
actes en suport al 9n
l’ANC i els partits proconsulta, 
en plena campanya PÀG. 4

> NOTÍCIES:  El tSJC obre el judici oral contra l’alcaldessa per la peça cinquena del cas Mercuri PÀG. 5

> Esports: El CD montcada presenta davant l’afi ció el creixement dels equips del futbol formatiu  PÀG. 26
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ÈPOCA III

publiCitat

el govern local torna a 
congelar les taxes per 
segon any consecutiu
regulació | El valor cadastral que s’aplica a l’Ibi baixarà un 17% i 
s’ajustarà al preu l’actual després de la revisió a l’alça del 2005 PÀG. 3

Participació Ciutadana va organitzar el programa al pavelló municipal PÀG. 14
Festa grossa per a la gent gran
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Balls, actuacions de cant, desfi lades de vestits de paper i una exhibició de tai-txí van ser algunes de les activitats fetes el 25 i 26 d’octubre

campions d’espanya
Eva Nieto i Carles Cirera 
sumen un nou èxit PÀG. 29

>MEMÒRIA HISTÒRICA 
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testimonis vinculats 
a la Guerra civil 
aporten llum sobre el 
confl icte al municipi
Montcada Comunicació presenta el reportatge 
el 3 de novembre, en el marc del cicle organitzat 
per la Biblioteca Elisenda PÀG. 14

Al cementiri montcadenc van ser assassinades al voltant de 1.200 persones

>ORDENANCES 2015
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 Montcada Transparència neix per controlar la despesa pública

Actualitat
laveu.cat

últimes ordenances del mandat
El responsable de l’Àrea Econòmica, Joan 
Maresma, va presentar en Audiència pública 
la proposta de taxes per a l’any vinent

ORDENANCES 2015

el govern local no incrementarà les taxes 
ni els impostos municipals l’any vinent
L’executiu proposa canvis en l’ordenança d’ocupació de la via pública perquè bars i restaurants puguin ampliar les terrasses

Un grup de veïns ha creat un nou 
col·lectiu Montcada Transparència 
per demanar més informació so-
bre la gestió dels pressupostos de 
l’Ajuntament. La nova plataforma 
va aprofitar la presentació de les 
ordenances fiscals en Audiència 
pública –imatge de la dreta– per 
lliurar al president de l’Àrea Eco-
nòmica un escrit en què demana 
que la ciutadania tingui accés a 
l’expedient dels comptes munici-
pals i a les execucions trimestrals 
durant l’any amb el màxim nivell 
de detall. “També reclamem po-
der disposar dels pressupostos 
en el període d’exposició pública 
en un format electrònic gratuït 
complet i treballable per poder 
fer-hi al·legacions”, va indicar 
Josep Miquel Palomino, un dels 
impulsors del nou col·lectiu, qui 
va sol·licitar que els pressupos-
tos es publiquin a Internet perquè 

puguin ser consultats. Montcada 
Transparència demana a l’Ajun-
tament que l’obtenció de la docu-
mentació sigui gratuïta, ja que ara 
s’ha d’abonar 0’60 euros per cada 
fotocòpia compulsada. Maresma 
es va mostrar obert a compartir 
la documentació requerida. “No 
tenim cap problema a reunir-nos 

amb qui ho demani per donar-li 
tota la informació necessària”, va 
dir l’edil. Montcada Transparència 
es reuneix cada dimecres a les 
18h a l’Abi i ha creat el blog per fer 
difusió de la seva activitat montca-
datransparencia.wordpress.com  i 
aconseguir que més voluntaris se 
sumin a la iniciativa | SA

La proposta d’ordenances fis-
cals per al 2015 que el govern 
municipal passava a l’aprovació 
del Ple  en el moment de tancar 
aquesta edició té com a princi-
pal objectiu “no incrementar la 
pressió fiscal a la ciutadania”, 
segons va explicar el president 
de l’Àrea Econòmica, Joan Ma-
resma (CiU), durant l’Audiència 
pública feta el 23 d’octubre per 
presentar la proposta a la ciuta-
dania. Impostos com el de trac-
ció mecànica (vehicles), el d’ac-
tivitats econòmiques (IAE), o el 
de construccions, les taxes –on 
s’inclou la de recollida de resi-
dus– i gairebé el 100% dels preus 
públics mantindran la mateixa 
quota que l’any passat.

Cadastre. En referència al valor 
cadastral que s’aplicarà l’any 
vinent en l’Impost de Béns Im-
mobles (IBI), serà un 17% infe-
rior respecte l’actual. Aquesta 
baixada, sumada a la rebaixa 
del 13% de l’exercici anterior, 
farà que aquest indicador hagi 
experimentat un descens del 
30% en els últims dos anys. “Es 
compleix l’objectiu del govern 
municipal de rebaixar els va-
lors cadastrals que s’havien 
disparat a l’última revisió, que 
va tenir lloc el 2005, coincidint 
amb el boom immobiliari”, va 
explicar Maresma. 
Pel que fa a l’impost sobre l’incre-
ment del valor de terrenys de na-

turalesa urbana, la plusvàlua, un 
tret destacat d’aquesta ordenan-
ça és que les persones que hagin 
efectuat la dació en pagament 
–lliurar el seu habitatge al banc 
per fer front al pagament de la 
hipoteca– no l’hauran d’abonar. 
Pel que fa a l’ordenança d’ocupa-
ció de la via pública, l’executiu 
proposa canvis perquè els bars 
i els restaurants puguin ampliar 
la zona de terrasses, fent com-
patible una major activitat eco-
nòmica amb el pas de vianants 
i el descans de la ciutadania. Els 
canvis s’han fet en resposta a les 
demandes del sector de la restau-
ració.

Bonificacions. El govern ator-
garà per segon any consecutiu 
ajuts econòmics per al pagament 
de l’Ibi. En funció del nivell de 
renda i dels membres de les uni-
tats familiars, els ajuts seran del 
25%, 50%, 75% i, fins i tot, del 
100%. Com a novetat, s’ha pujat 
el sou màxim que ha de cobrar 
una persona propietària d’un ha-
bitatge i que viu sola per obtenir 
la subvenció, passant de 9.034 a 
12.015 euros. L’ajut s’atorgarà al 
2015, però en referència a l’Ibi 
del 2014. També tenen un 50% 
de descompte en l’Ibi les famílies 
nombroses i les monoparentals, 
les persones grans amb uns in-
gressos iguals o inferiors a 800 
euros mensuals i els propietaris 
que instal·lin als seus habitatges 
sistemes d’aprofitament tèrmic o 
d’energia solar. 
Els contribuents que tinguin do-
miciliat el pagament de les taxes  
gaudiran d’un 5% de descompte. 
Qui es vulgui beneficiar d’algu-
na de les bonificacions ho haurà 
de comunicar al consistori abans 
del 31 de desembre.

Sílvia Alquézar | Montcada 

“La voluntat del govern 
és no incrementar la 
pressió fiscal sobre la 
ciutadania”, ha explicat 
Joan Maresma

El govern, d’acord amb la demanda formulada pels representants del sector de la restauració, ha decidit modificar l’ordenança sobre la via pública
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Notícies
laveu.cat/noticies

Paredes, candidat 
L’assemblea el ratifica com 
a alcaldable de CiU en 
substitució de Maresma

pàg. 06

xerrada antiincineració
Nicolás Olea i Carme Valls alerten sobre 
els efectes de la crema de residus en la 
salut de les persones 

pàg. 11

pi
la

r
 a

bi
án

D’esquerra a dreta, els participants a l’acte de l’ANC, Ferran Civit, Antoni Trias, Jaume Barberà, José Luis Conejero, Ricard Perarnau i Consol Cervera

 La CUP vol una República al servei de la classe treballadora

La CUP Montcada ha estat la prime-
ra formació a fer la campanya pel 
9N al municipi. El 24 d’octubre va 
convocar una xerrada titulada ‘Es-
querres pel sí sí’ amb la participació 
d’Alfredo Bienzobas, coordinador 
Nacional de Treballadors/es per la 
Independència de l’ANC, i Xavier 
Oca, membre de la CUP Sabadell. 
Bienzobas va incidir en la importàn-
cia que hagi estat la societat civil la 
impulsora del procés sobiranista i va 
reclamar unes eleccions constitu-
ents, no plebiscitàries, “per fer una 
Catalunya nova que tingui com a 
centre el poble mobilitzat”. 
El líder sindical va recordar que la 
transició no va suposar una ruptura 
democràtica, sinó la continuïtat del 
domini de “les mateixes famílies 
que ostenten el poder des de fa 
segles a Espanya i Catalunya, in-
vestits de diferents colors polítics”. 
També va ser crític amb el sistema 
judicial, per la seva dependència 
del poder polític; amb el poder eco-
nòmic, que va titllar de “parasitari, 

corruptor i improductiu”, i amb la 
intel·lectualitat, “que viu de la men-
jadora”. Per a Bien zobas, la conclu-
sió és clara: “Per canviar aquest sis-
tema cal una ruptura democràtica 
que passa per la independència”.

