota de l’estació de control mediambiental 
situada al parc Lluís Companys. Els treballs, efectuats per la Generalitat i 
l’Ajuntament, han consistit en l’obstrucció del cau i la instal·lació de tram-
pes. Els veïns havien traslladat al consistori el seu malestar per l’aparició 
dels animals mentre els seus fills estaven jugant al parc | SA 

>  Actuació per eliminar rates a una zona de jocs
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El centre obert de la Font Pudenta, 
ubicat al carrer Maria de Bearn, ja 
ha entrat en funcionament amb 
prop d’una quarantena de nois i 
noies d’entre 6 i 16 anys. L’espai 
està obert de dilluns a divendres 
en horari extraescolar i s’adreça 
a infants i joves en risc d’exclusió 
social, que venen derivats des de 
la Regidoria de Serveis Socials. 
Als centres oberts es realitzen di-
ferents activitats de caire educatiu 
i lúdic, com tallers, manualitats, 
sortides per conèixer el municipi, 
esport, jocs i també hi ha un espai 
d’estudi. Així mateix es desenvo-
lupen projectes per compartir amb 
les famílies i amb grups reduïts per 
afavorir el vincle entre els infants i 
l’equip educador. 
El centre obert de la Font Pu-
denta neix fruit del conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament 
i l’ong Aldees Infantils, que s’en-
carrega de la gestió. El consis-
tori aporta 42.000 euros anuals, 
aproximadament la meitat del 
finançament del projecte, la titula-

ritat del qual és d’Aldees Infantils. 
L’espai s’inaugurarà oficialment 
el 29 d’octubre amb una visita 
institucional a càrrec de les auto-
ritats municipals i representants 
de l’ong, que té una seu al barri 
de Mas Rampinyo. El centre de 
la Font Pudenta va fer una prova 
pilot durant el mes de juliol, amb 
un balanç molt positiu.

Xarxa local. “L’entrada en fun-
cionament del centre obert de 
Font Pudenta ha permès ampli-
ar la xarxa local d’aquest tipus 
d’equipaments i oferir el servei 
en un sector del municipi on no 
hi havia cap recurs socioedu-
catiu”, ha explicat la regidora de 
Serveis Socials, M. Carmen Gon-
zález (CiU). Aquest departament 
també disposa d’un espai a Can 
Sant Joan i un altre a la Ribera, 
atenent en total una vuitantena 
d’infants i joves. En el cas de la 
Ribera, el centre obert ha integrat 
aquest curs l’Espai Jove, el que ha 
permès ampliar l’edat dels usuaris 
fins als 18 anys. 

Sílvia Alquézar | Redacció

La unitat d’Integració de l’Ajun-
tament de Montcada i Reixac 
ha posat en marxa un blog per 
fer difusió dels serveis i activi-
tats emmarcades en el programa 
‘Construir l’entorn’, al voltant 
del qual giren les actuacions del 
departament municipal. L’espai 
a Internet, http://construimentorn.
blogspot.com.es, es va presentar ofi-
cialment el 8 d’octubre, al Kur-
saal, on Integració te la seva seu. 
La presentació va anar a càrrec 
de la regidora d’Integració, Elisa-
bet González; i del cap de la uni-
tat, Manel Arbiol. 

El web. “Volíem crear un espai 
a Internet per tenir una major 
proximitat i interactuar amb 
la ciutadania”, ha explicat l’edil, 
qui ha qualificat el blog com “una 
porta oberta” per a tothom que 
vulgui tenir contacte amb Inte-
gració. La creació i gestió d’un 
blog anirà a càrrec de la Fundació 
Pere Tarrés, institució que gestio-
na els serveis d’acollida i d’acció 

comunitària, en coordinació amb 
el personal municipal. 
La pàgina informa sobre els ser-
veis de què disposa Integració, 
així com els programes de for-
mació que té en marxa, notícies 
relacionades amb el departament 
i enllaços amb formularis neces-
saris per dur a terme tràmits re-

lacionats amb immigració, entre 
d’altres. 
El web permet la traducció a 
diversos idiomes –per mitjà de 
l’eina de traducció de Google– i 
permet l’usuari enviar un correu 
electrònic al departament amb 
preguntes, suggeriments i opini-
ons sobre els serveis. 

Els tècnics municipals i la regidora d’Integració durant al presentació del nou blog municipal
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Integració posa en marxa un blog 
per fer difusió dels seus serveis
El web es va presentar el 8 d’octubre al Kursaal, que acull la seu de la Regidoria

Sílvia Alquézar | Can Sant Joan

NOu ESPAi MuNiCiPAL A iNTERNET

El centre obert del barri 
ja està en funcionament
L’espai s’inaugura el 29 d’octubre amb una visita institucional

FONT PuDENTA
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La plaça del Poble de Terra Nostra acollirà el 19 d’octubre, d’11 a 14h, la 
primera edició del Mercat d’intercanvi organitzat per la Xarxa d’Intercanvi 
de Coneixements i el Centre Cívic l’Alzina. Les persones interessades po-
den portar tot tipus d’objectes com roba, llibres, plantes, joguines, bici-
cletes, patins i patinets, que podran bescanviar amb l’única condició de 
no utilitzar diners. En el marc de la jornada hi ha previst fer uns tallers 
de reparació de bicicletes i de manualitats amb material reciclat. Per 
inscriure’s, cal enviar un correu a l’adreça centrecivicalzina@montcada.
org o bé trucar al telèfon 935 640 862, de 17 a 20h | SA

> Mercat d’intercanvi a Terra Nostra, el dia 19

Un total de 129 persones es va fer la revisió durant la setmana que la unitat 
mòbil de l’institut oftalmològic Tres Torres va ser al municipi en el marc 
de la campanya de prevenció del glaucoma, un grup de malalties que 
provoquen un dany progressiu del nervi òptic, que s’agreuja sobretot amb 
l’edat, comportant la disminució del camp visual. Les revisions es van fer 
del 6 al 10 d’octubre en diferents punts de la ciutat. Entre les persones que 
es van fer la revisió, es van detectar 9 casos de possible glaucoma, 4 amb 
degeneració ocular associada a l’edat i 34 amb cataractes. El personal de 
la unitat mòbil obre una fitxa clínica al pacient relacionada amb la visió i li fa 
una sèrie d’exàmens mèdics per conèixer també la graduació de l’usuari, la 
pressió ocular i l’agudesa visual, entre d’altres | LR 

>  Gran acollida de la revisió del glaucoma

La gent gran de Montcada do-
narà a conèixer el ventall d’acti-
vitats que els porten a dur una 
vida sana en el marc de la festa 
de l’envelliment actiu, que tindrà 
lloc el 25 i 26 d’octubre al pave-
lló Miquel Poblet. El programa 
comença dissabte, a les 10h, amb 
una exhibició de taitxí a càrrec 
dels dos casals de gent gran, di-
rigida per Jordi Marin. Tot seguit 
hi haurà l’actuació de cant coral 
amb el grup del casal de Mont-
cada que dirigeix Bruno Nájera 
i el de la Casa de la Mina, sota 
les ordres del director Fernando 
Zonda.
A les 11h, començarà la desfilada 
de vestits i complements de paper, 
tot fet a mà. A partir de les 12h, 
serà el torn de la rondalla del grup 
Harmonia del Casal de la Mina, 
les sardanes a càrrec de l’Agrupa-
ció Sardanista de Terra Nostra i les 
sevillanes del Casal de la Mina. A 
les 13.30h tindrà lloc la botifarrada. 
Les persones interessades poden 
comprar els tiquets (1,50 euros) als 
dos Casals del municipi.

Més actes. A les 16.30h, es farà 
la mostra de balls de saló, en lí-
nia i country per part del grup 
del Casal de Montcada a càrrec 
dels professors Juani i Manuel. 
La novetat d’aquest any és que hi 
haurà un espectacle de varietats 
amb la participació del transfor-
mista Juan Reina, el cantant Toni 
Torres i l’actriu Mayte Carreras.

Pel que fa al diumenge, la festa 
començarà a les 16.30h, amb els 
parlaments a càrrec de les auto-
ritats municipals, un berenar per 
als assistents i l’exhibició de balls 
en línia de l’Associació de Balls 
de Festa Major de Terra Nostra. 
La jornada clourà amb una ses-
sió de ball amenitzada per l’or-
questra Arsènic Band.

La festa protagonitzada per aquest col·lectiu es farà el 25 i 26 d’octubre al pavelló 

Sílvia Alquézar | Redacció

La gent gran exhibirà les seves habilitats artístiques durant la Festa de l’envelliment actiu

ENVELLiMENT ACTiu
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La gent gran mostrarà les activitats 
que fa per dur una vida sana i plena
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‘What’s up? Light’ és una de les 
estrenes que inclou la nova tem-
porada de programes especialit-
zats a Montcada Ràdio. L’espai, 
que s’emet els dimecres de 23 a 
0h, és un  magazine fet per cinc 
joves captivats per la màgia de la 
ràdio, amb experiència en d’al-
tres emissores locals. “Fem un 
programa adreçat sobretot al 
públic juvenil, on parlem de 
qualsevol tema sense tabús”, 
explica el conductor de l’espai, 
Roger Grau, qui remarca que 
intenten fer servir un to amè i 
divertit.

Contingut. El programa inclou 
quatre seccions. Cristian Martí-
nez és l’encarregat d’informar de 
l’actualitat esportiva al municipi 
i la comarca, amb els resultats 
dels equips locals i l’entrevista a 
alguns dels entrenadors. Maria 
Martín parla de cinema i Marina 
Martínez, de ciència. Àlex Murga 
fa una repassada per l’actualitat. 
“Cadascú de nosaltres presen-

ta un tema i la resta opinem”, 
comenten els components de 
‘What’s up’, la majoria dels quals 
estan estudiant una carrera uni-
versitària relacionada amb la co-
municació i el periodisme, amb 
excepció de Marina, que cursa 
matemàtiques. 
“Tots tenim en comú que ens 

apassiona la ràdio perquè és 
un mitjà que et dóna llibertat 
d’expressió”, argumenta Grau, 
qui reivindica el paper de les 
emissores locals com una escola 
per aprendre a parlar i comuni-
car-se millor: “Obren la porta a 
la gent que vol provar-ho i això 
és molt important”.

L’espai, que s’emet els dimecres, de 23 a 0h, és una de les novetats de la graella

Sílvia Alquézar | Redacció

Els cinc joves que fan cada dimecres, de 23 a 0h, el programa ‘What’s up? Light’ al 104.6 FM

MONTCADA RÀDiO
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‘What’s up? Light’, un magazine 
d’entreteniment adreçat als joves

La Regidoria de Participació Ciutadana i el Casal de la Mina organitzen 
el 21 d’octubre, a les 18h, una xerrada sobre els testaments i les mesu-
res d’autoprotecció de la gent gran. La ponència anirà a càrrec de Jordi 
Muñoz, expert de l’Associació per la investigació del maltractament a les 
persones grans (EIMA). La conferència s’emmarca en el cicle de xerrades 
sobre salut que l’Ajuntament promou amb el suport de les entitats de gent 
gran de la ciutat | SA  

> Xerrada sobre testaments al Casal de la Mina
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Bloc ocupat
Des del passat 11 de setembre la ines-
tabilitat s’ha instal·lat al centre de Mont-
cada i Reixac i, més concretament, al 
núm. 20 del carrer Bogatell, just davant 
de la Plaça Lluis Companys. En aquest 
immoble la inseguretat és diària per 
l’ocupació d’un dels seus pisos per part 
d’un clan d’ocupes. Els seus veïns no 
poden fer res més que aguantar o mar-
xar. Aquesta és la qüestió. Per sort, la 
comunitat actua amb responsabilitat 
social, pensant en el bé comú, en el 
barri i en el conjunt del poble. 
En un bloc on la majoria de pisos són en 
règim de lloguer, els seus veïns, parelles 
joves amb fills, no marxaran per moltes 
amenaces, incomoditats i molèsties que 
estiguin patint... I ho faran per respon-
sabilitat, la que no han demostrat tenir 
els nostres polítics. Aquells que han 
de vetllar pels nostres interessos i que 
ni tan sols han tingut la delicadesa de 
preocupar-se per l’estat del veïns ni han 
tingut la decència de trucar-nos.
L’ocupació de Bogatell 20 posa de 
manifest un problema creixent, el del 
lloguer de pisos ocupats. Un pis buit 
al centre de la població és el caramel 
que tots busquen. Per això, vagin amb 
compte! Algun pis buit del seu edifici 
podria ser objectiu d’aquests peculiars 
“agents immobiliaris”. 
El modus operandi és ben senzill. Vigi-
len els moviments de la finca, aprofiten 
per entrar, probablement amb algun veí 
d’avançada edat i, el següent que pas-
sarà ja ho saben. Trenquen el pany i es 
fan forts al seu interior. Durant dues ó 
tres setmanes viuran en estat precari. 
Aconseguiran la llum i l’aigua robant-la 
als veïns. I un dia marxaran i els faran 
creure que han desistit de l’ocupació, 
però no és així. El que estan fent és bus-
car al següent inquilí, aquella persona 
que els pagarà entre 500 i 1000 euros 
per la clau del que serà el seu nou i fla-

mant pis al centre de la nostra localitat.
Cotxes “full equip”, els últims aparells 
tecnològics, roba de primeres marques, 
col·legis de pagament per als seus fills... 
Aquest és l’estil de vida d’uns ocupes 
que s’aprofiten de les misèries reals que 
afecten moltes persones per enriquir-se 
de manera il·lícita i immoral.
Demanem a les autoritats que treballin 
en busca d’una solució als problemes 
que afecten la nostra localitat. L’ocupa-
ció de Bogatell 20 és només la cirereta 
del pastís. A la Ribera, Can Sant Joan, 
a Mas Rampinyo, al centre... A tot arreu 
hi ha veïns que viuen atemorits per cul-
pa d’unes persones que es mantenen, 
de manera exitosa, fora de la llei.