Unitat. Per la seva banda, Oca va 
argumentar que la campanya ‘Es-
querres pel sí sí’ té el seu origen en 
les diferents mobilitzacions socials 

pel dret a l’habitatge, a la sanitat i a 
l’escola pública i en el moviment po-
pular per la independència sorgit en 
paral·lel. “El primer objectiu que ens 
hem de marcar –va dir– és agrupar 
el màxim de persones per elaborar 
un programa comú de les esquerres 
i encarar un procés constituent que 
defineixi una República Catalana 
Independent que estigui al servei 
de la classe treballadora” | SA 
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pROCéS SObiRANiStA

la Generalitat obrirà els instituts públics 
del municipi per instal·lar les urnes el 9n
L’ANC i partits proconsulta com CiU, ERC i la CUP ja estan en campanya amb l’objectiu que hi hagi la màxima participació

En el moment de tancar aquesta 
edició la Generalitat anunciava 
que el 9 de novembre els insti-
tuts públics del municipi seran 
els punts als quals els ciutadans 
s’hauran d’adreçar per poder 
participar a la consulta alternati-
va sobre el futur de Catalunya. 
Al Montserrat Miró votaran els 
veïns  del centre –fins a la línia 
de Portbou–, més tot el sector de 
Mas Rampinyo; a l’INS La Ri-
bera ho faran els de la zona Lle-
vant, la Ribera, Can Sant Joan 
i Vallençana-Reixac, i a l’INS 
La Ferreria votaran els residents 
a Terra Nostra, Font Pudenta i 
Can Cuiàs. 
En la consulta poden participar 
els majors de 16 anys que hauran 
de presentar el DNI per acredi-
tar-se. En el cas de ciutadans es-
trangers residents a la localitat, 
hauran de fer-ho amb el passa-
port i la targeta d’identitat d’es-

tranger (TIE) si no pertanyen a 
la Unió Europea.
Campanya. Els partits partidaris 
del procés ja estan fent actes de 
campanya a la localitat per pro-
moure la participació a la jorna-
da. El proper previst el convoca 
CDC el 3 de novembre, a les 
20.30h, a la Casa de la Vila on in-
tervindrà Marta Pascal, responsa-
ble de la Joventut Nacionalista de 
Catalunya (JNC). Convergència, 
a l’igual que ERC, ha instal·lat 

també carpes informatives itine-
rants a diferents barris. L’ANC, 
per la seva banda, té previst orga-
nitzar un acte final de campanya 
el dia 8. L’arrencada inicial la va 
fer el 26 d’octubre amb una ma-
tinal reivindicativa davant del pa-
velló Miquel Poblet a la qual van 
assistir prop de 200 persones. Els 
parlaments van anar a càrrec dels 
montcadencs Antoni Trias,  José 
Luis Conejero i Ricard Perarnau, 
en nom de la societat civil, i del 
periodista Jaume Barberà i el 
membre del secretariat nacional 
de l’ANC Ferran Civit. 

Arguments. “Malgrat que no 
tingui vinculació jurídica, la 
consulta del 9N servirà per 
demostrar que volem votar i 
quina és la força dels catalans”, 
va manifestar la representant de 
l’ANC local, Consol Cervera. 
Per la seva banda, Barberà va ex-
pressar el seu convenciment que 
la independència només té sentit 
“com a eina per fer una societat 
millor, més justa i equitativa i 
on el paper de la ciutadania 
sigui cabdal”. Mentre que Civit 
va defensar el 9N com una qües-
tió de “legitimitat enfront la le-
galitat” i va recordar que perso-
nalitats com Martin Luther King 
o Nelson Mandela també es van 
rebel·lar contra les lleis establer-
tes per defensar drets civils. 
Representant la societat montca-
denca, Antoni Trias va reclamar 
la independència com l’única 
manera de recuperar la llibertat 
com a poble; Conejero va parlar 
en nom dels immigrants que han 
adoptat Catalunya com a país i 
que volen poder decidir sobre el 
seu futur i Perarnau va pronosti-
car que l’únic camí possible serà 
la desobediència.

Pilar Abián | Montcada 

Voluntaris de l’ANC i 
dels partits proconsulta 
informaran el 9N dels 
punts de votació que ja 
es poden consultar al 
web participa2014.cat
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L’alcaldessa, María Elena Pé-
rez, el diputat i exnúmero dos 
del PSC, Daniel Fernández, 
i els germans Manuel i Fran-
cisco Bustos ja han estat for-
malment acusats per part del 
Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC), en rela-
ció amb la peça cinquena del 
cas Mercuri. Pérez serà jutjada 
per presumpta prevaricació i la 
resta, per un suposat delicte de 
tràfic d’influèn cies en el cas de 
la contractació de l’exdirectora 
de l’Àrea Territorial del con-
sistori montcadenc, Carmina 
Llumà. 
El TSJC també ha comunicat 
a l’Ajuntament la seva condició 
de perjudicat per si li interessa 
comparèixer a la causa. En el 
moment de tancar aquesta edi-
ció, el grup municipal d’ERC 
presentava al Ple d’octubre una 
moció proposant que el consis-
tori donés aquest pas amb la 
finalitat que, en el cas que l’al-
caldessa sigui condemnada, el 

consistori pugui ser rescabalat 
per danys i perjudicis i Pérez 
assumeixi el cost de la seva de-
fensa, actualment a càrrec de 
l’administració.

Procediment en curs. L’obertura 
del judici és un nou pas en el 
procés que es va iniciar fa dos 
anys, al novembre del 2012, ar-
ran de les escoltes telefòniques 
que es feien a Manuel Bustos 
en el marc de la investigació del 
cas Mercuri, centrat a Sabadell. 
A les converses enregistrades, 
tant Bustos com el seu germà 
–també edil– i Fernández van 
pressionar l’alcaldessa perquè 
contractés Llumà, tot i no ha-
ver estat considerada apta en la 
prova de selecció. Pérez sempre 
ha negat aquest extrem i ha as-
segurat que la contractació es 
va fer de forma legal.
La Plataforma Sabadell Lliure 
de Corrupció (SBDLC), perso-
nada a la causa com a acusació 
popular, reclama als tres acusats 
que encara conserven el càrrec 

electe, que el deixin de manera 
immediata “per dignitat i per 
respecte a la ciutadania”, ha 
assenyalat en un comunicat. 
Fernández ha anunciat que es-
perarà que es fixi la data per 
al judici oral per demanar for-
malment a la Cambra del Par-
lament la seva suspensió com 
a diputat. El polític ha pres 
aquesta decisió d’acord amb la 
direcció del partit.

obert el judici oral contra l’alcaldessa, 
daniel Fernández i els germans Bustos

pEçA CiNquENA DEl CAS mERCuRi

ERC demana al Ple que l’Ajuntament comparegui a la causa en condició de perjudicat

Pilar Abián | Redacció

L’alcaldessa no ha fet cap pronunciament
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La comissaria local dels Mos-
sos d’Esquadra han rebut en les 
darreres setmanes dues denún-
cies sobre robatoris a domicilis 
de gent gran. La descripció del 
delicte coincideix en ambdós 
casos, tant pel que fa al desen-
volupament dels fets com a la 
descripció de les seves autores, 
dues dones joves, d’entre 20 i 
30 anys. 
El modus operandi consisteix a 
entrar a les finques amb l’excu-
sa de fer repartiment de publi-
citat directa, porta a porta. Un 
cop es guanyen la confiança 
dels residents, una d’elles de-

mana permís per anar al bany 
mentre l’altra entreté els pro-
pietaris. És en aquell moment 
quan la dona que ha entrat al 
domicili aprofita per robar di-
ners i joies. 

Prevenció. Els Mossos també re-
corden que no s’han d’obrir les 
portes de casa a desconeguts ni 
facilitar-lis, en cap cas, l’accés 
a l’interior de l’habitatge. En 
cas de ser víctima d’un delicte, 
cal que els afectats truquin al 
telèfon 112 tan aviat  com sigui 
possible i aportin el màxim de 
dades del fet i de les persones 
implicades. 

diligències contra un policia local

els mossos alerten sobre 
robatoris a gent gran
En les darreres setmanes dues dones han robat a domicilis 
després de guanyar-se la confiança dels propietaris 

SuCCESSOS

Pilar Abián | Redacció

En el moment de tancar aques-
ta edició, l’Ajuntament anunciava 
l’obertura de diligències policials i 
d’un expedient disciplinari contra un 
agent del cos local per un presump-
te delicte de malversació de cabals 
públics. Els fets, sobre els quals no 

han trascendit més detalls, s’han 
conegut arran d’una investigació in-
terna iniciada des de la pròpia pre-
fectura de la Policia Local un cop es 
van constatar indicis raonables de 
delicte. L’afer s’ha traslladat a l’auto-
ritat judicial corresponent | LR
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No totes les persones tenen el 
mateix risc de sofrir càncer i 
cada vegada hi ha més proves 
científiques que demostren que 
té més pes el codi postal que el 
genètic a l’hora de desenvolupar 
aquest tipus de malalties. Aques-
ta és una de les conclusions  de 
la xerrada que va fer el catedrà-
tic de Radiologia i Medicina 
Física de la Universitat de Gra-
nada, Nicolás Olea, el 17 d’oc-
tubre al Kursaal davant de 150 
persones. L’acte el va organitzar 
la Plataforma Antiincineració 
per abordar la influèn cia de la 
incineració sobre la salut de les 
persones, tema sobre el qual 
també va parlar l’endocrinòlo-
ga Carme Valls. L’acte va ser 
conduït pel portaveu de la Plata-
forma, José Luis Conejero, que 
va agrair la presència de dos 
components de la Coordinado-
ra Catalana contra la Incinera-
ció de residus a cimenteres, M. 
Dolores Gallar, de Sant Vicenç 
dels Horts, i Mercè Mestres, de 
Santa Margarida dels Monjos.