J. M. R.
Montcada

Decidim nosaltres 
Al Ple de setembre es va presentar 
una moció perquè l’Ajuntament es fes 
càrrec de les urgències nocturnes a 
Montcada, com em consta que passa 
a d’altres ajuntaments. En l’article de La 
Veu s’explica que una de les respostes 
del equip de govern va ser que no es 
pot incorporar cap partida als pressu-
postos per falta de competències del 
consistori. També diu que un grup de 
l’oposició considera més important uns 
altres conceptes socials. Reobrir les ur-
gències a Montcada suposaria mig milió 
d’euros, 1.369 al dia. Igualment, alguns 
arranjaments de carrers suposen xifres 
similars, el trasllat de la Policia Local…
Els nostres representants s’han d’acos-
tumar a decidir per nosaltres, sense fer-
nos enquestes, preguntes etc… Deixar 
la política en mans dels partits i de les 
seves relacions amb les AV suposant 
que no sabem el que volem és un gran 
error.
Estic convençut que, si ens arriben 
a preguntar, més d’un s’enduria una 
sorpresa. Igualment fer política avui dia 

consisteix a dir el que es vol sentir però, 
sobretot, i si la posició d´algun grup és 
determinant, es tracta de no deixar que 
la iniciativa de l’adversari prosperi.
Cal recordar que els nostres represen-
tants són una pèssima traducció dels 
programes electorals ja que han de 
pasar pel filtre del seu partit i de l’elec-
toralisme, no obstant són una pitjor tra-
ducció de les idees majoritàries i/o del 
cens. No es tracta, doncs, de si ens ar-
riben els calers per a les urgències o de 
si hi ha altres despeses importants. Es 
tracta de saber com s’estalvia cada any 
en eficiència energètica; quants diners 
paguem a l’SGAE i si volem pagar-los; 
quants leasing de vehicles tenim; quin 
deute té l’Ajuntament i quins productes 
bancaris; quant gastem en imatge cor-
porativa… Es tracta de si volem seguir 
pagant aquests conceptes, reduir-los o, 
com a mínim, no deixar-los en mans 
d’uns polítics que tenen els sous mes 
elevats del entorn.

X. C. S.
Montcada

Carrers estrets
Condueixo des de fa més de 25 anys. 
Quan era petita potser tenia una visió 
desfigurada dels carrers del meu poble. 
Tothom hi cabíem. A la cruïlla del carrer 
Major amb el carrer que baixa davant 
de la Casa de la Vila hi havia un guàrdia 
que dirigia el trànsit amb diligència. El 
carrer Major era ple de botigues i boti-
guetes de tota mena i hi havia vorera a 
banda i banda i carretera al mig!!! Potser 
sí que ho veia tot amb ulls de nena i, per 
tant, em semblaven els carrers grans i 
amples. 
Actualment, amb tot un seguit de su-
posades “millores” al meu poble, quan 
vaig conduint tinc una barreja de sen-
sacions que m’estressen encara que 
no vulgui. Els carrers són tan “de tot” 
que hi passem tots alhora. T’infartes 

quan has d’esquivar les bicicletes, ja 
que per suposat inspiren un alt res-
pecte, i acabes fent “brbrbrbrbrbrbr” 
amb la vorera de la dreta i mig amb el 
cotxe que tens immediatament a l’es-
querra, “aiaiai” quan creus que el teu 
retrovisor és a punt de col·lidir amb el 
retrovisor de l’adversari. Si vols apar-
car al carrer Colon has d’estar molt 
pendent de no endur-te la barana de 
l’estació “grrrrr”. Al carrer Clavell, si hi 
ha un camió aparcat, ves que el retro-
visor no se’t plegui “nyinyinyi”. 
Per què, es pot saber per què aquest 
coi de poble tenia carrers amples i ara 
no? 

M. L. C.
Terra Nostra

La SQM, reconeguda
Agraïm als i les professionals de la co-
municació (premsa, ràdio, televisió...) 
donar a conèixer notícies que sembla 
que convé més passar per alt, negar, 
silenciar. El passat 24 de setembre fi-
nalment España va reconèixer ofici-
alment, després del llarg i dur esforç 
de molta gent, la Sensibilitat Química 
Múltiple. Agraïm també aquells que 
han donat suport a les persones afec-
tades escoltant-les i creient-les evitant 
així engrandir els seus mals. Algunes 
s’han vist vençudes i s’han desespe-
rat. No voldríem trobar-nos en la pell 
d’aquelles, especialment de l’àmbit 
sanitari que s’han mostrat prepotents, 
sobèrbies, incrèdules i han destroçat 
amb la seva actitud famílies senceres. 
Desitgem davant d’aquesta notícia 
que canviïn el seu tarannà i sàpiguen 
demanar disculpes per la seva pròpia 
tranquil·litat. Als i les de sempre, que 
no admeten les evidències, els jutja-
rà la Història. Signo aquest escrit en 
nom de persones afectades. 

Àngels Espeig i Juangran
Barberà del Vallès

La bústia del lector
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>Editorial
Impressionats
Els diputats i parlamentaris 
que el 13 d’octubre van parti-
cipar a la jornada organitzada 
per l’Ajuntament i la Plata-
forma en suport al soterrament 
de la línia de Portbou van re-
conèixer haver quedat desagra-
dablement impressionats per 
l’impacte que tenen les infra-
estuctures que travessen el 
municipi, tant en el territori 
com en la ciutadania.
En matèria ferroviària, a les 
barreres que divideixen el nu-
cli urbà a causa de les tres lí-
nies existents –R2, R3 i R4–, 
cal afegir la desidia de l’Adif 
i l’incompliment reiterat dels 
acords amb el municipi més 
enllà del soterrament. Els re-
presentants polítics van po-
der comprovar ‘in situ’ com 
aquesta deixadesa afecta el 
dia a dia dels veïns. Quin és 
el perill que implica creuar 
les vies; en quin estat es tro-
ben els passos subterranis, 
molts d’ells inaccessibles per 
a persones amb problemes 
de mobilitat; l’estat deplo-
rable en què han quedat els 
terrenys municipals on s’han 
fet els pous de la Línia d’Alta 
Velocitat –a la Font Freda i al 
parc de les Aigües– sense que 
fins al moment s’hagi dignat a 
recuperar-los, tal com s’havia 
compromès...
La visita va ser impactant, 
sí. Llàstima que el tour no el 
vinguin a fer responsables del 
Ministeri de Foment i de l’Adif 
perquè s’adonin que el que 
reclama el municipi és una 
qüestió de justícia. I llàstima 
també que el PPC hagi decidit 
trencar la unitat sobre aquest 
projecte de ciutat que fins ara 
semblava inqüestionable.

La propera edició de 
‘La Veu’, el 31 d’octubre
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Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

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

eva garcía, portaveu del PPC

Josep M. gonzález, portaveu d’ICV-EUiA

Carmen romero, portaveu de C’s Marta aguilar, portaveu d’ERC

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

Descarrilament popular

A Montcada i Reixac tambè es podrà votar el 9-N. És un muni-
cipi normal, amb gent normal que vol exercir el dret de poder 
decidir el nostre futur amb la consulta. Al diccionari consulta 
vol dir “acció de consultar” i de “consultar” diu “demanar el 
parer, l’opinió”. El 9N ens demanaran l’opinió. No serà una 
consulta com la volíem alguns, és cert. No serà una consulta 
sobre la base del decret del 9-N, sinó a través d’un procés 
consultiu. Molt bé. I?  La pregunta serà la mateixa? Sí. Hi hau-
rà urnes? Sí. Hi haurà meses electorals? Sí. Es farà el mateix 
dia? Sí. La meva participació quedarà registrada? Sí. Vostè po-
drà anar a votar? Sí.  Doncs a mi em sembla que això encara 
entra en la defi nició de consulta. 
El president Mas ha posat tota la carn a la graella i llum i 
taquígrafs al procés. Va dir públicament que hi haurà urnes i 
va traslladar la pressió a la resta de formacions que ara ja no 
s’han de pronunciar només sobre el 9-N sinó sobre l’endemà, 
sobre les plebiscitàries i la llista conjunta. 
Vénen dies i hores de decisions complicades i moments per 
rebre atacs de tota mena que voldran fer trontollar la nostra 
voluntat de votar per decidir el nostre futur col·lectiu. És per 
això que goso demanar-vos la vostra total implicació en el pro-
cés. Calen voluntaris. 
Fes-te voluntari, fes que el 9 de novembre poguem fer realitat 
la voluntat d’una gran majoria de catalans, decidir el nostre 
futur col·lectiu. 

El 9N es podrà votar
Tenim un govern municipal, PSC-CiU, que no ens deixa de sor-
prendre. En tots aquets anys de pacte, hem anant de mal en 
pitjor i, si bé en el últims 15 anys s’han fet algunes coses bones, 
també hi ha hagut actuacions nefastes que han anant sortint 
poc a poc. Si l’alcaldessa actual està acusada de prevaricació 
per una contractació irregular de personal això no és més que 
la punta de l’iceberg de les moltes altres irregularitats que s’han 
comès contractant personal amb el carnet dels partits PSC o 
CiU, començant per la pròpia alcaldessa. Però l’àrea més afec-
tada és Urbanisme, amb les “Torres bessones” de La Rasa, 
els “trueques” Can Casamada/Cerveseria, els fanals del carrer 
Major, el planejament de Redosa, la Zona 21 Terra Nostra, etc. 
I quan encara tenim oberts els afers de les expropiacions que 
segueixen sense aclarir-se en la seva totalitat amb les accions 
i omissions dels governs PSC-CiU que suposaran un greu per-
judici econòmic per l’Ajuntament i, per tant, per a la ciutadania 
de Montcada, ara s’ha obert un de nou. És el que fa referència 
a la manipulació en l’aprovació fi nal del PERI de la Muntanyeta 
de la Font Pudenta. Resulta que “algú” va canviar el planejament 
aprovat inicialment al 1999 sense cap justifi cació. Sembla ser que 
el govern PSC-CiU va enganyar al Ple i a la Generalitat aprovant 
un document manipulat que suposava un perjudici per a alguns 
propietaris de parcel·les i un benefi ci per a d’altres, entre ells un 
regidor del PSC. La resposta donada pel govern ve a dir que no 
va ser una acció política sino tècnica i culpa dels canvis introduïts 
als tècnics, però no tenim informació de cap sanció o denúncia. 
Sempre tirant pilotes fora, perquè els que busquen i els possibles 
culpables han estat o estan dintre dels governs PSC-CiU. És una 
darrera de l’altra. Quina serà la pròxima?

Una darrera de l’altra

El 13 d’octubre va tenir lloc una jornada sobre les vies del tren a 
Montcada i Reixac prou interessant per poder-nos fer una idea de 
la situació real de la nostra ciutat així com dels diferents projectes 
que el Ministeri de Foment té en marxa quant a desdoblaments 
de vies o construccions de noves estacions de tren. La jornada va 
fi nalitzar amb la signatura d’un manifest al qual el Partit Popular 
no es va afegir. Els motius: coherència, realisme, sinceritat i, sobre-
tot, per no enganyar els montcadencs. Estem en uns moments en 
què alguns polítics prometen coses que saben perfectament que 
no poden complir i han acabat reconeixent que havien mentit als 
ciutadans. I estic parlant de la famosa consulta que CiU ha hagut 
de convertir en una enquesta il·legal de pati de col·legi. Per això, és 
important que els governants no prometem coses que sabem que 
no es podran complir. 
I tornant al soterrament de la via del tren a Montcada, sabem que 
el govern d’Espanya no pot fer aquesta obra en aquests moments 
perquè els socialistes van arruinar el país. Alguns no volen que 
ho diem tan clar, però crec que tothom ha de saber la veritat. 
Aquells que criden són els únics responsables que el compromís 
del govern Zapatero del 2007 no es pugui dur a terme en aquests 
moments. Aquells que criden ara perquè governa el PP a Espa-
nya, callaven quan els socialistes incomplien fl agrantment els seus 
compromisos. Aquells que criden ara són els mateixos que no re-
coneixen, per exemple, que el govern d’Espanya és el que està 
garantint la viabilitat económica de les seves empreses perquè la 
Generalitat de Catalunya no els paga les factures. Per tot això, el 
PP no enganya ningú; no volem participar en escenifi car allò que 
és inviable econòmicament i els culpables ho saben.

Nosaltres no volem enganyar ningú
Es público que la alcaldesa ya ha sido formalmente acusada 
por el TSJC de cometer presuntamente un delito de prevarica-
ción (dictar una resolución conociendo su ilegalidad), o sea, 
el peor delito posible de un cargo público.
La alcaldesa se sentará en el banquillo como acusada y para 
su defensa ha contratado al abogado penalista Cristobal  Mar-
tel,  afamado, prestigioso y, sin duda, entre los 5 mejores de 
España;  y también muy caro, por eso es el defensor de Messi, 
de Jordi Pujol Jr., de José Luis Núñez, y otros ricos y famosos 
clientes en casos relevantes.
20.570 euros cobra el abogado de la alcaldesa por su in-
tervención en las diligencias previas ya acabadas; el 50% 
(10.285 euros) lo pagamos los ciudadanos de Montcada; el 
otro 50% lo paga la Diputación; porque la alcaldesa se ha 
asignado defensa gratis total con cargo a ciudadanos trabaja-
dores, honrados, que no delinquen y le pagan el sueldo que 
no merece. 
Montcada además pagará a la alcaldesa el 100% de los ho-
norarios de este prestigioso abogado por su intervención en 
el próximo juicio –no incluído en el primer presupuesto–, así 
como los honorarios del procurador. 
Messi, Pujol y demás ricos clientes de Martell Abogados pa-
gan su defensa; a la Sra Alcaldesa se la pagamos los ciudada-
nos de Montcada i Reixac con la colaboración de CiU. El Sr. 
Maresma paga las facturas y mira hacia otro lado. 
Esta es la injustifi cada “justicia gratuita” de la alcaldesa.

Montcada no es Messi ni Jordi Pujol
A mitjans del mes de setembre la Sala del Civil i Penal del 
TSJC va obrir el judici penal contra l’alcaldessa, María Elena 
Pérez, passant la seva situació d’imputada a processada. En 
aquest moment s’acaba la presumpció d’innocència i s’han 
de prendre decisions. Però l’equip de govern PSC-CiU no mou 
fi txa. 
Per una banda, el PSC fa cas omís a les directrius marca-
des pel propi partit socialista que les puntualitza l’actual lí-
der, Pedro Sánchez, en una entrevista a TVE: “Todo aquel 
compañero y compañera,  y se lo digo claramente, que tenga 
que comparecer en un juicio ante un juez tendrá que afrontar 
sus responsabilidades políticas y dimitir de esas responsabi-
lidades políticas. Se llame como se llame y se apellide como 
se apellide...”. Mentrestant, a Montcada el PSC permet que 
l’alcaldessa en comptes de dimitir, simplement agafi  la baixa 
temporal per malaltia, fent com si aquí no passés res i ano-
mena M. Carmen Porro alcaldessa accidental. Precisament 
va ser ella la persona que, juntament amb el Sr. Parra, va 
acompanyar l’alcaldessa a una reunió amb les psicòlogues 
que van elaborar l’informe sobre les aptituds de les candidates 
al càrrec de directora de l’Àrea Territorial després de la qual 
es va canviar la qualifi cació de ‘no apta’ per ‘apta’ en el cas de 
Carmina Llumà –cometent així també una irregularitat. 
I mestrestant, CiU xiula, abstenint-se i continua afermant un 
govern integrat per processats i per actuacions il·legals con-
trastades que han comportat benefi cis personals als mateixos 
regidors de l’equip de govern... PSC i CiU mantenen un pacte 
d’unitat infranquejable que només l’entenem quan s’interpo-
sen interessos personals als interessos de ciutat.

Interessos personals i no de ciutat

El PP se n’ha despenjat, però els altres ens mantenim units 
en la defensa del soterrament de les vies de la línia Barce-
lona-Portbou. Aquesta és una aposta defi nitiva. No accepta-
rem cap marxa enrere ni cap alternativa. Els veïns i veïnes de 
Montcada i Reixac ja hem claudicat massa vegades. No es 
tracta d’un caprici, ni d’una qüestió pràctica o estètica. No 
demanem cap favor ni cap compensació. Es tracta de justícia. 
Aquest octubre, Montcada i Reixac ha convidat una represen-
tació de diputats al Parlament i a les Corts per demostrar-los, 
sobre el terreny, que la nostra és una ciutat esquarterada per 
les vies de comunicació. Des del govern municipal, els soci-
alistes hem posat l’estructura institucional a disposició de la 
Plataforma Tracte Just. 
A banda d’això, els representants del PSC a Barcelona i a Ma-
drid també s’han reafi rmat en la defensa del conveni del 2007 
en què l’Adif i Fomento es comprometien a soterrar les vies. 
Nosaltres considerem que l’acord és vigent i deplorem que 
l’Estat en faci cas omís. Mentrestant, els representats del PP 
fan gala del seu cinisme. Quan eren a l’oposició estaven a 
favor del soterrament. Ara que governen a l’Estat, s’hi mani-
festen en contra. “Els ciutadans tenen altres prioritats i altres 
necessitats”, asseguren. I no només això. La vicepresidenta 
tercera del Congrés, Dolors Montserrat, gosa presentar-se a 
Montcada amb la promesa d’“estudiar” l’eliminació dels pas-
sos a nivell. Va tard i sense res concret a les mans. I, el pitjor 
de tot, que això ho fa amb la complicitat dels regidors popu-
lars. Els socialistes, com els del PP, sabem que els passos a 
nivell ja s’han cobrat 160 vides. El PSC renova el compromís 
per evitar que se’n cobrin cap més.
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II FIRA DE L’AUTOMÒBIL 
I II CONCENTRACIÓ DE 
VEHICLES CLÀSSICS

19 D’oCtuBre
Davant DeL paveLLó M.poBLet, Matí

17 l divendres
Xerrada. ‘L’efecte de la incineració de 
residus sobre la salut humana’ a càrrec 
dels metges Carme Valls i Nicolás Olea. 
Hora: 19h. Lloc: Kursaal. Organitza: Pla-
taforma Antiincineració.

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

18 l dissabte
Jornada. III Mostra d’Entitats. Hora: 
10h. Lloc: Plaça de l’Església i carrer 
Major (veure pàgina 14).

Visita. ‘Bateries antiaèries del Carmel’.  
Organitza: Fundació Cultural.

19 l diumenge
Fira. II Fira de l’automòbil i concentració 
de vehicles clàssics. Hora: 9h. Lloc: Da-
vant del pavelló Miquel Poblet.

Mercat. I Mercat d’Intercanvi a Terra 
Nostra. Hora: 10.30h. Lloc: Plaça del 
Poble. Organitza: Xic i Centre Cívic L’Al-
zina.

Teatre. ‘El sopar dels idiotes’, del grup 
Dinamics. Hora: 18h. Lloc: La Unió.

Teatre. ‘Terapia para suspensos de in-
terpretación’, del Taller de Teatre. Hora: 
19h. Lloc: Kursaal. 

21 l dimarts
Xerrada. ‘Últimes voluntats i testaments’, 
a càrrec de Jordi Muñoz, expert de l’As-
sociació EIMA. Hora: 18h. Lloc: Casa de 
Gent Gran Casa de la Mina.  

Xerrada. Sobre les responsabilitats con-
tractuals en l’esport, a càrrec de Vicen-
te Javaloyes, professor d’INEFC. Hora: 
19.30h. Lloc: Casa de la Vila.

22 l dimecres
Hora del conte. ‘Les aventures de la Ma-
rina’, a càrrec d’Aura Didàctica i Difusió 
Cultural. Hora: 18h. Lloc: Biblioteca Eli-
senda.

23 l dijous
Xerrada. Audiència pública sobre les or-
denances fiscals. Hora: 19h. Lloc: Casa 
de la Vila.

24 l divendres
Hora del conte. ‘Contes per fer bullir 

l’olla’,  a càrrec d’Eva Gonzalez. Hora: 
18h. Lloc: Biblioteca de Can Sant Joan.

Presentació. De la campanya ‘Esquerres 
pel sí, sí’, a càrrec de Xavier Oca i Alfre-
do Bienzobas. Hora: 19.30h. Lloc: Casa 
de la Vila. Organitza: CUP Montcada.

Inauguració. De l’exposició de la Bien-
nal de Fotografia Ciutat de Montcada. 
Hora: 19.30h. Lloc: Casa de la Vila.

Teatre. ‘Les dones sàvies’, del grup Tea-
trac. Hora: 22h. Lloc: Teatre Municipal.

25 l dissabte
Festa. De la gent gran (també el dia 26). 
Hora: 10h. Lloc: Pavelló Miquel Poblet.

Concert. ‘Érase un hombre a un piano 
pegado’, d’Abel Jazz. Hora: 22h. Lloc: 
Auditori Municipal. 

26 l diumenge
Festa. Jornada festiva pel 9-N. Hora: 
11h. Lloc: Davant del pavelló Miquel 
Poblet. Organitza: ANC.

31 l divendres
Castanyades. Als CC La Ribera i L’Alzina 
i a la plaça de l’Església amb un assagi 
obert dels Castellers. Hora: 18h.

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

sala 
principal

EXPOSICIÓ
BIennal de fotogRafIa 
cIutat de montcada
24 d’octubre, 19.30h

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

26 D’oCtuBre
CaSa De LeS aigüeS, 12h

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

lè
fo

ns
 d

’in
te

rè
s

Fa
rm

àc
ie

s

17 18 19

24 25 2621 22 2320
j.vila c.pardo c.pardo

j.Relat Rivas Rivasa.pujol Recasens v.nietoR.miró

a.pujolc.pardo m.guix R.mirój.vila

29 3130
Recasens Recasens

1 2

              octubre/novembre

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

27 28

CONCERT-MONÒLEG
ÉRase un HomBRe a 
un pIano pegado
25 d’octubre, 22h

EXPOSICIÓ
catalunYa, teRRa d’ateneus
fins al 2 de novembre

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

EXPOSICIÓ
col·lectIva 
de pIntuRa 
fins al 7 de novembre
sala sebastià Heredia

TEATRE
teRapIa paRa suspensos de InteRpRetacIÓn
19 d’octubre, 19h
sala joan dalmau

LA FÀBRICA DE L’AIGUA
visita teatralitzada
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pàg. 23

ACAMPADA MORTAL
El 13è Passatge del Terror de Can Cuiàs 
tindrà lloc els dies 1 i 2 de novembre

pàg. 23

PITU MANUBENS, A TV3
L’actor i cantant actua amb els 
Music Vox a ‘Oh happy day’

La vuitena edició de la mostra de 
grups de teatre Montcada a Esce-
na omplirà els espais escènics de 
la ciutat durant els mesos d’octu-
bre, novembre i desembre, amb 
onze espectacles, set dels quals 
són estrenes absolutes. “Parlem 
d’una xifra mai assolida en 
aquest cicle i que posa de ma-
nifest l’esplèndida vitalitat del 
teatre montcadenc, amb una 
gran diversitat d’estils i pro-
postes”, ha manifestat el regidor 
de Cultura i Patrimoni, Daniel 
Moly (CiU). El Teatre Municipal 
s’incorpora com a espai on es du-
ran a terme algunes de les obres 
programades i on també tindrà 
lloc l’acte de presentació de la 
mostra, que serà el 17 d’octubre, 
a les 21h. 

Tastets. Durant la gala, cada com-
panyia participant representarà 
un tastet de tres minuts de dura-
da del seu espectacle i es lliurarà 
la segona edició dels Premis Dal-
mau, que en aquesta ocasió van 
a parar a Benilde Fernández i a 

David Velasco, en reconeixement 
a la seva tasca teatral. També es 
lliurarà un premi al millor espec-
tacle professio nal de teatre o de 
dansa de la temporada passada, 
triat per votació popular. 