Efecte combinat. Olea va citar 
els treballs de l’Institut de Salut 
Carlos III, que vincula la pre-
sència d’incineradores amb la 
major incidència del càncer i va 
fer un repàs de la gran quantitat 
de substàncies tòxiques a què es-

tan exposats els éssers humans, 
no només a través de l’aire con-
taminat, sinó també de l’alimen-
tació, els productes cosmètics i 
altres objectes que utilitzem en 
la nostra vida quotidiana, com 
les ampolles d’aigua o les pae-
lles de la cuina. “El problema 
més greu és que la normativa 
marca la quantitat màxima 
d’additius que pot portar cada 
producte de forma individual, 
però ningú ha mesurat l’efec-
te combinat de les diferents 
substàncies a les què hi estem 
exposats”, va alertar Olea, refe-
rerint-se especialment als infants 
i les dones embarassades, molt 
més vulnerables. “Aplicant el 
principi bàsic de precaució, 
les administracions  haurien 
de treballar per reduir la so-
breexposició dels humans als 
tòxics”, va concloure.

Eftalats. El científic es va mos-
trar sorprès que la incinerado-
ra de Montcada emeti eftalats  
–29 quilos al 2012, segons el 

Registre Estatal d’Emissions i 
Fonts Contaminants. Aquesta 
substància, usada per donar fle-
xibilitat als plàstics, pot causar 
alteracions en el sistema hormo-
nal. Un estudi que ha mesurat 
el nivell d’ftalats a l’orina d’ha-
bitants de diferents llocs d’Espa-
nya determina que és un dels 
països europeus amb els índexs 
més alts. 

Problemes reproductius. La inter-
venció de Carme Valls es va cen-
trar en els efectes concrets de la 
incineració i la perillositat de les 
nanopartícules, “que cap filtre, 
per més modern que sigui, 
pot atrapar”. Segons l’endocri-
nòloga, la majoria dels tòxics 
que desprén una incineradora, 
a més de ser potencialment can-
cerígens, també poden causar 
alteracions en el funcionament 
hormonal. “Per això cada ve-
gada veiem més problemes 
de salut reproductiva, de pu-
bertat precoç i d’obesitat”, va 
remarcar. Davant de les incerte-

ses científiques sobre com afec-
tarà a llarg termini l’exposició 
continua da als tòxics, Valls va 
reclamar l’elaboració d’estudis 
epidemiològics i va concloure 
que “les incineradores, si és 
que han d’existir, han d’estar 
lluny de nuclis habitats”.

olea: ‘el codi postal té més pes que 
el genètic en la incidència del càncer’
L’oncòleg i l’endocrinòloga Carme Valls alerten sobre l’efecte combinat dels tòxics als què estem exposats

plAtAfORmA ANtiiCiNERACió

La Plataforma Antiincinera-
ció ha rebutjat la invitació de 
l’Ajuntament a formar part 
d’una comissió de treball amb 
presència de Lafarge i enti-
tats per valorar la relació de 
l’empresa amb el seu entorn. 
En una carta dirigida a l’al-
caldessa accidental, M. Car-
men Porro (PSC), diu que 
“en lloc de crear comissions 
inútils que només serveixen 
per reforçar la cimentera, 
hauria de complir les moci-
ons aprovades en diferents 
plens per posar fi a la inci-
neració”. El col·lectiu recor-
da que el permís ambiental 
de Lafarge va ser anul·lat pel 
Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya i denuncia que 
la direcció sempre ha rebut-
jat l’oferiment de diàleg. “Al 
contrari, ha anat augmen-
tant el nombre de residus 
que utilitza, sent cada vega-
da més perjudicials per a la 
salut”, conclou | Lg

la Plataforma 
no formarà part 
de la comissió 
de treball sobre 
la cimentera
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Laura Grau | Can Sant Joan

D’esquerra a dreta, Nicolàs Olea, José L. Conejero, Carme Valls, Manolo Gómez, Mercè Mestres i M. Dolores Gallar, durant la xerrada al Kursaal

 Lafarge nega perjudicis per a la salut humana

En un comunicat, la cimentera 
afirma que “no hi ha estudis 
fiables que demostrin avui dia 
que existeixi una relació entre 
les emissions d’una fàbrica de 
ciment i malalties com el càn-
cer”, en paraules del catedràtic 
de la Universitat Politècnica de 
Catalunya i director de Ciment 
Català (Oficemen), Alejandro 
Josa, que considera alarmistes 
les declaracions  d’Olea i Valls. 
Pel que fa als eftalats, el comu-
nicat inclou les valoracions de 
Pedro Mora, professor de la Uni-
versitat Politècnica de Madrid 
i director tècnic de l’Agrupació 

de fabricants de ciments d’Es-
panya, segons el qual “s’estan 
confonent els estudis ecològics 
amb els epidemiològics”. Fonts 
de la direcció local han assenya-
lat que “no hi ha establerta cap 
limitació en l’emissió d’eftalats 
perquè, en principi, no és un 
contaminant propi de la nostra 
activitat”. La seva presència pot 
estar relacionada amb la crema 
de les restes plàstiques pre-
sents als Combustibles Derivats 
de Residus (CDR), que usen 
aquest tipus d’instal·lacions i 
que provenen de les plantes de 
reciclatge | Lg

Valls: ‘Cap filtre, per 
modern que sigui, 
pot atrapar les 
nanopartícules que 
emet una incineradora’
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La Plataforma Antiincineració 
de Montcada i Reixac, el Cen-
tre d’Ecologia i Projectes Al-
ternatius-CEPA, la Plataforma 
Ecoparc de Ripollet i l’Asso-
ciació Cerdanyola Via Verda-
Ecologistes de Catalunya opi-
nen que l’Ecoparc 2 s’hauria 
de tancar de forma imminent, 
fi ns a tenir plenes garanties que 
no emet ni pot emetre substàn-
cies contaminants ni olors. Els 
col·lectius, partidaris de l’Es-
tratègia Catalana cap al Residu 
Zero, consideren que la planta 
s’hauria de reconvertir i seguir 
un altre model de tractament 
de residus més respectuós amb 
el medi ambient i les persones 
i els llocs de treball. Aquestes 
són algunes de les conclusions 
a què van arribar a la reunió 
celebrada el 22 d’octubre a Ri-
pollet. 

Reclamen més estudis. Després 
de fer-se públic al mes de juny 
l’estudi de la Universitat Rovi-

ra i Virgili sobre la contamina-
ció detectada al 2011 al voltant 
de la planta –ubicada al terme 
montcadenc, però en el límit 
amb Ripollet, Santa Perpètua 
i Barberà–, els col·lectius eco-
logistes dels municipis afectats 
reclamen al govern de la Gene-
ralitat que encarregui un altre 
estudi a equips científi cs inde-
pendents i el cessament de la 
incineració a la cimentera de 
Montcada, entre d’altres qües-
tions. Les entitats no donen per 
vàlids els controls que ha fet la 

Generalitat sobre la qualitat de 
l’aire al voltant de la planta, 
segons els quals els paràmetres 
sobre la qualitat de l’aire estan 
per sota del que marca la nor-
mativa.
L’Estratègia Catalana cap al 
Residu Zero és una iniciativa 
ciutadana a la que s’han adhe-
rit empreses, entitats, municipis 
i universitats i que promou un 
canvi de model en els sistemes 
de producció i consum del país 
amb l’objectiu de tancar els ci-
cles de la matèria i l’energia.

entitats adherides a residu Zero 
reclamen que es tanqui la planta 

ECOpARC 2

La Plataforma Antiincineració està entre els col·lectius que han fet la demanda

Pilar Abián | Redacció

La planta de tractament de residus es troba a Can Cabanyes, en terme municipal montcadenc
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Els comerços de Montcada i 
Reixac poden donar servei el 
pròxim 1 de novembre, en ser 
un festiu comercial autoritzat 
pel Departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya. Aquest 2014. Els 
altres festius o diumenges en 
què els establiments podran 
obrir portes seran els dies 6 i 8 
de desembre (pont de la Cons-
titució) i el 21 de desembre 
(diumenge abans de Nadal). 

Any vinent. Al 2015, el calen-
dari comercial fi xa com a fes-
tius o diumenges comercials 
el 4 de gener (diumenge abans 
de Reis), 11 de gener (primer 
diumenge de la campanya de 
rebaixes d’hivern), 5 de juliol 
(primer diumenge de rebaixes 
d’estiu), 12 d’octubre (Dia de 
la Hispanitat), 1 de novembre 
(Tots Sants), 6 i 8 de desembre i 
20 de desembre. 
En conformitat amb l’Ajunta-
ment i amb el Consell de Co-
merç del municipi, els dos dies 
addicionals d’obertura seran el 
2 i el 9 d’agost | LR

les botigues 
que ho vulguin 
podran obrir l’1 
de novembre

07

La PAH Montcada ha presentat 
un recurs d’apel·lació al Jutjat 
de Cerdanyola contra la sentèn-
cia que obliga 8 membres del 
col·lectiu a complir una pena de 
quatre dies de localització per-
manent al seu domicili per una 
falta de deslluïment de béns. El 
judici es va celebrar el 2 d’oc-
tubre arran les denúncies pre-
sentades per diferents entitats 
bancàries de Montcada contra 
la PAH per haver omplert de 
cartells les seves ofi cines amb 
motiu d’una acció reivindicati-
va la primavera passada. 
Tot i que fi nalment els bancs 
afectats van retirar les denún-
cies, la jutgessa considera els 
fets provats –basant-se en el 
testimoni dels Mossos d’Esqua-
dra– i manté la sentència. En un 
comunicat, la PAH qualifi ca la 
condemna de “desproporcio-
nada” i diu que sentències com 
aquesta només pretenen “mi-
nar la força de moviments 
socials com la PAH que, amb 
la seva lluita, defensa els drets 
fonamentals dels més desafa-
vorits” | Lg

la PaH recorre 
la sentència 
contra vuit 
activistes
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Totes les forces polítiques que 
el passat 13 d’octubre van par-
ticipar a la jornada organitzada 
per l’Ajuntament i la Plataforma 
Tracte Just Soterrament Total, a 
excepció del PPC, han presen-
tat conjuntament una proposta 
de resolució al Parlament en 
suport al projecte. L’escrit ins-
ta el govern de la Generalitat a 
reclamar a l’Estat i al Ministeri 
de Foment el compliment de 
l’acord per al soterrament de la 
línia Barcelona-Portbou al seu 
pas pel nucli urbà, així com la 
dotació econòmica necessària 
per iniciar la primera fase de 
les obres durant l’exercici del 
2015.  