Programació. El calendari d’ac-
tuacions de Montcada a Escena 
començarà el 19 d’octubre al 
Kursaal (19h), amb ‘Terapia para 
suspensos de la interpretación’, 
del Taller de teatre dels cursos de 
l’Ajuntament, que es va estrenar 
al juliol passat coincidint amb la 
cloenda de les classes de la tem-
porada 2013-2014. El 24 d’octu-
bre, el Teatre Municipal acollirà 
‘Les dones sàvies’, del Grup Es-
cènic Teatrac (22h), un muntat-
ge estrenat al març passat amb 
motiu del Dia Internacional de la 
Dona, basat en l’obra homònima 
de Molière. El 2 de novembre 
a l’Auditori Municipal (19h), la 
companyia La Finestra Estràbica 
–amb l’actor Víctor Bea– debuta 
al Montcada a Escena amb ‘Ras-
trerus Mundi’, una faula sobre la 
societat actual, que va estrenar a 
La Unió el passat juliol. El 7 de 
novembre serà el torn de Dèria 
Teatre, que estrenarà ‘Hombres 
que miran’, a partir de poemes 
de Mario Benedetti, al Kursaal 
(22h).
‘Sense sostre’ és el nom de l’obra 
que estrenarà Teatroia’t el 14 de 
novembre al Kursaal (22h), una 

comèdia de l’absurd. Una altra 
estrena és el muntatge que pro-
posa la Plataforma El Trapecio el 
16 de novembre, a l’Auditori Mu-
nicipal (19h), amb el nom, ‘Yo 
fui actor cuando Franco’, que ex-
plica la història d’un artista que 

arriba a la fi del seu viatge vital 
i professional. El Grup Tea345 
torna a portar als escenaris l’obra 
‘Homes’, que ja es va veure a la 
festa major de Mas Rampinyo. 
Es tracta d’una adaptació de la 
comèdia de T de Teatre, que es 

representarà el 22 de novembre 
al Tea tre Municipal (21h). ‘Té 
de las montañas Che-Chén’ és el 
nom del nou muntatge de Sayuc, 
que es veurà al Teatre Municipal 
el 30 de novembre (19h), un es-
pectacle sobre l’escriptor Sam 
Barnet, on es combinen histò-
ries reals amb les dels personat-
ges de les seves novel·les. El 12 
de desembre, el Grup de Teatre 
de La Salle Montcada estrena al 
Kursaal ‘Toc’ (22h), un muntatge 
protagonitzat per sis personatges 
amb trastorns obsessius que es 
coneixen a la sala d’espera d’un 
afamat psiquiatre. ‘El penúltimo 
suspiro’ és l’estrena del Grup de 
Teatre del Casal de la Gent Gran 
Casa de la Mina, que es presen-
tarà el 14 de desembre al Kursaal 
(18h) i que tracta sobre una famí-
lia de classe alta que està en hores 
baixes.

Cloenda. El cicle clourà amb l’es-
pectacle musical ‘La corte del fa-
raón’, al Teatre Municipal, els dies 
20 i 21 de desembre. L’obra l’in-
terpreten actors de les diferents 
companyies que participen a la 
mostra i la dirigeix el professor 
dels cursos de teatre de l’Ajunta-
ment, Climent Sensada. Es tracta 
d’una adaptació de la sarsue la 
original de Guillermo Perrín, Mi-
guel Palacios i Vicente Lleó, i de 
la pel·lícula de Rafael Azcona i 
José Luis García Sánchez. 

Laura Grau | Redacció

La presentació de la mostra i el lliurament dels premis Joan Dalmau 2014 es farà el 17 d’octubre al Teatre Municipal 

MONTCADA A ESCENA

Daniel Moly: ‘La xifra 
d’onze espectacles 
posa de manifest la 
gran vitalitat del teatre 
montcadenc’

Alumnes del Taller de Teatre durant l’estrena de ‘Terapia para suspensos de interpretación’

Una de les escenes de ‘Les dones sàvies’ que el grup Teatrac va estrenar el 9 de març al Kursaal
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El cicle de grups de teatre locals proposa 
onze espectacles durant aquest trimestre
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El jaciment ibèric Les Male-
ses, situat a la serralada de 
Marina, ha estrenat una nova 
senyalització. Es tracta de qua-
tre plafons, un de general i la 
resta de tres espais concrets, 
que guien les persones que vi-
siten aquest espai i les informa 
sobre la història del jaciment i 
les intervencions que s’hi han 
fet al llarg dels darrers anys per 
mitjà de les diverses campanyes 
d’excavacions  arqueològiques 
que tenen lloc cada estiu, coor-
dinades pel Museu Municipal i 
finançades per l’Ajuntament i el 
Consorci del parc de la Serrala-
da de Marina.

Audioguies. Els plafons, sufra-
gats pel Consorci, incorporen 
codis QR amb audioguies en 
català, castellà i anglès, perquè 
la ciutadania pugui fer la visita 
al jaciment pel seu compte. La 
presentació oficial dels plafons 
es va fer el 5 d’octubre en un 
acte que va comptar amb la 

presència del regidor de Cul-
tura i Patrimoni, Daniel Moly 
(CiU); la regidora de Cultura 
de l’Ajuntament de Sant Fost, 
Margarita Santos; la directora 
del Consorci, Cinta Pérez; la 
directora de les excavacions, 
Gemma Hidalgo, i la directora 
del Museu Municipal, Merce-
des Durán. 
La presentació de la senyalit-
zació va coincidir amb el 14è 
cap de setmana ibèric, que es 

convoca a tot Catalunya i en 
què participen els municipis 
que compten amb jaciments 
laietans. Després de la presen-
tació dels plafons es va fer una 
visita guiada i l’activitat ‘Els 
pobles laietans es saluden’, en 
què alumnes de l’institut Mont-
serrat Miró van comunicar-se 
amb miralls amb els poblats de 
Puig Castellar (Santa Coloma 
de Gramenet) i Ca n’Oliver 
(Cerdanyola del Vallès).

Laura Grau | Montcada

La presentació de la senyalització va coincidir amb el 14è cap de setmana ibèric

MuSEu MuNiCiPAL

El jaciment ibèric Les Maleses ja es 
pot visitar seguint la senyalització
Els nous plafons inclouen codis QR amb audioguies en català, castellà i anglès
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AuDiTORi

D’esquerra a dreta, Jordi Escrigas, Miquel Àngel Gràcia, Carme Porro i Daniel Moly, a la inauguració
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L’Auditori acollirà fins al 2 de 
novembre l’exposició ‘Catalu-
nya, terra d’ateneus’, una ini-
ciativa de la Federació d’Ate-
neus de Catalunya que té com 
a objectiu donar a conèixer la 
tasca realitzada al llarg de dos 
segles per les entitats culturals 
sense ànim de lucre catalanes. 
L’exposició té un apartat local 
que inclou fotografies i objectes 
representatius de la història de 
dos històrics ateneus montca-

dencs, l’Ateneu Domingo Fins 
(Abi) i la Societat Recreativa La 
Unió de Mas Rampinyo. 
Els presidents de les dues en-
titats, Miquel Àngel Gràcia i 
Jordi Escrigas, van assistir a 
l’acte d’inauguració, el 9 d’oc-
tubre, que també va comptar 
amb la presència de l’alcaldessa 
accidental, M. Carmen Porro 
(PSC), el regidor de Cultura i 
Patrimoni, Dani Moly (CiU) i 
de Fèlix Puig, en representació 
de Federació d’Ateneus. 

Una exposició repassa 
la història dels ateneus
L’ABi i La Unió de Mas Rampinyo hi tenen un espai propi

Lluís Maldonado | Montcada

L’espectacle ‘El sopar dels idio-
tes’ és un dels plats forts de 
la Festa del Soci que La Unió 
celebrarà els dies 18 i 19 d’oc-
tubre. La companyia Dinamics 
representarà la coneguda co-
mèdia de Francis Veber el dia 
19 al teatre de l’entitat de Mas 
Rampinyo (18h). El programa 
d’activitats  arrencarà el dia 18 
amb un esmorzar per avis i néts 
(10h) i un espectacle sorpresa, 
seguit del festival de playbacks. 
A partir de les 21h, la sala d’ac-
tes s’ambientarà com l’oest 
americà per celebrar una festa 
temàtica on cada participant 
haurà de portar alguna cosa de 
sopar per compartir. A les 23h 
actuarà el monologuista Juan 
Brea. La nit continuarà amb 
una sessió de discoteca.

Visita. La Unió prepara una sor-
tida al monestir de Poblet i els 
seus voltants el dia 19. Les per-
sones interessades s’hi poden 
inscriure fins al 22 d’octubre a 
la secretaria de l’entitat, amb 
horari de dilluns a divendres, 
de 16 a 19h, o bé per correu 
electrònic a info@la-unio.cat | LG

‘El sopar dels 
idiotes’, a la 
Festa del Soci 
de La Unió

Diego Pedra (Cornellà de Llo-
bregat, 1953) ha guanyat el 
primer premi de la Biennal de 
Fotografia Ciutat de Montcada 
2014 –dotat amb 700 euros– per 
un fotomuntatge titulat ‘El per-
ro’, en què apareix un gos enmig 
de la boira. “M’interessa molt 
experimentar amb la llum i la 
boira, que reprodueixo artifi-
cialment, en un intent d’imitar 
la natura”, ha explicat l’autor, 
que busca transmetre sentiments 
com la solitud i la tristesa. El 
concurs l’organitza l’Agrupació 
Fotogràfica de Montcada i Rei-
xac (Afotmir), amb el suport de 
l’Ajuntament. En aquesta nove-
na edició, hi ha participat una 
setantena d’autors d’arreu de 
Catalunya i de l’estat espanyol, 
que han presentat prop de 300 
fotografies de temàtica lliure. 

Altres premis. El jurat, format 
pels experts Raimon Moreno, 
José Antonio Andrés i Salvador 

Atance, també ha reconegut amb 
el segon premi l’obra de l’argentí 
Raul Villalba, i amb el tercer, la 
del barceloní Carles Verdú, que 
s’han endut 500 i 300 euros, res-
pectivament. Els premiats locals 
han estat Jordi Egea, José Anto-

nio Munuera i Magda Llorens. 
Les obres seleccionades es po-
dran veure en una exposició a la 
Casa de la Vila a partir del 21 
d’octubre. El dia 24 se’n farà la 
inauguració oficial i el lliurament 
de premis als guanyadors.

Laura Grau | Montcada

iX BiENNAL DE FOTOGRAFiA CiuTAT DE MONTCADA

Diego Pedra experimenta amb la 
llum i la boira a la foto guanyadora
Les obres premiades al certamen fotogràfic es podran veure a la Casa de la Vila a partir del 21 d’octubre

d
Ie

g
o

 p
ed

R
a

‘El perro’, la fotografia que li ha merescut el primer premi de la IX Biennal a Diego Pedra

Diego Pedra va estudiar dis-
seny gràfic a l’Escola Massana 
de Barcelona al 1968. Va co-
mençar al món de la fotografia 
amateur als anys vuitanta, par-
ticipant amb èxit en diferents 
concursos. Va formar part 
del grup de fotògrafs amateur 
10x4, que es dedicava a inter-
canviar experiències i organit-
zar exposicions col·lectives a 
diferents galeries. Al 1986 va 
crear la revista mensual ‘La 
Cortinilla’, dedicada exclusiva-
ment a la fotografia amateur. 
Més tard va fundar una altra 
revista ‘La Fotografía’, que 
actualment ha fet 23 anys. 
Després d’una pausa de 15 
anys, va tornar a la fotografia 
en plena època digital i, fa poc, 
al món de la concursística. En 
només aquest any, ja ha obtin-
gut una dotzena de guardons, 
alguns gràcies  a l’obra ‘El gos’, 
premia da a la Biennal | LG

> Dissenyador i
 fotògraf amateur
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Abel Jazz celebra 15 anys de car-
rera en el món de la música –com 
a compositor, cantant i produc-
tor– amb un espectacle que com-
bina la música en directe amb un 
monòleg sobre la història de la 
música en clau d’humor. ‘Erase 
un hombre a un piano pegado’, tí-
tol de la proposta, es podrà veure 
a l’Auditori municipal el 25 d’oc-
tubre (22h). Abel Jazz té un canal 
a Youtube on cada setmana pu-
blica un nou vídeo sobre música, 
que rep milers de visites d’arreu 
del món. 
“La bona acollida d’aquests 
treballs és el que m’ha animat 
a muntar aquest concert-monò-
leg, on dono la meva visió sobre 
com ha evolucionat la música, 
especialment a l’era d’Internet”, 
ha explicat el músic, que forma 
part de l’equip docent de l’Aula 
de Música de l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac. Té diversos 
discos editats com a solista i com 
a líder de la banda d’Elegant Me-
tal Rock ‘DiosA’. Ha composat 
bandes sonores per a publicitat, 
ràdio i televisió, a més de treba-
llar per a diferents artistes. 

L’actor i cantant montcadenc, 
Pitu Manubens, veí de Can Sant 
Joan, és un dels components del 
grup Music Vox, seleccionat per 
participar al concurs de TV3 
‘Oh happy day’, obert a grups 
corals i vocals de tot Catalunya. 
El conjunt, format majoritària-
ment per joves d’Esparraguera, 
va fer la seva primera aparició al 
programa de la cadena autonò-
mica el passat 4 d’octubre amb la 
cançó ‘Proud Mary’. Manubens 
s’ha incorporat recentment als 
Music Vox perquè el grup neces-
sitava ampliar el cor de veus per 
poder presentar-se al càsting del 
programa, que s’emet els dissab-
tes, a les 21.55h. 