Municipi esquarterat. En l’expo-
sició de motius de la resolució, 
els grups –CiU, ERC, PSC, 
ICV-EUiA, C’s i el Mixt, on 

hi ha la Cup– destaquen el 
paper que Montcada i Reixac 
té en l’articulació viària i de 
comunicacions del país, amb 
el pas de tres línies de tren, 
dues autopistes i una auto-
via, així com l’acolliment de 
diverses infraestructures me-
tropolitanes com l’Ecoparc 2 i 
la depuradora. Tot plegat, en 
opinió dels partits, “afecta la 
vertebració del municipi i el 
seu desenvolupament, creant 
una situació de forta pressió 
mediambien tal”. La resolució 
també fa constar que el 19 de 
novembre del 2007, el Ministeri 
de Foment, l’Adif, la Generali-
tat i l’Ajuntament montcadenc 
van signar un acord mitjan-
çant el qual es comprometien 
a començar les obres del soter-
rament de la línia de Portbou 
abans que acabessin les de la 
Línia d’Alta Velocitat (LAV). A 

data d’avui, l’últim pou de ven-
tilació de la mateixa és a punt 
de finalitzar i el projecte del so-
terrament encara no té, ni tan 
sols, cap dotació econòmica.
Els partits destaquen el fet que 
l’acord va ser impulsat per les 
entitats de la ciutat represen-
tades a la Plataforma i ratificat 
per tots els grups municipals.

Esmena del PSC. El diputat so-
cialista Carlos Corcuera, que 
també va visitar el municipi 
el 13 d’octubre, ha presentat 
diferents esmenes als pressu-
postos de l’Estat, tot criticant 
que les inversions previstes al 
Vallès Occidental l’any vinent 
són gairebé testimonials. El 
soterrament de la línia de Port-
bou al seu pas pel municipi és 
un dels projectes per als quals 
Corcuera ha reclamat partida 
pressupostària.

els partits acorden una proposta de 
resolució en suport al soterrament

pARlAmENt DE CAtAluNyA

El document l’han signat totes les forces amb representació a la cambra excepte el PPC

Pilar Abián | Redacció

> l’omic torna a l’edifici central de l’ajuntament
L’Oficina d’Informació al Consumidor (OMIC) ha deixat les instal·lacions de 
la Casa de la Vila per atendre el públic a l’edifici de l’Ajuntament, concre-
tament a l’OAC (Oficina d’Atenció a la Ciutadania). L’horari d’atenció del 
servei és els dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 9 a 14h, i els dimarts, 
de 10 a 13 i de 15 a 19h | PA

> canvi d’espai del Jutjat a la casa de la Vila
El Jutjat de Pau de Montcada canvia 
aquest mes d’espai encara que no 
d’adreça. A partir del 14 de novem-
bre, les oficines passaran de la sego-
na a la tercera planta de la Casa de 
la Vila. Amb motiu d’aquest trasllat, 
els dies 12 i 13 de novembre hi haurà 
serveis mínims | PA ar

xi
u

/ p
il

ar
 a

bi
án

Els representants polítics van homenatjar les víctimes del tren el passat 13 d’octubre i es van fer fotografies davant del monòlit de Gabriel Ruiz
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o> sara Berbel parlarà sobre les dones i el poder 

Asdem, l’associació d’empresàries i directives del municipi, ha convidat 
Sara Berbel, doctora en Psicologia Social i autora del llibre Directivas y em-
presarias. Mujeres rompiendo el techo de cristal a analitzar les relacions 
psicològiques i socials de les dones davant del poder i els obstacles que hi 
ha a les organitzacions per al seu accés a càrrecs de decisió, aportant pro-
postes per aconseguir-ho. La xerrada es farà el 5 novembre, a les 18.30h, 
a la Casa de la Vila | PA

> el carril bici, pendent de la intervenció de ripollet
El carril bici que enllaça Montcada i Reixac i Ripollet en paral·lel al riu 
Ripoll ja està enllestit tot en el tram montcadenc. La connexió amb el que 
existeix al municipi resta pendent de l’actuació que ha de fer properament 
l’Ajuntament de la veïnal localitat | LR
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> Horari especial del cementiri per a tots sants
Els dies 31 d’octubre i 1 de novem-
bre, la instal·lació municipal obrirà 
de 9 a 17h de forma ininterrompuda 
i el dia 2, de 9 a 13h. Per facilitar 
l’accés al recinte i al cementiri de 
Collserola i vetllar per la seguretat i 
la mobilitat,  durant el primer cap de 
setmana de novembre s’habilitarà 
un dispositiu policial especial als ac-
cessos a ambdós cementiris i TMB 
reforçarà les línies d’autobús que hi 
arriben | PA

> l’adif farà obres a dues estacions locals
La proposta de pressupostos de l’Estat per al 2015, en l’apartat de Pla 
d’Infraestructures Transport i Vivenda inclou una partida per reformar 
l’estació de Montcada-Bifurcació. L’AV Can Sant Joan ha rebut la notícia 
amb satisfacció ja que entén que respon a les mobilitzacions que va iniciar 
l’any passat per denunciar el mal estat de l’estació del barri, especialment 
pel que fa a les condicions d’accessibilitat. Als llistat d’accions previstes 
també hi ha unes reformes a l’estació de Montcada-Manresa | Lg
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Les obres d’ampliació de la 
passarel·la de La Salle s’inici-
aran a principi de novembre i 
duraran aproximadament tres 
mesos. L’actuació, pressupos-
tada en 515.000 euros que su-
fraga l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, obligarà a tallar la 
passera i els vianants hauran 
d’utilitzar com a via alternativa 
el pont dels Hermanos.
La remodelació consistirà en 
l’ampliació de l’estructura –que 
passarà de tenir 3 metres d’am-
plada a 4’5– i la substitució de 
l’actual terra de fusta per un 
de metàl·lic per evitar que la 

superfície es torni lliscant quan 
plou o gela. De l’antiga estruc-
tura s’aprofi taran els pilars i el 
calaix existents. La intervenció 
inclou la rehabilitació i reforç 
del pont, la col·locació de no-
ves baranes laterals i la substi-
tució de l’enllumenat.

Pont força transitat. La passarel-
la coneguda popularment com 
la de La Salle, per la proximitat 
a aquest centre escolar, és una 
zona de pas molt utilitzada per-
què és l’itinerari natural entre 
el nucli antic i Mas Rampi-
nyo –on s’inclouen els sectors 
de Pla d’en Coll i Montcada 

Nova. En moments puntuals, 
especialment a les hores d’en-
trada i sortida dels alumnes als 
col·legis La Salle i Font Freda 
i a l’Institut Montserrat Miró, 
té difi cultats per absorbir el 
gran volum de vianants que 
hi circulen. “L’actuació per-
metrà ampliar  la capacitat 
de la passarel·la i la farà més 
còmoda i segura pel tipus 
de paviment que s’hi instal-
larà”, ha explicat el president 
de l’Àrea Territorial, Juan Par-
ra (PSC). La intervenció do-
narà continuïtat a la recent re-
modelació del carrer Joaquim 
Castellví.

comencen les obres d’ampliació 
de la passarel·la sobre el riu ripoll

pROpERA ACtuACió

La intervenció durarà aproximadament tres mesos durant els quals es tancarà al pas

Pilar Abián | Redacció

La passarel·la es va instal·lar l’any 1999 en el mateix punt on hi havia l’antic pont de vianants que es va endur la riuada del 1962

la
u

r
a 

g
r

au

El proper mes de gener comen-
çaran els treballs de construc-
ció de la rotonda de 20 metres 
de dià metre que connectarà la 
carretera de la Roca amb la de 
la Vallençana, on hi ha l’actual 
cruïlla. Al voltant de l’espai s’in-
corporaran passos de vianants 
i també una vorera pavimen-
tada. A la banda paralel·la a la 
llera del riu Besòs, el projecte 
preveu la construcció d’una al-
tra vorera que connectarà amb 
el passeig de vianants i compta-
rà amb arbrat i punts de llum. 
Tot plegat està pressupostat en 
500.000 euros.