Diversitat d’estils. Music Vox es 
defineix com un grup eclèctic, 
capaç d’interpretar des d’una 
peça de música clàssica fins a 
un tema de Michael Jackson, 
ja sigui a capela o bé amb base 
musical. Manubens diu sentir-se 
molt a gust en la banda, on ha 

aconseguit integrar-se perfecta-
ment en poc temps. No és la seva 
primera experiència en l’àmbit 
de la música, ja que des de fa dos 
anys, és un dels quatre vocalis-
tes de la prestigiosa Orquestra 
Internacio nal La Selvatana. 
Des de ben jove no ha parat d’es-
tudiar cant líric i modern, for-
mació que ha compaginat amb 
la d’actor, a l’Institut del Teatre, i 

amb la de ballarí, a les escoles de 
dansa Coco Comín, Jym’s i Eva 
Nieto. Ara està aprenent a tocar 
el saxo i la bateria. A Montcada i 
Reixac l’hem pogut veure en di-
ferents musicals del Grup de Tea-
tre la Salle, a l’obra de l’Aula de 
Teatre ‘Las trescientas’ al 2010 i 
a l’espectacle ‘El pub del bruixot’, 
del grup Sursum Teatre, estrenat 
al Kursaal al 2013.

Pitu Manubens, amb la resta de components del grup Music Vox, abans d’una actuació a TV3
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Pitu Manubens participa al programa 
‘Oh happy day’ amb els Music Vox
El cantant i actor montcadenc s’ha afegit recentment al conjunt d’Esparraguera

MÚSiCA

Toni Sánchez, a l’estudi d’Abel Jazz, que serà el productor del seu segon treball discogràfic

aj

El músic montcadenc Toni 
Sánchez, de nom artístic Taxi 
Love –abans Yonki Love–, ha 
engegat una campanya de micro-
mecenatge a Internet per tal de 
finançar el seu segon treball dis-
cogràfic, que estarà format per 
una desena de temes de crea ció 
pròpia caracteritzats per la fusió 
d’estil, des de la rumba i el pop 
fins al rap, el funky i la balada. 
L’artista tornarà a comptar amb 
la guitarra flamenca de Javi Na-

varro, l’elèctrica i acústica d’Aitor 
Pérez i el baix de Gerard Marín. 
Les aportacions dels donants 
es destinaran a la gravació del 
disc en un estudi professional, 
l’enregistrament d’un videoclip 
i a la fabricació i distribució dels 
elements promocionals. “Estem 
molt il·lusionats amb el nou 
projecte que, si finalment tira 
endavant, es presentarà el 24 
de gener de 2015 a la Sala 
Acmé Priveé de Cerdanyola”, 
ha anunciat el músic.

Toni Sánchez busca suport 
per gravar el segon disc 
El músic montcadenc inicia una nova etapa com a Taxi Love

Laura Grau | Redacció

Laura Grau | Redacció

AuDiTORi MuNiCiPAL

Abel Jazz presenta el seu nou xou
‘Érase un hombre a un piano pegado’ combina la música en directe i el monòleg

Abel Jazz, en una imatge de promoció del xou que commemora 15 anys de carrera 
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Laura Grau | Redacció

CENTRE CíViC CAN CuiÀS

Dues de les actrius que van participar en la darrera edició del Passatge del Terror de Can Cuiàs
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‘Acampada mortal’ és el títol de 
la tretzena edició del Passatge 
del Terror de Can Cuiàs que 
organitza el Col·lectiu de Joves 
4C els dies 1 i 2 de novembre al 
Centre Cívic del barri, amb el 
suport de la Regidoria d’Infàn-
cia i Joventut de l’Ajuntament. 
Enguany la representació tea-
tral ret homenatge a una de les 
pel·lícules més emblemàtiques 
del cinema de ciència ficció i 
terror, ‘Alien’, i planteja l’ar-
ribada a la Terra d’una raça 

d’extraterrestres violenta que 
necessita els cos dels humans 
per reproduir-se.  Els aficionats 
al terror i amants de les emo-
cions fortes es podran retrobar 
amb les caracteritzacions  realit-
zades pels alumnes de l’acadè-
mia Thuya, els passadissos obs-
curs amb sorpresa i la profusió 
d’efectes sonors. L’horari dels 
passis serà de 17.30 a 18.30 per 
als nens fins als 6 anys d’edat 
acompanyat d’un adult, i de 
18.30 a 23.30h, per a la resta 
de públic.

El 13è Passatge del Terror 
homenatja el film ‘Alien’
Les representacions tindran lloc els dies 1 i 2 de novembre

Laura Grau | Redacció
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El Museu Municipal organitza el 26 d’octubre una nova edició de la 
visita teatralitzada al complex modernista de la Casa de les Aigües 
que porta per títol ‘La fàbrica de l’aigua’. Les reserves s’han de fer 
personalment al Museu, ubicat a la planta baixa de la Casa de la Vila, 
o bé mitjançant el correu electrònic museumunicipal@montcada.org. 
El preu de la visita és de 3 euros | LG

Més d’un centenar de membres 
de diferents Clubs de Lectura 
de Montcada, Sabadell, Barbe-
rà, Polinyà, Santa Perpètua de 
Mogoda i d’altres poblacions 
vallesanes –arribats en dos au-
tocars– van assistir el 7 d’octu-
bre a la trobada amb l’escriptor 
Lorenzo Silva (Madrid, 1964) 
que la Biblioteca Elisenda va 
organitzar al nou Teatre Muni-
cipal al voltant de la novel·la La 
marca del meridiano, premi Planeta 
2012. El regidor de Cultura i Pa-
trimoni, Daniel Moly (CiU) i la 
directora de la biblioteca Sílvia 
Redondo, van donar la benvin-
guda a l’escriptor i als assistents, 
destacant que aquest era el pri-
mer acte literari que acollia el 
nou equipament. 
Durant prop de dues hores el 
creador de la popular parella 
d’investigadors de la Guàrdia 
Civil, Bevilacqua i Chamorro, 
va respondre les preguntes dels 
conductors de la tertúlia, Joan 
Lluís Giménez i Alícia Gili, i de 
nombroses persones del públic, 
que no només es van interessar 
per la vessant literària de Sil-
va, sinó també sobre les seves 
opinions sobre política i econo-
mia.

Experiència judicial. Abans de 
convertir-se en escriptor, Sil-
va va treballar com advocat 

durant 12 anys, fet que li va 
permetre conèixer a fons l’es-
tament judicial i relacionar-se 
amb agents dels diferents cos-
sos policials. Una de les seves 
conclusions és que existeix una 
imatge antiquada i sesgada de 
la figura del policia, especial-
ment de la Guàrdia Civil. “He 
conegut molts agents amb co-
neixements jurídics superiors 
als meus i amb una elevada 
consciència del que signifi-
ca ser un servidor públic”, 
va remarcar l’autor, interessat 
especialment en la perspectiva 
privilegiada d’un funcionari 
públic que ha de penetrar en 
la vida privada de ciutadans 
per investigar trames crimi-
nals i delictives, sense abusar 

d’aquesta posició de poder. En 
la novel·la La marca del meridiano, 
l’inspector Bevilacqua s’enfron-
ta a les conseqüències d’una fe-
blesa del passat com a policia a 
Barcelona, ciutat que l’autor co-
neix bé perquè hi viatja  sovint 
des de Madrid amb cotxe. En 
un d’aquests trajectes nocturns, 
la imatge de l’arc il·luminat del 
meridià de Greenwich enmig 
de l’obscuritat dels Monegros, 
li va suggerir el títol de la novel-
la i una figura metafòrica sobre 
la “membrana divisòria que 
separa Madrid de Barcelona, 
però també el present i el pas-
sat del protagonista”. Al final 
de l’acte, Silva va signar exem-
plars de les seves novel·les als 
lectors que li van sol·licitar. 

Laura Grau | Pla d’en Coll

Silva, durant la seva visita al Club de Lectura de la biblioteca Elisenda, amb Joan Lluís Giménez

CLuB DE LECTuRA DE LA BiBLiOTECA ELiSENDA

Lorenzo Silva: ‘Existeix una imatge 
sesgada i antiquada del policia’
El creador de l’inspector Bevilacqua es troba amb els seus lectors al Teatre Municipal

la
u

R
a 

g
R

au

s Í
lv

Ia
 a

l Q
u

ÉZ
aR

El Parc de les Aigües va acollir el 4 d’octubre el II Aplec Sardanista, 
organitzat per la Regidoria de Cultura i Patrimoni, amb la col·laboració 
de l’Agrupament Sardanista de Terra Nostra. La música va anar a càr-
rec de la Cobla Jovenívola de Sabadell i la dels Lluï sos de Taradell. 
Durant el recital els grups van interpretar de forma conjunta la sar-
dana titulada ‘Montcada i Reixac’, del compositor Francesc Mas Ros. 
L’Ajuntament va recuperar aquest acte l’any passat, després de 21 
anys sense fer-se | LG

> Èxit de Ia segona edició de l’Aplec Sardanista 

> Nova edició de la visita ‘La fàbrica de l’aigua’

El psicòleg Toni Mates va 
presentar el llibre ‘El Re-
gal dels 21’ a la Biblioteca 
Elisenda de Montcada el 
13 d’octubre. La publi-
cació és la primera d’una 
trilogia que l’autor està 
escrivint per abordar tres 
dimensions  de la vida de 
les persones: les emoci-
ons, les relacions perso-
nals i el cos i l’energia. A 
diferència d’altres manu-
als d’autoajuda, ‘El Regal dels 21’ és una faula novel·lada que mitjan-
çant una trama i uns personatges marca una ruta per aconseguir “una 
adequada autogestió i autolideratge de les emocions”, en paraules 
de Mates, creador del Mètode de Coaching Cronològic (MCC) | LG

> Toni Mates explica com gestionar les emocions

> La colla de Castellers celebra la Castanyada
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Els Castellers de Montcada i Reixac organitzen un assaig obert a la po-
blació el 31 d’octubre a la plaça de l’Església amb motiu de la celebra-
ció de la festa de la Castanyada (18h). Grans i petits podran aprendre 
i practicar les nocions bàsiques per aixecar castells i alhora tastar les 
tradicionals castanyes | LG
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Els alumnes del curs de pintura que organitza el Casal de la Gent 
Gran Casa de la Mina exposen les seves creacions al Kursaal fins al 
7 de novembre. La mostra col·lectiva es va presentar el 14 d’octubre 
en presència de l’alcaldessa accidental, M. Carmen Porro; el regidor 
de Cultura i Patrimoni, Daniel Moly; i la professora del taller, Rosa Ra-
fecas. Una desena d’alumnes exposen una vintena de pintures amb 
molt de color i que mostres especialment paisatges i bodegons i també 
hi ha dibuixos | LR

> Mostra col·lectiva de gent gran al Kursaal
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el retro-visor FUNDACIÓ CULTURAL
Laura Grau

La cova de la Mare de Déu de Montcada era visitada per molts excursionistes

El Turó, centre de devoció popular

Durant molts anys el cim del Turó 
va ser lloc de visita per a grups 
d’excursionistes i, especialment, 
per als devots de la Mare de Déu 
de Montcada. Segons la llegen-
da, la verge va ser trobada per un 
pastor dins d’una cova de la mun-
tanya. A principis del segle XX la 

cova estava tancada per una reixa 
–com es pot observar a la fotogra-
fia– que protegia la imatge de la 
verge, situada al fons de la cavitat. 
El grup de persones que veiem a 
la fotografia era possiblement d’es-
tiuejants barcelonins que van pujar 
al Turó per visitar la cova i l’ermita 

del Turó, aixecada sobre les ruïnes 
de l’antic castell dels Montcada 
–enderrocat al 1713 per ordre de 
Felip Vè– i restaurada per l’arqui-
tecte Enric Sagnier l’any 1908. El 
santuari va desaparèixer definiti-
vament l’any 1939, víctima de les 
voladures de la cimentera.

Una família al final de 1910 davant de la cova del Turó on, segons la tradició, va ser trobada la imatge de la Mare de Déu del Turó 
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FuNDACiÓ CuLTuRAL

Elisenda Bertran, durant la conferència que va fer el 8 d’octubre a la Fundació Cultural
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La historiadora Elisenda Ber-
tran va oferir el 8 d’octubre a 
la Fundació Cultural una con-
ferència sobre la història de Ca-
talunya des de la Guerra dels 
Segadors a la Guerra de Suc-
cessió. Segons Bertran, la llui-
ta dels catalans entre els segles 
XII i XVIII va ser per defensar 
un model d’estat constitucio-
nalista amb un territori plural, 
enfront del model centralitza-
dor i absolutista de Castella. 

“Tot i que encara no es pot 
parlar de democràcia, però 
era un sistema que apostava 
per les corts i la constitució 
davant del sistema de la cort 
castellana en què el rei era la 
llei”, va destacar la ponent, qui 
va repassar els esdeveniments i 
les personalitats més destacats 
d’aquest període històric. La 
Fundació és una de la vintena 
d’entitats locals que ha donat 
suport a la campanya de l’ANC 
a favor de la consulta del 9-N.