Trobada amb l’AV. El calendari 
del projecte l’han comunicat 
l’alcaldessa accidental, M. Car-
men Porro (PSC), i el president 
de l’Àrea Territorial, Juan Parra  
(PSC), als representants de la 
nova junta de l’AV Vallençana 

presidida per Josep Cartañà. 
Una altra de les actuacions 
previstes al sector és l’ampli-
ació d’una de les voreres del 
pont que uneix el carrer Jaume 
I amb la carretera de la Roca, 
per permetre el pas simultani 
de vianants i ciclistes. 
L’espai ubicat entre el pont so-
bre el Besòs i l’accés a la Font 
del Tort també serà objecte 
d’una renovació a partir del 
mes de febrer per tal de fer un 
itinerari segur fi ns a aquesta 
zona de lleure de la serralada 
de Marina. El pas de vianants 
per la carretera es regularitzarà 
amb un semàfor de polsador 
i el recorregut tindrà punts de 
llum, mobiliari urbà i zona ajar-
dinada. Les tres actuacions  es-
tan fi nançades per la Diputació 
de Barcelona. Només en el pro-
jecte d’accés a la Font del Tort 
l’Ajuntament haurà d’aportar 
poc més de 21.000 euros.

la rotonda prevista a la 
cruïlla de la Vallençana 
es farà a partir de gener
El govern municipal presenta els projectes previstos a l’AV

Pilar Abián | Redacció

Els representants veïnals, a l’esquerra, durant la seva trobada amb l’alcaldessa i el regidor
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Cada any, l’Ajuntament de Mont-
cada i Reixac destina una partida 
del pressupost a treballs de 
manteniment correctiu i millora 
als carrers de la ciutat, tant en 
les voreres per on passegen els 
vianants com pel ferm per on 
circulen els vehicles. Enguany 
s’han fet diverses actuacions 
agrupades per conceptes com 
el Pla local de seguretat viària, la 
depressió de voreres per fer-les 
accessibles, accions de millora de 
la mobilitat, mesures de seguretat 
i reparació de paviments.
Pel que fa al Pla local de seguretat 
viària, iniciat el 2013, aquest 
any s’ha millorat la connexió del 
carrer d’Elionor amb l’avinguda 
de la Ribera, modifi cant la cruïlla 
esbiaixada per una altra de 
perpendicular i amb un stop. I 
en un tram del carrer de Santiago 
s’ha canviat de costat l’espai 
d’estacionament dels vehicles per 
reduir la velocitat de circulació.
Amb relació a la depressió de 
voreres, s’han fet accessibles, 
entre d’altres, les de la cruïlla del 
carrer de l’Estació amb Bateria; 
les del carrer de Monturiol 
cantonada amb la Mercè i les 
de les cantonades del carrer 
de Santiago, on a més s’han 
desplaçat els passos de vianants.
En l’àmbit de la mobilitat, s’ha 

aconseguit reduir la velocitat 
de circulació al carrer de Joan 
Miró, a un tram de l’avinguda 
d’Europa, i al carrer del Progrés 
de La Ferreria, al costat de l’estadi 
de futbol. En aquests vials s’han 
instal·lat bandes reductores de 
velocitat i, en alguns casos, s’han 
fet noves marques vials per fer 
més estret el carrer.
Els Serveis Municipals també 
han intervingut per reparar una 

tanca que delimita el parc infantil 
de la carretera Vella amb la línia 
ferroviària de Manresa i l’ha 
substituït per un mur de formigó.
Pel que fa a la reparació de 
paviments per a vianants, aquest 
any s’ha arranjat el tram de la 
rambla dels Països Catalans 
–prop de la benzinera–que 
s’havia fet malbé per les arrels de 
l’arbrat; a la mateixa rambla s’ha 
eliminat un punt que acumulava 

tolls d’aigua, i a Can Cuiàs s’ha 
fet una rampa d’accés a un 
grup d’edifi cis per facilitar-ne 
la mobilitat. Serveis Municipals 
també s’encarrega de la pintura 
viària, fent el manteniment a 
totes les marques. Els treballs 
que s’executen des dels Serveis 
Municipals es gestionen a través 
del programari ViaMAP, una eina 
de gestió integral de la vía pública 
que permet tenir una visió glo-

bal dels carrers de la ciutat. 
Amb aquest gestor es llisten les 
incidències que comuniquen els 
ciutadans –ja sigui per telèfon, 
presentant una instància o 
explicant-la al perfi l de Facebook 
de l’Ajuntament–, així com les que 
detecten els agents de la Policia 
Local o els tècnics municipals. Els 
treballs els fan una plantilla de 30 
operaris municipals i també amb 
empreses externes al consistori. 

> monogràfi c

ObRES DE REpARACió DElS SERvEiS muNiCipAlS

l’arranjament de diversos espais de la via 
pública millora la mobilitat a la ciutat

àREA tERRitORiAl
Coordinació i redacció: Gabinet de premsa
més informació a www.montcada.cat

Feina mUltitasca
Els treballs impulsats des de Serveis 
Municipals inclouen voreres, vials i 
elements de seguretat dels carrers 

Personal ProPi i extern
L’Ajuntament disposa d’una plantilla 
pròpia de 30 operaris que es 
complementa amb empreses externes

M. CARMEN pORRO
ALCALDESSA ACCIDENTAL

Les feines que tot sovint s’im-
pulsen des dels Serveis Mu-
nicipals no tenen una reper-
cussió a tota la ciutat, però en 
canvi suposen una gran millo-
ra en aquell carrer o barri on 
s’apliquen. Són petites millo-
res que sumen i que fan que 
els nostres espais més quo-
tidians estiguin en òptimes 
condicions. I perquè aquests 
canvis segueixin sent possi-
bles necessitem que els veïns 
ens ajudin a detectar aques-
tes incidències. El compromís 
municipal és, i seguirà sent, 
atendre-les totes per fer de 
Montcada i Reixac una millor 
ciutat. 

Millores
que sumen

JUAN pARRA
PRESIDENT DE L’ÀREA TERRITORIAL

El desgast dels elements de 
l’espai públic no es pot solucionar, 
normalment, amb treballs pre-
ventius i per aquest motiu la 
millor manera de mantenir els 
carrers de la ciutat en bon estat 
són les accions correctives que 
s’impulsen des dels Serveis Mu-
nicipals. Per tal de minimitzar 
els efectes d’aquests problemes 
és molt important detectar-
los a temps. Des d’aquest de-
partament es gestionen totes 
les incidències i es fi xa un pla 
de treball per solucionar-les 
i millorar la seguretat viària, 
l’accessibilitat i la mobilitat pels 
carrers per on transcorre en 
nostre dia a dia.

Detectar
a temps

NOVES BANDES REDUCTORES I ALTRES MILLORES VIàRIES

D’esquerra a dreta i de dalt a baix: reparació de la vorera del pont aeri de la Ribera; millora de la connexió del carrer d’Elionor amb l’avinguda de la Unitat; reparació d’un mur al parc 
infantil de Carretera Vella; millora al Camí de la Font Freda, a Montcada Nova, i senyalització d’una vorera a rehabilitar.
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L’agrupació local de Conver-
gència Democràtica de Cata-
lunya (CDC) a Montcada i 
Reixac ha escollit en assemblea 
Joan Carles Paredes com a nou 
cap de llista per a les properes 
eleccions municipals en substi-
tució de qui ha estat el líder del 
partit des de la dècada dels 80, 
Joan Maresma, que al setembre 
va anunciar que no tornaria a 
ser alcaldable.
Paredes, de 43 anys i comercial 
de professió, és regidor des del 
2007 i, d’aleshores ençà, el mà-
xim responsable del Departa-
ment de Promoció Econòmica, 
Empresa i Ocupació. Militant 
de CDC des del 1992, ha estat 
durant 10 anys president del 
partit a la localitat i, a les passa-
des eleccions, va ser el número 
2 de la llista.

Repte personal. “Quan estàs en 
política, poder liderar el pro-
jecte del teu partit és sempre 
motivador”, ha reconegut Pa-
redes, tot agraïnt la confiança 
de l’executiva i de l’assemblea. 
Després de ser ratificat el 27 
d’octubre com a alcaldable en 
presència de la presidenta co-

marcal, Núria Colomè, i del se-
cretari executiu nacional de po-
lítica municipal, Joan Ramon 
Casals, el candidat convergent 
va expressar a l’assemblea la 
seva satisfacció per represen-
tar “un equip de gent plena 
d’energia i il·lusió on el pri-

mer de tot són les persones, 
la ciutat i el nostre país”. El 
president de CDC, Daniel Re-
mesar, va afegir que “s’obre 
una nova etapa en què tot és 
possible si ens ho proposem 
i treballem amb convenci-
ment”.

Paredes, segon de la primera fila per la dreta, acompanyat pels regidors i part de l’assemblea
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Joan carles Paredes serà el cap de 
llista de ciU a les properes eleccions

COmiCiS 2015

Edil des del 2007, substituirà Joan Maresma, un històric de la política local

Pilar Abián | Redacció

Ciutadans ja disposa de local 
propi a Montcada, concreta-
ment al carrer Torras i Bages, 
4 de Montcada Nova. La nova 
seu va ser inaugurada el 17 
d’octubre amb la presència del 
diputat José Manuel Villegas 
i el secretari d’acció política 
Antonio Espinosa, a més de la 
regidora de l’Ajuntament, Car-
men Romero, i al voltant d’un 
centenar de militants i simpatit-
zants. El coordinador de l’agru-
pació local, David Gerbolés, va 

agrair als afiliats la seva tasca 
diària “perquè C’s sigui a dia 
d’avui una alternativa de go-
vern a Montcada”. 
Per la seva banda, Espinosa va 
destacar el creixement de C’s a 
tot el Vallès, però especialment 
al municipi, “on estem molt 
satisfets perquè anem en la 
bona línia”. Ciutadans es va 
presentar per primera vegada 
a les eleccions municipals al 
maig del 2011 i va sumar 749 
vots obtenint una representant 
al plenari.

c’s estrena local propi 
a pocs mesos per a les 
eleccions municipals
La formació aspira a créixer i a ser una alternativa al govern 

Laura Grau | Redacció

Villegas, tallant la cinta en presència d’Espinosa, Gerbolés i la regidora Carmen Romero

C’
s

Esquerra Republicana a Mont-
cada ha escollit per unanimitat 
Salvador Serratosa com a pre-
sident de l’executiva local en 
substitució de Jordi Sánchez 
Escrigas, que el passat juliol 
va ser triat com a alcaldable de 
la formació per a les properes 
eleccions municipals. Sánchez 
ocupa el càrrec de secretari de 
política municipal a la junta 
que integren 10 persones més: 
Montserrat Ribera, responsa-
ble d’organització; Mª Àngels 
Teruel, de finances; Miquel 
Àngel Carbajo, d’imatge i co-
municació; Joan Fabián, de 
relacions amb associacions i 
entitats; Ferran Martí, de les 
xarxes socials; Roser Solano, 
secretària de la dona; Neus Vi-
nyals, de relacions parlamentà-
ries; Gerard Garrido, portaveu 
de les JERC, i Marta Aguilar, 

portaveu del grup municipal. 
En ser proclamat nou president 
de l’executiva local d’Esquerra, 
Serratosa va lloar la tasca del 
seu predecessor i va encoratjar 
la militància a assolir la fita de 
l’Estat propi: “El moment his-

tòric que estem vivint ens de-
mana renovar l’esforç en la 
lluita per defensar els drets 
dels ciutadans de Montcada 
i Reixac i assolir una societat 
més justa dins d’una Catalu-
nya independent”.

Salvador Serratosa, de blanc, al centre de la imatge amb components de la nova executiva
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salvador serratosa, nou president 
de l’executiva local d’esquerra 

CANvi pOlítiC

El seu predecessor, Jordi Sánchez, va ser triat al mes de juliol com a alcaldable

Pilar Abián | Redacció
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El trànsit de vehicles entre 
Mas Rampinyo i Ripollet per 
la carretera BV-1411 quedarà 
afectat provisionalment a par-
tir de l’inici de novembre per 
les obres de construcció d’una 
rotonda a la cruïlla que donarà 
accés al ramal de connexió amb 
l’autopista C-58. Mentre duri 
la intervenció, aproximada-
ment  uns sis mesos, el trànsit 
en ambdós sentits de circulació 
en aquest punt sofrirà desvia-
ments alternatius senyalitzats. 
En el cas dels vehicles que vul-
guin anar d’una població a l’al-
tra podran fer-ho sense proble-
mes pel vial paral·lel al Ripoll, 
al polígon La Granja.

Retencions. Aquesta actuació 
té per finalitat la implantació 
d’una rotonda de 40 metres de 
diàmetre per facilitar els movi-

ments dels vehicles en aquest 
punt i evitar retencions inne-
cessàries degudes als semàfors 
existents. Es construiran dos 
carrils en cada entrada a la 
connexió per tal d’afavorir el 
moviment de vehicles i reduir 
els temps d’espera dels conduc-
tors. 
El projecte constructiu també 
preveu reurbanitzar l’entorn de 
la rotonda, incloent-hi la plan-
tació de vegetació, i mantenir 
el pas dels vianants que es des-
placen entre els dos municipis 
amb una ampliació de la vorera 
del costat nord de fins als 2,5 
metres.
L’actuació urbanística serà fi-
nançada per la Diputació de 
Barcelona, que és l’entitat que 
gestiona aquest vial, i ha estat 
adjudicada a l’empresa Rogasa 
per un pressupost de 495.000 
euros.

Aquest plànol facilitat per la Diputació mostra, sobre una vista aèria de la zona afectada, els diferents itineraris que es podran seguir durant les obres
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restriccions de trànsit 
a la carretera de ripollet 
mentre durin les obres

CONStRuCCió D’uNA ROtONDA

Els vehicles que vagin d’un municipi a l’altre podran 
circular sense problemes pel vial paral·lel al Ripoll

Pilar Abián | Redacció

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

necesito. Alquilar un piso amueblado por 
Mas Rampinyo o alrededores del 30 de 
diciembre al 20 de enero, ambos incluí-
dos. Tel. 680 715 880.
clases. De alemán particulares. Teléfono 
610 39 20 86.
se ofrece. Señora titulada para cuidado 
de personas, tareas domésticas, canguro, 
paseo de mascotas... Tel. 603 415 237.

alquiler. Sala de 25m2 para encuentros 
de grupos reducidos y terapias, con cami-
lla. Montcada Centro. Tel. 626 226 988.
se vende. Camara reflex Olympus E-510, 
con cuatro objetivos. Precio: 400 euros. Tel. 
610 800 814 (Mar).
Busco trabajo. Para tareas de vigilante, 
mozo de almacén o impresor. Con expe-
riencia. Tel. 692 162 464.

se ofrece. Señora responsable para ha-
cer limpieza del hogar y cuidados de niños 
y personas mayores. Tel. 618 573 050.
onitora española como canguro o tareas 
dosmésticas. Disponibilidad total.  Tel. 
646 549 949.
lloguer.  Pàrquing a Mas Rampinyo, a 
l’ av. Catalunya. 39 euros/mes. Tel. 655 
520 401.
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La II Fira de l’Automòbil de 
Montcada i Reixac organitza-
da el passat 19 d’octubre al Pla 
d’en Coll, davant del pavelló 
Miquel Poblet i al solar que 
envolta la instal·lació esporti-
va, va ser tot un èxit  quant a 
assistència i participació. Les 
xifres són prou significatives. 
Enguany va haver-hi una tren-
tena d’expositors –la majoria 
conscessionaris, tallers locals i 
empreses relacionades amb el 
món del motor–, enfront la cin-
quena de l’any passat. Pel que 
fa als particulars que van exhi-
bir els seus vehicles, la xifra va 
arribar al centenar, una vintena 
més que a la primera edició. 
L’afluència de públic va ser 
constant al llarg de tot el dia ja 
que, com a novetat i a propos-
ta de les empreses expositores, 
la Fira es va allargar en horari 
de matí i tarda. Per fer atractiu 
el programa, l’organització va 

incloure una arrossada popular 
i jocs infantils i activitats per a 
la canalla.

Satisfacció. “Enguany hem su-
perat amb escreix les xifres 
de la primera edició, tant pel 

que fa a les empreses partici-
pants com als particulars”, ha 
explicat el regidor de Promoció 
Econòmica, Empresa i Ocupa-
ció, Joan Carles Paredes (CiU), 
molt satisfet de la resposta de 
la ciutadania. “Esperem –ha 

afegit– que això esperoni els 
empresaris del sector per-
què, de mica en mica, siguin 
ells els que s’encarreguin de 
continuar i mantenir aquesta 
fira que hem impulsat des de 
l’Ajuntament”. 

Gran afluència de públic i de vehicles 
antics a la segona edició del certamen 
La jornada sobre el món del motor organitzada per Promoció Econòmica va ser tot un èxit 
Pilar Abián | Pla d’en Coll

Un centenar de particulars van exposar els seus vehicles, alguns antics i de col·lecció, a l’esplanada que envolta el pavelló Miquel Poblet
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ii fiRA DE l’AutOmòbil

L’Ajuntament, per mitjà de la 
Regidoria de Comerç i amb el 
suport de les associacions de 
comerciants del municipi, or-
ganitzarà una nova edició de la 
Fira de Nadal els dies 13 i 14 
de desembre, a la rambla dels 
Països Catalans i el camí de la 
Font Freda, a Montcada Nova, 
on també hi haurà activitats de 
dinamització. Els establiments, 
entitats i artesans interessats a 
participar-hi han de formalitzar 
la inscripció a l’activitat del 3 
al 21 de novembre, per mitjà 
de l’Oficina d’Atenció Ciuta-
dana (OAC), situada a l’edi-
fici de l’Ajuntament (av. de la 
Unitat, 6). El consistori cedirà 
als comerciants  i artesans del 
municipi que estiguin inscrits 
una carpa, una taula, dues ca-
dires, il·luminació i el servei de 
vigilància nocturna del recinte 
firal. 
Els ajuts municipals s’atorgaran 
per rigorós ordre d’arribada de 
les sol·licituds que compleixin 
els requisits especificats a les 
bases, que es poden consultar 
al web montcada.cat | LR

obertes les 
inscripcions 
per a la Fira 
de nadal
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centre oBert Font PUdenta 
L’Ajuntament va inaugurar el 29 
d’octubre el nou equipament, 
gestionat per l’ong  Aldees Infantils

pàg. 18  pàg. 17

canal YoUtUBe
Montcada Comunicació ja té 
presència a la plataforma social 
de vídeos més estesa al món

Montcada Comunicació, el de-
partament municipal que gestiona 
els mitjans La Veu, laveu.cat i Mont-
cada Ràdio, presentarà el 3 de no-
vembre a la Biblioteca Elisenda 
de Montcada el documental ‘La 
batalla contra l’oblit. Testimonis 
de la Guerra Civil a Montcada 
i Reixac’ (18.30h). L’acte obre el 
programa ‘La Guerra Civil, des 
de 1936 als nostres dies’, que 
organitza  l’equipament de Pla 
d’en Coll durant el novembre. 