Elisenda Bertran analitza 
la Guerra de Successió
La xerrada obre el programa d’activitats de la temporada

Sílvia Alquézar | Montcada
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FUTBOL FORMATIU
El CD Montcada i l’EF Montcada es 
comprometen a continuar negociant 
una futura unifi cació
pàg. 30pàg. 28

FUTBOL
El CD Montcada de Cristóbal 
Casado viu un moment complicat 
després d’encaixar un 8 a 0

L’estadi de Can Sant Joan va ser 
escenari el 12 d’octubre de l’ac-
te de presentació de l’estructura 
esportiva de l’EF Montcada. 
Amb les grades plenes amb els 
familiars dels jugadors, tots els 
equips del club i els seus gairebé 
300 futbolistes van anar sortint 
a la gespa, d’un en un. L’entitat 
que presideix Antoni Sánchez ha 
creat 25 conjunts, la majoria del 
planter, a excepció d’un sènior 
femení i un de veterans, en fut-
bol, i un sènior masculí de futbol 
sala. La resta del club està format 
per dos juvenils, dos cadets, tres 
infantils, quatre alevins, tres ben-
jamins, tres prebenjamins i tres 
patufets, dos d’ells de l’escola, 
així com un juvenil i un cadet de 
futbol sala. Tot i perdre alguns 
jugadors i tres equips respecte a 
la temporada passada (un aleví, 
un benjamí i un prebenjamí), el 
club manté el seu volum gràcies 
a la creació de dos patufets i el 
cadet de futbol sala. 
A l’acte de presentació va acu-
dir l’alcaldessa accidental, M. 
Carmen Porro (PSC), qui va 
excusar la presència del regidor 
d’Esports, Marc Rodríguez, per 
motius personals. “Vull felici-
tar-vos perquè us manteniu 
gràcies a que feu perfectament 
la vostra feina”, va dir l’alcaldes-
sa, qui va desitjar èxits esportius 
a tots els equips de l’Escola i va 

destacar els valors de “respecte i 
companyonia” que fomenta. Per 
la seva part, Antoni Sánchez  va 
posar com exemple de “cordiali-
tat i col·laboració” la presència 
a l’acte dels presidents de l’UE 
Sant-Joan Atlètic i de l’UD San-
ta María, José González i Rafa 
Repiso respectivament. Sánchez 
també va valorar la possible uni-
fi cació del futbol formatiu del 
municipi. “La unió fa la força 
i dividir és un problema per a 
tots. La nostra preocupació són 
els nens i nenes i no fem una 
entitat per recaptar diners per 
als sèniors”, va dir Sánchez, qui 
va insistir en la idea que el club 
pertany a tots els pares i jugadors 
que hi forman part. 

Canvis. Tots els equips del club 
han començat la competició 
després d’un estiu complicat 
amb els canvis que ha intro-
duït la Federació Catalana de 
Futbol en el procés d’inscripció 
dels jugadors que s’ha hagut de 
fer de forma individual a través 
d’Internet. “Hem de continu-
ar treballant per solucionar 
els problemes que vagin sor-
gint i perquè els nois i noies, 
a fi nal de temporada, puguin 
dir que s’han divertit jugant 
a futbol, independentment
que guanyin o perdin”, ha ex-
plicat Jordi Martínez, director 
esportiu de l’EF Montcada.

Rafa Jiménez | Can Sant Joan

FuTBOL

L’EF Montcada llueix amb orgull el seu volum 
d’equips i jugadors per a la nova temporada
El club vermell que presideix Antoni Sánchez ha mantingut els seus 25 equips i compta amb gairebé 300 futbolistes 

> El femení ho 
ha guanyat tot
El sènior femení de l’EF Montcada 
és l’únic equip del grup 3r de 1a 
Catalana que ha guanyat tots els 
partits. Després de sumar la seva 
tercera victòria seguida contra el 
Vic Riuprimer (1-0), les montca-
denques van descansar a la 4a jor-
nada ja que el CF Sils s’ha retirat. 
“No em preocupa estar tan aviat 
a la part alta perquè les meves ju-
gadores fa temps que han superat 
aquest tipus de vertigen”, ha dit el 
tècnic, Antonio Moya | RJ
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L’acte de presentació va fi nalitzar amb una foto de família de tots els jugadors de l’Escola que van fer un joc de llums amb unes pulseres vermelles
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La pista del pavelló Miquel Po-
blet es va omplir el 5 d’octubre 
amb els 152 jugadors i la tren-
tena de tècnics i delegats que 
formen part del CFS Montca-
da. La presentació oficial, que 
va comptar amb la presència de 
l’alcaldessa accidental, M. Car-
men Porro, i del regidor d’Es-
ports, Marc Rodríguez, tots dos 
del PSC, va servir per veure el 
creixement d’un club que ha 
creat dos equips més –un ca-
det C i un prebenjamí B– fins 
a completar un planter amb 13 
conjunts: dos juvenils, tres ca-
dets, dos infantils, dos alevins, 
dos benjamins i dos prebenja-
mins. A les categories amateurs, 
el club que presideix Pedro Li-
trán també augmenta i ha creat 
un nou sènior masculí que juga 
a Primera Catalana. 
Amb tots els equips A del plan-
ter a la màxima categoria, el 
CFS Montcada es va plantejar 
l’any passat créixer a les fran-
jes d’edats més petites. Amb 
aquest objectiu va organitzar 
una primera edició del Torneig 
Ciutat de Montcada per a les 
categories benjamins i preben-

jamis que es tornarà a fer el 
proper any, ampliant-se fins als 
jugadors alevins. “Volem que 
el club sigui competitiu, però 
que també es conegui arreu 
del municipi i que estigui 
obert a tots els nens i nenes, 
tinguin el nivell que tinguin”, 
ha dit Emili Domingo, coordi-
nador tècnic de l’entitat.

Sense noies. El CFS Montca-
da, que només té una jugadora 
a l’aleví B, no ha pogut assolir, 
però, el seu objectiu de formar 
un equip femení. “Les nenes 
també tenen lloc en aquest 
club. Aquest any ho hem in-
tentat sense sort i continuarem 
treballant per fer equips feme-
nins”, ha comentat Pedro Litrán, 

qui presumeix de la nova filoso-
fia del club que “compta més 
amb la gent jove i del poble”. 
L’exemple d’aquest canvi es va 
poder veure en el partit que el sè-
nior A va jugar després de la pre-
sentació contra el Marfil Santa 
Coloma B i en el que van debu-
tar dos juvenils formats al club: 
Joan Paredes i Víctor Andrés. 

Rafa Jiménez | Pla d’en Coll

FuTBOL SALA

El CFS Montcada no para de créixer  
i aconsegueix crear tres conjunts nous
Són novetat un sènior, un cadet i un prebenjamí. L’assignatura pendent és formar conjunts femenins

Tots els equips del CFS Montcada van saltar a la pista del pavelló Miquel Poblet per fer la presentació davant dels aficionats i familiars

6-2. Aquest combinació de gols, 
malauradament en contra, ha 
estat el nexe d’unió de les dues 
primers derrotes del Broncesval 
al grup 3r de Segona B. Els mont-
cadencs, que no guanyen des 
de la primera jornada, no van 
sumar cap punt en dos enfron-
taments contra dos dels millors 
equips de la categoria. El Marfil 
Santa Coloma B va aigualir la 
presentació de tots els equips del 
CFS Montcada, emportant-se la 
victòria amb un 2-6. Una setma-
na després, l’equip de Javi Ruiz 
va perdre amb el mateix resultat 
a la pista del segon, el Premià 
de Mar. “Hem jugat contra un 
gran rival, però no hem fet un 
bon partit. No hem jugat bé”, 
ha comentat Javi Ruiz | RJ

El Broncesval 
perd dos partits 
amb el mateix 
resultat 
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Xexi va fer un dels gols contra el Marfil B
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L’EF Montcada es va empor-
tar el derbi montcadenc contra 
el CFS Montcada B (3-2) que 
es va disputar el 5 d’octubre 
a la pista coberta de la Zona 
Esportiva Centre en partit cor-
responent a la 2a jornada del 
grup 2n de Primera Catalana. 
L’equip de José Luis Carrasco, 
que va arribar al descans per-
dent 1 a 2, va reaccionar a la 
segona meitat fins a donar-li la 
volta al marcador. “Va ser un 
partit intens i bonic que po-
dia haver guanyat qualsevol, 
però la nostra motivació ens 
va donar la victòria”, ha co-
mentat José Luis Carrasco, qui 
veu amb satisfacció com el seu 
equip és un dels quatre líders 
del grup al costat de CD Can 
Parellada, FS Hnos. Sánchez 
i FS Acció Sant Martí. Tot i 

aquest bona situació, Carras-
co prefereix ser prudent: “No 
és la nostra posició real per-
què som un equip de meitat 
de la taula”. Per la seva part, 
José Renau ‘Renato’, tècnic del 
CFS Montcada B, no es mostra  

preocupat amb aquesta derrota: 
“El pes de partit va ser nostre, 
però ens va mancar encert a 
porteria. Ens va guanyar un 
rival que va estar més intens 
i a qui no serà fàcil derrotar 
a la seva pista”. 

FuTBOL SALA. PRiMERA CATALANA

L’EF Montcada guanya el primer  
derbi contra el CFS Montcada B (3-2)
L’equip de José Luis Carrasco va remuntar l’1 a 2 amb el que es va arribar al descans

El derbi entre blaus i vermells es va acabar decantant del costat de l’equip que exercia de local
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Rafa Jiménez | Redacció Després de caure en el primer 
partit de lliga, l’AD Can Cuyàs va 
aconseguir el 4 d’octubre la seva 
primera victòria al grup 2n de Pri-
mera Catalana en el seu debut a la 
pista coberta de la Zona Esportiva 
Centre contra l’FS Sant Cugat B 
(5-1). L’equip de Nando Sáez va 
acabar la primera meitat amb un 
mínim avantatge i va reaccionar 

bé després de l’empat dels visi-
tants, aconseguint quatre gols en 
el últims 10 minuts. 
 
Sènior B. Després de dues jorna-
des al grup 2n de Tercera Cata-
lana, l’AD Can Cuyàs B encara 
no ha guanyat. En el seu debut a 
casa, va perdre contra l’FS Cas-
tellbell (1-4) | RJ

L’AD Can Cuyàs lliga la 
seva primera victòria
Va superar l’FS Sant Cugat B amb un contundent 5-1 

L’AD Can Cuyàs es va avançar en el marcador a la primera meitat gràcies a un gol de Juan Infante
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El masculí del CH La Salle con-
tinua invicte al grup D de la 1a 
Estatal després de sumar dues 
noves victòries contra el Domini-
cos (24-30) i l’UE Sarrià (26-25). 
L’últim partit va tenir un fi nal 
d’infart. Amb el temps aturat, Al-
bert Maresma va llançar una fal-
ta directa que va superar el porter 
rival per l’escaire, provocant l’eu-
fòria entre els jugadors i l’afi ció 
local. L’equip de Jaume Puig és, 
juntament amb Sant Martí Adri-
anenc i H. Sant Joan Despí, un 
dels tres equips del grup que ho 
han guanyat tot | RJ 

HANDBOL. PRiMERA ESTATAL

El CH La Salle viu un moment eufòric 
amb quatre victòries consecutives
Albert Maresma, amb un falta directa, va ser l’artífex del triomf contra l’UE Sarrià (26-25) 

El CD Montcada trigarà a obli-
dar el partit que va jugar l’11 
d’octubre a Mollet del Vallès. Els 
verds, en partit corresponent a la 
6a jornada, van perdre al camp 
de l’UD Molletense amb un con-
tundent 8-0, la pitjor derrota des 
que juga a la Primera Catalana. 
L’equip de Cristóbal Casado va 
rebre quatre gols a cada meitat 
i es va quedar amb un home 
menys al minut 33. El president 
verd, Modesto ‘Tato’ Sanchís, 
ratifi ca el tècnic en el seu càrrec 
i esperona els jugadors perquè 
reaccionin: “El que va passar a 
Mollet és un accident, però no 
permetrem que els futbolistes 
baixin els braços i es deixin 
trepitjar pel rival. Tenim un 
equip jove e inexpert, però s’ha 
d’exigir treball, esforç i sacri-
fi ci”. El CD Montcada, que va 
perdre una setmana abans contra 
el  Tecnofutbol (0-1), és penúltim 
amb 3 punts i un partit pendent 
que disputarà el 7 de desembre al 
camp de la Gramanet-Milán.
D’altra banda, l’entitat farà la pre-
sentació dels seus equips el dia 18 
a l’estadi de la Ferreria (20h).

FuTBOL. PRiMERA CATALANA

El CD Montcada rep un dur correctiu 
al camp de l’UD Molletense (8-0)

Rafa Jiménez | Redacció

Els verds acumulen dues derrotes seguides i són penúltims amb un partit menys

El CD Montcada està tenint un inici irregular i només ha pogut sumar 3 dels 15 punts que ha disputat 

> Dos triomfs 
seguits del sènior B
El sènior B del CD Montcada va 
aprofi tar els seus dos enfronta-
ments contra dos equips de la 
part baixa de la taula per enca-
denar dues victòries consecuti-
ves i pujar fi ns a la quarta posició 
del grup 8è de Quarta Catalana. 
L’equip de Miguel Ángel Romero 
va guanyar a domicili el CE La 
Llagosta (0-1) i va golejar l’At. 
Polinyà B (4-0) a La Ferreria | RJ
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L’UE Sant Joan-Atlètic va su-
mar el 12 d’octubre els primers 
punts de la temporada a domi-
cili després de guanyar al camp 
de l’EF Mataró, segon classifi cat 
del grup 2n de Segona Catalana, 
amb un contundent 0-3. Els de 
Can Sant Joan van marcar tots 
els gols a la segona meitat mitjan-
çant Álex Torres (46’ i 59’), qui 
va ser expulsat al minut 71, i Mi-
guelito (57’). Amb aquesta victò-
ria, la Unión, que una jornada 
abans havia encaixat la primera 
derrota a casa contra l’UD Ci-
rera (0-2), es manté a la desena 
posició amb 9 punts | RJ

L’UE Sant Joan-
Atlètic guanya 
el primer partit 
a domicili

FuTBOL. 2a CATALANA

La Unión comença a funcionar a domicili
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L’UD Santa María ha encade-
nat dues jornades sense guanyar 
al grup 9è de Quarta Catalana. 
Després d’empatar al camp 
del CE Lliçà d’Amunt B (2-2), 
l’equip d’Alfonso Torres va en-
caixar la primera derrota con-
tra el CF Palautordera (1-2) a la 
4a jornada disputada a l’estadi 
de la Ferreria. L’equip visitant, 
un dels quatre que encara no ha 
perdut cap partit i que ocupa la 
primera posició, va demostrar 
perquè és un dels grans favorits 
per aconseguir l’ascens. Els de 
Terra Nostra són cinquens amb 
7 punts | RJ

L’UD Santa 
María deixa 
escapar cinc 
punts

FuTBOL. 4a CATALANA

> Jornada d’handbol per a discapacitats
L’entitat sense ànim de lucre De Mano en Mano va organitzar el 10 d’octubre 
una jornada d’handbol per a persones amb discapacitat a l’interior i a 
l’exterior del pavelló Miquel Poblet. L’activitat es va fer en col·laboració amb 
el CH La Salle, l’IME i voluntaris de la Fundación Telefónica. L’objectiu 
de la trobada era promocionar l’handbol entre persones amb discapacitat 
psíquica o malalties mentals que viuen a localitats del Vallès Occidental 
com Montcada i Reixac, Ripollet i Cerdanyola. En total, va participar una 
cinquantena de joves d’entre 14 i 30 anys que va jugar partits d’handbol 
entre ells. De Mano en Mano espera que aquesta primera activitat feta al 
municipi serveixi per crear un equip estable d’handbol | RJ
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Álex Expósito va immortalitzar l’eufòria després de la victòria contra l’UE Sarrià amb un ‘selfi e’ a la pista
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L’UD Santa María no va poder amb el líderR
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El sènior B femení de l’UB MIR 
va aconseguir el 12 d’octubre, a 
la pista del CB Sant Antoni-Poble 
Sec B (45-47), la primera victòria 
de la temporada en partit corres-
ponent a la tercera jornada del 
grup 5è del Campionat Territori-
al de Barcelona. L’equip entrenat 
per Desireé Retamero va superar 
un final molt ajustat per sumar 
els seus dos primers punts des-
prés de dues derrotes contra el 
CB Ipsi B-Otto Sylt (55-46) i el 
CB Coll (42-62). 
Miguel Ángel Ganella, delegat 
del segon sènior femení del club 
blau, fa una valoració positiva 
d’aquest inici de temporada per 
a un equip que ha patit algunes 
baixes i que treballa perquè les 
noves incorporacions s’adaptin 
bé al grup. “Estem tranquils 
perquè no ens hem fixat ob-
jectius massa ambiciosos. La 
nostra intenció és que les juga-
dores gaudeixin i aprenguin, i 
si podem guanyar, millor que 
millor”, ha dit Ganella.

BÀSQuET. uB MiR

El sènior B femení guanya el primer 
partit després de dues derrotes

Rafa Jiménez | Gimnàs Municipal

Va sumar els dos primers punts a la pista del CB Sant Antoni-Poble Sec B (45-47)

El sènior B femení de l’UB MIR no va poder debutar a casa amb una victòria contra el CB Coll
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Amb motiu de les Festes del Soci de La Unió, el seu club de tennis de taula 
organitza el dia 18 d’octubre un torneig exclusiu per als socis que començarà a 
les 16h (les inscripcions s’han de confirmar mitja hora abans de l’inici). A nivell 
competitiu, el CTT La Unió A, que va començar la seva participació al grup 1r 
de Segona A amb una victòria contra el Calella (4-2), va caure a l’última jornada 
a casa de l’UE Sant Cugat (6-0). Per la seva part, el segon equip, que juga al 
grup 3r de Tercera, ha guanyat els seus dos enfrontaments contra el Falcons 
Sabadell AE (4-2) i el CTT Poblenou (2-4) | RJ

> El CTT La Unió organitza un Open per al socis

Una quarantena de persones va 
participar el 5 d’octubre a la 34a 
edició de la Pedalada Popular que 
organitza l’Associació de Veïns de 
Montcada Nova, que no va ama-
gar el seu disgust per la coinci-
dència, per tercer any consecutiu, 
amb la Fira de Comerç i l’Aigua. 
Segons l’AV, la fira que fa Mont-
cada Centre Comerç els impedeix 
passar pel carrer Major i perjudica 
el volum d’inscrits. “Ha estat un 
fracàs. Fa 34 anys que organit-
zem aquesta pedalada i tenim 

un dret adquirit. L’Ajuntament 
hauria de demanar als comerci-
ants que busquin una altra data 
per fer la seva fira. Si continuem 
així, ens plantejarem la possibi-
litat de deixar de fer-la”, ha ex-
plicat Francesca Doval, presidenta 
de l’AV Montcada Nova. 
Jonathan Martín (PSC), regidor 
de Participació Ciudadana, ha 
avançat que cara al proper any 
l’Ajuntament farà d’intermediari 
perquè “s’arribi a una entesa en-
tre ambdues entitats” | RJ

L’AV Montcada Nova demana no coincidir amb altres actes

La Pedadala Popular,  
en risc de desaparèixer

CiCLOTuRiSME

Enric Dalmau, de l’UltraJAM, 
la secció de muntanya i trail de 
la Joventut Atlètica Montcada, 
va guanyar, a la categoria de ve-
terans 2, la prova Long Trail de 
la 6a edició de la Trail Guara So-
montano, disputada a Alquézar 
(Osca) el 4 i 5 d’octubre. L’atleta, 
que va acabar 17è de la general, va 
invertir 6 hores, 38 minuts i 30 se-
gons per recórrer un trajecte de 50 
quilòmetres amb un desnivell po-
sitiu de 2.400 metres. A la matei-
xa cursa i categoria, Enric Mayà 
i José Serrano, també de la JAM, 

van acabar a la tercera i quarta 
posició respectivament. En aques-
ta distància també van participar 
Rubén Colombo, Héctor Bastida, 
Òscar Amposta i Jordi Flores.
Un altre grup de membres de la 
JAM va competir a la prova Ultra 
Trail, de 102 quilòmetres i un des-
nivell positiu de 6.100 metres. El 
millor va ser Dani Moreno, que 
va acabar al lloc 34è (14 hores, 51 
minuts i 6 segons). També hi van 
prendre part Carlos García, Toni 
Ortiz, Germán Moreno i Francis-
co Serrano | SA

Dos podis a la Long Trail 
de Guara Somontano
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Enric Dalmau i Enric Mayà, primer i tercer respectivament

L’UltraJAM, la secció de muntanya i trail de la JAM, va estar ben representada a Alquézar (Osca)

La Pedalada Popular no va poder reunir ni a una quarantena de participants a la seva 34a edició
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Eduard Kucharski, qui va ser 
jugador i entrenador del CB Ais-
malibar, va morir el 2 d’octubre 
als 89 anys. Kucharski va arri-
bar quan l’equip local estava a la 
tercera categoria i el va pujar fins 
a l’elit, on es va enfrontar amb 
els millors equips del moment. 
“Va ser el Pau Gasol d’aquella 
època. Sense ell, Aismalibar 
no hauria estat el que va ser”, 
ha dit Joan Riera, exjugador del 
club montcadenc. Kurcharski va 
arribar a les 50 internacionali-
tats amb la selecció espanyola i 
va ser el seleccionador en els Jocs 
Olímpics de Roma’60 | SA

Mor Eduard 
Kucharski, un 
mite del CB 
Aismalibar

BÀSQuET

Kucharski, a l’època d’entrenador d’Aismalibar

L’Institut Municipal d’Esports i Lleure (IME) organitza el 21 d’octubre a la Casa 
de la Vila, a les 19.30h, una reunió informativa sobre les relacions contractuals 
en l’esport i la responsabilitat que adquireixen les juntes directives dels clubs. El 
ponent serà Vicente Javaloyes, professor d’INEFC amb un màster en Dret Es-
portiu. Des de l’IME s’ha enviat una carta a les entitats esportives, convidant-les 
a l’acte. La Regidoria de Participació Ciutadana també ha fet extensiva aquesta 
invitació a la resta d’entitats de la ciutat, ja que la llei afecta la dinàmica de tot el 
teixit social. Per assistir a la xerrada s’havia de fer una confirmació prèvia abans 
del dia 17 | RJ

> Xerrada sobre relacions contractuals a l’esport

Eva Nieto i Carles Cirera, del Team 
Dynamik, van aconseguir la victòria 
a la primera edició de l’Open In-
ternacional que es va disputar l’11 
d’octubre a Cagliari (Itàlia). Aquesta 
competició va comptar amb la parti-
cipació de 30 parelles de tot el món 
i els montcadencs van ser els únics 
representants de l’Estat espanyol a la 
categoria sènior 1 en ball llatí. Nieto 
i Cirera –foto– competiran el 18 i 19 
d’octubre a Guadalajara al Campionat 
d’Espanya de clubs | RJ

> Eva Nieto i Carles Cirera triomfen a Itàlia
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Després de dues jornades de 
competició al grup 7è de Prime-
ra Divisió, el juvenil A del CD 
Montcada es manté invicte, tot i 
que encara no ha pogut guanyar 
cap partit. De moment, l’equip 
de Robert Villa suma dos punts. 
En el debut a la lliga, els verds 
van empatar a casa sense gols 
contra el CD Badia del Vallès, a 
priori, un dels equips més forts 
del grup. Una setmana més 
tard, el juvenil A va rescatar un 
punt del camp de l’FC Sant Cu-
gat Esport (1-1) gràcies a un gol 
d’Alejandro Ariza en temps de 
descompte | RJ

Repartiment de punts amb Badia (0-0) i Sant Cugat (1-1)

CD MONTCADA

El juvenil A comença la 
lliga amb dos empats

FuTBOL FORMATiu

El CD Montcada i l’Escola es comprometen a 
seguir negociant la unificació del futbol base
Ambdós clubs mantindran reunions sense la presència de l’IME, que deixa de marge fins al mes de gener perquè s’arribi a un acord 

Després de dues reunions con-
vocades per l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME), les 
postures entre el CD Montcada 
i l’EF Montcada per unificar el 
seu futbol base s’han acostat. La 
primera trobada, que es va fer el 
6 d’octubre a les instal·lacions de 
l’IME, va finalitzar amb total desa- 
cord. Davant la proposta muni-
cipal de fusió, el CD Montcada 
volia l’absorció de l’EF Montca-
da amb la incorporació d’alguns 
dels seus responsables. Per la 
seva part, el club vermell preferia 
la creació d’una nova entitat amb 
una junta directiva diferent.
Una setmana després, l’IME va 
convocar una segona reunió que 
va tenir un final més esperan-
çador. Aquesta segona trobada, 
presidida pel regidor d’Esports 
i president de l’IME, Marc Ro-
dríguez, va tornar a comptar 
amb la presència de dos repre-
sentats de cada club: Modesto 
‘Tato’ Sanchís i Ramón Castillo 
(president i vicepresident del CD 
Montcada) i Antoni Sánchez i 
Xavier Soldevilla (president i vi-
cepresident de l’EF Montcada). 
A la segona reunió ambdós clubs 
es van comprometre a no ma-
nifestar públicament missatges 
ofensius en contra de l’altre i van 
demanar més temps per negociar 

i poder arribar a acords. El CD 
Montcada ja avançat que, en cap 
cas, acceptarà la creació d’una 
nova entitat.