Testimonis. El documental recull 
l’experiència d’algunes famílies 
de la ciutat durant i després del 
conflicte bèl·lic. La primera part 
dse centra en els afusellaments 
que van tenir lloc al cementiri 
municipal els primers mesos de 
la contesa, convertint-se en el lloc 
de Catalunya on es van assassi-
nar més persones –al voltant de 
1.200– a la reraguarda republi-
cana. La filmació es fa ressò del 
poder dels comitès locals anti-
feixistes, controlats per la CNT-
FAI, l’assassinat de 12 veïns de 
Montcada a les tàpies del cemen-

tiri de Cerdanyola i de la inves-
tigació que es va obrir durant la 
República, encarregada al jutge 
Bertran de Quintana, per aclarir 
els fets.La segona part del docu-
mental gira entorn de les conse-
qüències del conflicte bèl·lic, amb 
l’inici de 40 anys de dictadura 
militar. La gravació inclou el tes-
timoni de montcadencs que van 
perdre familiars en els afusella-
ments que el govern  franquista va 
dur a terme al Camp de la Bota, 
a Barcelona, i l’enterrament dels 
cossos al Fossar de la Pedrera, al 
cementiri de Montjuïc. 
La idea de fer el reportatge 
neix a partir de la publicació 
del llibre ‘940 dies. La Guerra 
Civil a Montcada i Reixac’, dels 
cronistes locals Josep Bacardit 
i Ricard Ramos. “Vam parlar 
amb els autors i vam creure 
oportú que podríem aprofitar 
la seva investigació per elabo-
rar un reportatge”, ha indicat 
la gerent de Montcada Comu-
nicació, Pilar Abián, qui ha re-
cordat que el departament ha 
contribuït en la recuperació de la 
memòria històrica amb altres re-
portatges com la riuada de 1962 
i la història de l’escola La Salle o 
de l’empresa Aismalibar. Després 
de la projecció, ambdós autors 
participaran en un debat sobre el 
conflicte bèl·lic.

Sílvia Alquézar | Montcada

El documental està 
basat en el llibre dels 
cronistes locals Josep 
Bacardit i Ricard Ramos  

mONtCADA COmuNiCACió

L’acte obre el programa d’activitats sobre la Guerra Civil espanyola que promou l’equipament durant el mes de novembre

el documental ‘la batalla contra l’oblit’ 
es presenta el dia 3 a la Biblioteca elisenda

Les càmeres de Montcada Comunicació durant la gravació de la doctora en història de la Universitat de Barcelona, Queralt Solé
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Diverses propostes analitzen el conflicte i les seves conseqüències
La Biblioteca Elisenda ha pro-
gramat diverses propostes al 
voltant de la Guerra Civil i les 
seves conseqüències. El 5 de 
novembre tindrà lloc la projec-
ció de l’audiovisual ‘1930’s: Mi-
rall de canvis’ (19h), elaborat 
pel Museu Municipal durant 
els tallers de memòria històrica 
que va organitzar entre el 2008 
i el 2010. El dia 10, Roger He-
redia, impulsor del banc d’ADN 

per a familiars desapareguts a 
la Guerra Civil farà una xerrada  
titulada ‘El banc d’ADN, la dar-
rera esperança per als nostres 
desapareguts’ (19h). 
D’altra banda, la Biblioteca aco-
llirà del 3 al 22 de novembre 
l’exposició ‘Fam i guerra a Ca-
talunya. Memòries i estratègies 
de supervivència 1939-1959’, 
cedida pel Museu Etnològic de 
Catalunya. Del 3 al 15, l’equipa-

ment municipal farà l’exposició 
‘Espanya blava i vermella. His-
tòria i literatura sobre la Guerra’. 
Hi haurà una selecció d’obres 
d’història, novel·les i pel·lícules 
per conèixer millor aquest perí-
ode històric. A més, la Bibliote-
ca vol recollir testimonis sobre 
el conflicte i la postguerra. Les 
persones interessades es poden 
adreçar a la recepció de l’equi-
pament | SA
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iii mOStRA D’ENtitAtS

El carrer Major va acollir el 18 
d’octubre la III Mostra de les 
Entitats de Montcada i Reixac, 
en què van participar prop d’una 
quarantena de col·lectius de di-
ferents àmbits, des de la cultura 
i l’oci fins a les reivindicacions 
socials. Les associacions partici-
pants no es van limitar a oferir 
informació sobre la seva tasca, 
sinó que també van fer activitats 
de dinamització per atraure el 
públic, que va ser molt nombrós 
al llarg de tota la jornada. Per 
exemple, els grups de dones de la 
ciutat van fer al matí una original 
flashmob amb el lema ‘Avorta-
ment lliure, les dones decidim’. 

Efemèride. Una altra activitat no-
vedosa va ser la que va promou-
re el grup ‘Sin teta hay paraíso’ 
que, amb motiu del Dia Mundial 
contra el Càncer de Mama, va 
engrescar els visitants a penjar 
globus roses a la passarel·la del 
riu Ripoll i van il·luminar amb 
llums del mateix color la Casa de 

la Vila i l’església de Reixac. ‘Sin 
teta’ va aprofitar l’esdeveniment 
per recollir recollir llet, galetes 
i brics de caldo de sopa per al 
menjador social El Caliu. Paral-
lelament a la zona de carpes, hi 
va haver activitats a l’escenari de 
la plaça de l’Església on van actu-

ar diferents col·lectius com la Co-
ordinadora de Grups de Rock. 
També es va fer una desfilada de 
galgos, a càrrec del grup Batec de 
Galgo, una actua ció dels Caste-
llers de Montcada i Reixac, que 
va aplegar  força públic, i una 
masterclass de flamenc.

les associacions atrauen força 
públic amb propostes molt variades
La jornada es va fer el 18 d’octubre al carrer Major amb una quarantena de participants 

Laura Grau | Montcada

Els grups de dones de la ciutat van protagonitzar una coreografia a favor de l’avortament lliure
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Els consells escolars de cada cen-
tre es renovaran al llarg d’aquest 
mes de novembre. Segons el ca-
lendari que ha fet públic el De-
partament d’Ensenyament de la 
Generalitat, el procés començarà 
el dia 3 i, abans del 12, s’hauran 
d’haver constituït les meses elec-
torals. Les votacions hauran de 
tenir lloc entre el 24 i el 28 i la 
constitució del nou consell haurà 
d’estar enllestida abans del 23 de 
desembre. 

Objectiu. El consell escolar del 
centre és l’òrgan col·legiat de 
participació de la comunitat esco-
lar en el govern del centre. En el 
consell escolar hi ha representats 
tots els col·lectius que intervenen 
en la comunitat educativa com el 
director, el professorat, l’alumnat, 
els pares i el personal d’adminis-
tració i serveis. En els centres 
públics, la funció principal del 
consell escolar és participar en 
la presa de decisions en relació 
amb aquells temes importants 

per al funcionament i l’organit-
zació del centre: el projecte edu-
catiu, la programació general, la 
gestió econòmica, etc. En el cas 
dels centres privats concertats, 
el consell escolar debat, avalua, 
analitza i pren decisions sobre 
els temes proposats pel titular del 
centre. Els membres del consell 
escolar són elegits per un període 
de quatre anys i es renoven per 
meitats cada dos anys.

els consells escolars es 
renovaran al novembre
Les eleccions als centres s’han de fer entre el 24 i el 28

Sílvia Alquézar | Redacció

EDuCACió

Els pares rebran informació del seu centre
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La festa de l’Envelliment actiu 
a Montcada i Reixac, celebrada 
al pavelló Miquel Poblet el 25 i 
26 d’octubre, ha estat un èxit de 
participació, amb més assistèn-
cia de persones que en edicions 
anteriors, tal com ha destacat la 
Regidoria de Participació Ciu-
tadana, organitzadora de l’esde-
veniment conjuntament amb les 
diferents associacions de gent 
gran de la ciutat. “Amb l’ele-
vada participació en aquesta 
jornada heu demostrat un cop 
més el vostre compromís amb 
la ciutat i la vostra implicació 
en la dinamització del teixit 
associatiu de la ciutat”, va ma-
nifestar l’alcaldessa accidental, 
M. Carmen Porro (PSC), durant 
els parlaments oficials de la festa, 
diumenge a la tarda. 
L’edil va estar acompanyada 
durant l’acte del nou president 
de l’Associació de la Gent Gran 
Casa de la Mina, Andrés Miran-
da, qui substitueix José María 
Rubio, i Francisco Martínez, el 

president de la nova entitat que 
gestiona el Casal de la Gent 
Gran de Montcada i Reixac, situ-
at al Parc Salvador  de Montcada 
Nova, fruit de la fusió de les dues 
associacions  que fins ara funcio-
naven al Casal. El vicepresident 
d’aquesta nova entitat és Llorenç 
Barber. 

Activitats. La primera jornada 
de la festa va comptar amb una 
exhibició de les activitats que 
habitualment es fan als Casals 
de gent gran del municipi, com 

tai-txí, cant coral, sevillanes, sar-
danes, rondalles i una desfilada 
de vestits de paper. Una de les 
principals novetats del progama 
de tarda va ser un espectacle de 
varietats amb el transformista 
i showman Juan Reina, l’actor 
Toni Torres, l’actriu Mayte Car-
reras i el Ballet Glamour. La fi 
de festa va comptar amb una de-
mostració de balls de saló i balls 
en línia, a càrrec de l’Associació 
de Balls de Festa Major de Ter-
ra Nostra, i ball, amb l’orquestra 
Arsenic Band.