Marc Rodríguez es va mostrar 
satisfet pel to positiu de la troba-
da i va afirmar que “l’IME do-
narà temps fins al gener per tal 
de signar un conveni amb una 
sola entitat de futbol base”. Les 
dues entitats s’han emplaçat a una 
tercera reunió –sense l’assistència 
de l’IME– que tindrà lloc el dia 
20 a l’estadi de La Ferreria. 

Decret L’IME ha estimat el recurs 
de reposició que havia presentat 
el CD Montcada i ha deixat sen-
se efecte el decret que revocaba 
l’ampliació del horaris d’entre-
naments i partits del seu futbol 
base. El club verd podrà mante-
nir els nous horaris fins a final de 
temporada i guanya l’espai que 
deixa un equip de l’Escola que 
no s’ha format. El CD Montcada 
considera que  aquesta resolució 
no soluciona encara totes les se-
ves peticions.

Rafa Jiménez | Redacció

L’IME deixa sense efecte 
el seu decret i manté 
l’ampliació d’horaris 
atorgats al CD Montcada

> El primer derbi, 
de prebenjamins
CD Montcada i EF Montcada su-
men, entre tots dos, més d’una 
quarantena d’equips. El primer 
derbi local de la temporada entre 
ambdues entitats es va viure el 4 
d’octubre a l’estadi de Can Sant 
Joan i va enfrontar els seus dos 
prebenjamins A. La victòria va ser 
per als vermells amb un 6-0 | RJ
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El regidor d’Esports, Marc Rodríguez, es va reunir per primera vegada el 6 d’octubre a la seu de l’IME amb representats dels dos clubs afectats

Molta intensitat en el debut contra el Badia

El juvenil A de l’EF Montca-
da va debutar el 4 d’octubre al 
grup 7è de Primera Divisió amb 
un partit vibrant contra el CF 
Navarcles B (3-2). Els montca-
dencs van anar sempre per da-
vant en el marcador fins que els 
visitants van empatar de penal 
al 83’ –minut abans, el porter lo-
cal, Hamza Ajeob, havia aturat 
un altre penal. En temps de des-
compte, Álex Paricio li va do-
nar els tres punts als vermells. 
Una setmana més tard, l’equip 
de Juanjo Roldán va perdre el 
seu primer partit al camp del 
CE Sabadell C (2-0) | RJ

Va guanyar el Navarcles B (3-2) i va caure a Sabadell (2-0)

EF MONTCADA. JuVENiL A

L’equip de Juanjo Roldán 
perd el seu primer partit

L’EF Montcada va patir per superar el Navarcles

Els dos equips de futbol sala del 
planter de l’EF Montcada van 
començar la competició oficial 
el cap de setmana de l’11 i 12 
d’octubre. El juvenil, que juga 
al grup 2n de Segona Divisió i 
que entrena el jugador del pri-
mer equip José Luis Carrasco 
Alcaraz, va perdre a casa contra 
l’EFS Prosperitat B (1-3). D’altra 
banda, el cadet, equip de nova 
creació que juga al grup 2n de 
Tercera i que està dirigit per 
Jerry Carriel i Kevin Macías, va 
fer el seu debut competitiu amb 
una derrota com a local contra el 
CFS Premià de Dalt (3-5) | RJ

El juvenil i el 
cadet de l’Escola 
debuten amb 
una derrota

FuTBOL SALA
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El juvenil femení del CH La Sa-
lle ha començat amb una victòria 
i una derrota la seva participació 
a la Lliga Catalana, categoria en 
la que debuta. Les lassal·lianes 
van aconseguir el primer triomf 
a casa contra el CH Ascó (32-
19) a la primera jornada. Una 
setmana més tard, van perdre 
clarament a la pista de l’OAR 
Gràcia (45-24). “No esperàvem 

guanyar a Sabadell, però sí 
estar més a prop del seu ni-
vell. Hem d’anar poc a poc. 
No ens plantegem assolir una 
determinada posició, sinó que 
les jugadores gaudeixin i facin 
una bona transició cap al pri-
mer equip”, ha dit Pau Lleixà, 
tècnic que ha arribat aquest any 
al club i que també dirigeix el sè-
nior femení | RJ

És la primera derrota després de debutar amb una victòria

HANDBOL

El juvenil femení cau a la 
pista de l’OAR Gràcia

El cadet A del CFS Montcada 
ocupa la cinquena posició al 
grup 1r de Divisió d’Honor 
després de la disputa de quatre 
jornades. L’equip que entrena 
Xavier Romeo va començar 
la lliga amb bon peu, aconse-
guint dues victòries consecuti-
ves contra el CFS Laguna (3-
4) i l’FS Sant Joan de Vilassar 

(6-5). A la tercera jornada, els 
montcadencs van patir la seva 
primera derrota a la pista de 
l’FS Manresa (6-3) i es van po-
der refer d’aquesta ensopegada 
una setmana més tard amb un 
contundent triomf al pavelló 
Miquel Poblet contra un dels 
cuers del grup, l’Acció Sant 
Martí (12-5) | RJ

Ha guanyat tres i només ha perdut un a la pista del Manresa

FuTBOL SALA. CFS MONTCADA

El cadet A és cinquè 
després de quatre partits

El júnior B de l’UB MIR no 
està tenint sort en aquest inici 
de competició i, de moment, no 
ha pogut aconseguir cap victò-
ria després de les tres jornades 
disputades al grup 4t del nivell 
B del Campionat Territorial. 
L’equip que entrena Sergio Mar-
tínez, que ja va portar el júnior B 
del club blau la temporada pas-
sada, encara no ha superat els 40 
punts en cap partit i ha perdut 
contra l’ABB Bufalà (25-63), el 
CB CIC (57-32) i el Frederic M. 
Tècnic Eulàlia (35-88). “Hem 
començat una mica fluixos i 
tenim molta feina per enda-
vant. L’equip és nou d’aquest 
any i hi ha nois que mai han 
jugat a bàsquet de forma com-
petitiva. És una categoria forta 
i aquestes diferències es noten”, 
ha indicat Martínez.

BÀSQuET

El júnior B de l’UB MIR encara no 
ha pogut aconseguir cap victòria

Rafa Jiménez | Redacció

Ha perdut els tres partits que ha disputat i no ha superat els 40 punts en cap d’ells

El júnior B va debutar a la lliga el 27 de setembre amb una derrota a casa contra l’ABB Bufalà 
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El juvenil femení del CH La Salle fa aquesta temporada el seu debut a la Lliga Catalana
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El cadet A del CFS Montcada acumula un balanç positiu després de quatre jornades disputades
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>> Clica i mira la fotogaleria dels equips del CFS Montcada i l’EF Montcada a 

L’equip júnior de l’AEE Mont-
serrat Miró, que la temporada 
passada va guanyar Copa i Lli-
ga, haurà de jugar a la Tercera 
sènior perquè la federació no ha 
pogut organitzat una lliga júnior 
per manca de participants. L’en-
trenador seguirà sent Pedro Ló-
pez i la competició començarà a 
mitjans de novembre | RJ 

El júnior de 
l’AEE Montserrat 
Miró competirà 
a Tercera sènior

CORFBOL



Benilde Fernández
Intèrpret innata. Amb només 15 anys, l’actor i director teatral Arturo Calvo li va dir que tenia fusta 
d’actriu després de veure-la actuar en una obra a la parròquia de Can Sant Joan, barri on viu des dels 
cinc anys i on tothom la coneix com la Beni. En la seva joventut va participar en nombrosos especta-
cles teatrals, alguns amb l’actor Joan Dalmau i amb l’il·lustre Ramon Balsalobre. A fi nal dels seixanta 
i, contra l’opinió materna, va decidir estudiar a l’Institut del Teatre, però l’enamorament inesperat de 
qui després seria el seu marit i pare dels seus dos fi lls, va interrompre el seu camí d’actriu. Ja en la 
seva maduresa, ha tornat als escenaris de la mà de persones com David Velasco, de Dèria Teatre, 
i Climent Sensada –director i professor de teatre–, que han vist en ella una actriu innata. Ara, la 8a 
Mostra de Teatre Montcada a Escena li concedeix un dels Premis Joan Dalmau.

“Fer teatre em permet 
ser una altra persona”

Com va començar en el món del 
teatre?
Vaig començar d’una forma molt 
senzilla. L’actor Joan Dalmau, que 
vivia aleshores a Can Sant Joan, 
em va proposar que interpretés 
el paper de Maite en una obra de 
teatre que es titulava ‘Juego de 
niños’ i que dirigia Arturo Calvo. 
En una de les escenes, jo havia 
de plorar i no sabia com fer-ho. 
Ell em va dir ‘no llores de verdad, 
llora con berraqueo, como una 
niña malcriada’. I així ho vaig fer. 
Després de l’estrena, l’Arturo es 
va dirigir a la meva mare i li va dir 
que jo tenia fusta d’actriu i que 
podia dedicar-me a fer teatre.
Què va dir la seva mare?
No li va fer gens de gràcia aquell 
comentari. Ella era una dona feta 
a l’antiga –els meus pares eren 
originaris de Lleó– i volia que la 
seva fi lla aprengués a cosir i a 
ser una bona esposa i mestressa 
de casa. En canvi, jo m’havia 

sentit tan bé fi cant-me en la pell 
d’aquella nena ploramiques que, 
quan vaig ser tres o quatre anys 
més gran, no vaig dubtar a juntar-
me amb altres afi cionats al teatre 
per representar obres de la mà de 
Joan Dalmau. Quan ell va marxar 
a França, ens vam quedar una 
mica orfes, però vam continuar 
fent teatre pel nostre compte 
amb persones com Froilán Reina, 
Miquel Zaragoza i Mari Rueda, 
entre d’altres. Un cop a l’any 
actuàvem a l’envelat per la festa 
major. Tot ens ho feiem nosaltres, 
des dels decorats fi ns al vestuari i 
els cartells. Hi dedicàvem moltes 
hores, però ens ho passàvem 
molt bé.
Alguna vegada va pensar a 
dedicar-s’hi professionalment?
I tant! Vaig apuntar-me a l’Institut 
del Teatre, tot i l’amenaça de 
la meva mare de fer-me fora de 
casa. Sort que el meu pare em va 
fer costat. ‘Si se’n va ella, me’n 

vaig jo’–, li va dir a la meva mare, 
que no va tenir més remei que 
claudicar.

Com va anar l’experiència? 
Vaig estar a l’Institut del Teatre 
només un curs, del 1968 al 1969. 
Tot i que m’agradava molt anar-hi, 
vaig saltar-me moltes classes per 
poder passejar per la rambla amb 
el meu nòvio, a qui vaig conèixer en 
el mateix període. Ell mai no em va 
pressionar perquè ho deixés, però 
va tenir traça per fer-me veure que 
ser la seva dona i fer d’actriu no 
eren tasques gaire compatibles. 
A què va decidir dedicar-se?
La major part de la meva vida 

vaig fer de secretària a la fàbrica 
Aismalibar i després, durant 11 
anys, vaig treballar a la consulta 
del doctor Orihuela. Tinc clar que 
si tornés a nèixer seria actriu o 
metge, concretament hematòloga 
perquè sempre m’ha fascinat la 
gran quantitat d’informació que 
s’amaga darrera d’una goteta de 
sang. 
S’ha penedit alguna vegada 
d’haver abandonat els estudis 
tea trals?
Moltes vegades, tot i que gràcies 
al meu matrimoni tinc dos fi lls 
fantàstics, als quals no renunciaria 
per res del món. A més, ha 
estat molt agradable retornar als 
escenaris en la maduresa de la 
mà de dues persones com David 
Velasco i Climent Sensada. Gràcies 
al seu interès, he recuperat una 
afi ció que havia deixat aparcada i 
he conegut gent molt maca, que 
em fa sentir com una més del 
grup, malgrat la diferència d’edat.

Que li ha aportat el teatre a la 
seva vida?
Fer teatre em permet ser una 
altra persona durant unes hores i 
desconnectar de la meva realitat, 
dels meus problemes. Gaudeixo 
molt fent cada personatge, vivint 
altres vides totalment allunyades 
de la meva. Reconec que no em 
costa gaire interpretar i tinc bona 
memòria per aprendre’m el text. 
Recordo especiament el paper 
d’Antígona que vaig fer a l’Institut 
del Teatre. 
Què suposa per a vostè obtenir 
un dels Premis Joan Dalmau?
Em sento molt honorada amb 
aquest reconeixement, tot i que 
potser hi ha gent que s’ho mereix 
més que jo, perquè la meva 
carrera teatral ha estat breu. Vaig 
fer teatre de jove i ara ja de gran. 
Entremig han passat quaranta 
anys! Tinc clar que mentre tingui 
ulls i cames seguiré fent teatre 
perquè em fa sentir viva. 

“Vaig apuntar-me a 
l’Institut del Teatre, tot 
i l’amenaça de la meva 
mare de fer-me fora 
de casa”

Actriu

A títol personal
LAURA GRAU
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