L’esdeviment va comptar amb una elevada participació, el 25 i 26 d’octubre al pavelló

Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll

L’espectacle del transformista Juan Reina va agradar molt i va ser una de les novetats a la festa de l’Envelliment actiu d’aquesta edició
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la gent gran mostra la seva energia 
a la festa de l’envelliment actiu

L’expert Jordi Muñoz, de l’Asso-
ciació per la investigació del mal-
tractament a les persones grans 
(EIMA), va fer una xerrada el 
21 d’octubre sobre els testaments 
i les mesures d’autoprotecció de 
la gent gran, organitzada per la 
Regidoria de Serveis Socials al 
Casal de Gent Gran Casa de la 
Mina, amb la col.laboració de 
Participació Ciutadana. El po-
nent va explicar els principals 
recursos legals que existeixen per 
protegir-se a nivell legal en cas de 
perdre la capacitat de decidir per 
un mateix, ja sigui per malaltia o 
accident greu. 
Muñoz va parlar de tres tipus de 
documents legals: el document 
d’autotutela, mitjançant el qual 
es designa qui serà el nostre tutor 
en l’àmbit personal i econòmic; el 
poder preventiu, que faculta algú 
per dur a terme diferents gestions 
en nom nostre, independentment 
que hagi perdut o no les facultats 
mentals, i el testament, “impres-
cindible si un dels dos cònju-
gues mor perquè, si el finat no 
ha especificat que li deixa la 

propietat a la parella, aquesta 
passa automàticament als des-
cendents, mentre que el vidu 
o la vídua només en pot ser 
usufructuari”, va afegir Muñoz, 
qui va destacar la importància de 
formalitzar aquests documents en 
vida davant d’un notari per evi-
tar situacions desagradables en el 
futur. 

Altres temes. També va parlar 
d’algunes fórmules que estan fun-
cionant entre la gent gran per fer 
front a problemes de soledat i de 
manca de recursos: l’acolliment, 
mitjançant la qual s’acorda amb 
algú conegut que aculli l’ancià a 
casa seva a canvi de traspassar-li 
el seu patrimoni, i les relacions 
convivencials d’ajuda mútua, en 
què vàries persones grans acor-
den compartir un habitatge, esta-
blint unes normes de convivència. 
La conferència s’inclou en el cicle 
de xerrades sobre salut promou 
l’Ajuntament i les entitats de gent 
gran de la ciutat. La propera se 
centrarà sobre la diabetes i tindrà 
lloc el 6 de novembre, a les 17h, a 
la Casa de la Mina.

Laura Grau | Can Sant Joan

muñoz: ‘Fer testament 
ens pot evitar situacions 
de futur desagradables’ 
Un advocat informa la gent gran de com autoprotegir-se 

CElEbRACió XERRADA Al CASAl DE lA miNA

L’alcaldessa accidental amb els presidents dels dos casals de gent gran de la ciutat
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L’expert Jordi Muñoz durant la xerrada sobre testaments que va fer al Casal de la Mina

la
u

r
a 

g
r

au



171a quinzena | Novembre 2014 Societat

L’Ajuntament ha rebut una col·laboració econòmica de l’Obra Social “la Caixa” de 15.000 euros per a 
dos projectes. Un total de 12.000 euros es destinaran a un nou programa denominat ‘Mira’t’, adreçat 
a capacitar professionalment noies joves del municipi, entre 16 i 25 anys, en l’àmbit d’atenció al client, 
concretament en els àmbits de telefonia, moda i estètica. L’objectiu del projecte ‘Mira’t’, amb un pres-
supost total de 22.700 euros, és formar un grup de noies, un dels col·lectius més afectats per l’atur, 
mitjançant accions d’orientació, capacitació i experimentació professional així com d’inserció laboral. 
Els altres 3.000 euros que dóna “la Caixa” es destinen a la compra de joguines per a campanya soli-
dària de Nadal destinada a les famílies més desfavorides. A la foto, les autoritats municipals amb els 
representants de l’entitat financera durant l’acte de formalització de la col·laboració, el 23 d’octubre a 
l’edifici consistorial | LR

> ‘la caixa’ aporta 15.000 euros a dos projectes municipals

L’Ajuntament ha sol·licitat una 
reunió amb la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adoles-
cència (DGAIA) per traslladar-li 
la seva preocupació pels incidents 
que hi ha hagut al municipi les 
darreres setmanes protagonitzats 
per alguns dels usuaris del centre 
de menors Can Miralpeix, ubicat 
a la Vallençana. El comportament 
incívic d’alguns dels joves que 
han estat derivats recentment a 
l’equipament ha motivat la inter-
venció de la policia i de la Fiscalia 
de menors en diverses ocasions 
així com queixes veïnals. “Ente-
nem que és una situació conjun-
tural, però el que demanarem 
a Benestar Social és que s’eviti, 
en la mesura del possible, que 
coincideixin alhora massa joves 
amb perfils conflictius”, han as-
senyalat fonts municipals. 

Estades puntuals. Can Miralpeix 
acull una vintena de joves que, 

per diferents motius, es troben en 
situació de desemparament. Les 
estades duren aproximadament 9 
mesos període durant el qual un 
equip tècnic del centre fa l’estudi 
d’observació i diagnòsi de la si-
tuació dels usuaris i de les seves 
famílies i proposa les mesures de 
protecció més adients per a ells, 
que poden ser tornar amb els pa-
res, si la situació ha millorat, anar 
a viure amb algun familiar o una 
família d’acollida o conviure amb 
altres infants i adolescents en un 
Centre Residencial d’Acció Edu-
cativa (CRAE).

Pilar Abián | Redacció

l’ajuntament trasllada 
a la dGaia els incidents 
amb alguns usuaris 
El centre d’acolliment de menors es troba a la Vallençana

CAN miRAlpEiX
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L’Ajuntament i l’ong Aldees Infan-
tils van inaugurar el 29 d’octubre 
el centre obert de la Font Pudenta, 
que neix de la col·laboració entre 
ambdues entitats amb l’objectiu 
d’atendre cada dia de dilluns a di-
vendres, de 17 a 20.30h, una qua-
rantena de nois i noies d’entre 6 i 
16 anys derivats des de la Regido-
ria de Serveis Socials. L’acte va co-
mençar amb la descoberta d’una 
placa a l’entrada de l’equipament, 
a càrrec de l’alcaldessa accidental, 
M. Carmen Porro (PSC), i el pre-
sident de l’ong a Catalunya, Xavi-
er Martín. 

Objectius. “Aquest servei vol po-
tenciar la socialització dels in-
fants amb algun tipus de man-
cances perquè puguin afrontar 
els reptes vitals del futur en les 
mateixes condicions que la resta 
de companys de la seva edat”, 
va dir Porro. Per la seva banda, 
Martín, va destacar l’acord de 
col·laboració entre l’Ajuntament 
i l’ong “per fer realitat aquest 

somni”. Els assistents van fer una 
visita a les instal·lacions, situades 
en un local de 200 m2 al carrer 
Maria de Bearn. L’equipament, 
gestionat per Aldees Infantils, té 
dues sales polivalents, una cuina, 
un espai per a despatxos, admi-
nistració i reunions, un altre per 
fer entrevistes amb les famílies, 

un magatzem i lavabos. El direc-
tor de l’Àrea Social de l’ong, José 
Luis Escobar, va explicar que al 
centre obert els infants juguen, be-
renen, fan activitats dirigides molt 
variades i reforç escolar, “però, 
sobretot, –va afegir Escobar– ens 
interessem cada dia pel seu es-
tat d’ànim”.

El centre obert de la Font Pudenta, situat al carrer Maria de Bearn, es va inaugurar el 29 d’octubre
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l’ajuntament i aldees infantils 
inauguren el centre obert del barri
L’equipament atén cada tarda, de dilluns a divendres, una quarantena d’infants i joves

Sílvia Alquézar | Font Pudenta

fONt puDENtA

El centre va ser inaugurat al febrer
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La Regidoria de Participació Ciutadana organitza els dies 3, 5 i 10 de no-
vembre un curs sobre l’ús de l’eina Mailchimp adreçat a les entitats en el 
marc del Pla de Dinamització associativa 2.0. El Mailchimp és molt útil per 
dissenyar i enviar butlletins informatius, que després es poden vincular a 
blogs en Wordpress. L’objectiu és que les entitats puguin dissenyar cam-
panyes informatives sobre les seves activitats i enviar-les a tots els seus 
contactes. Les sessions es faran al Kursaal, de 18.30 a 21h. Les associa-
cions interessades es poden inscriure omplint el formulari que trobaran a 
l’enllaç goo.gl/forms/UseeW5aaVyZ | SA

> curs sobre l’eina mailchimp adreçat a entitats

La plaça del Poble de 
Terra Nostra va acollir el 
19 d’octubre la primera 
edició del Mercat d’in-
tercanvi, organitzat per 
la Xarxa d’Intercanvi de 
Coneixements i el Centre 
Cívic l’Alzina. Els organit-
zadors han fet un balanç 
positiu de la primera 
experiència i confien a 
augmentar la participa-
ció, que ha estat baixa, 
en properes edicions. Es 
podien bescanviar, sense utilitzar diners, tot tipus d’objectes com roba, 
llibres, plantes, joguines, bicicletes, patins i patinets. En el marc de jor-
nada es van fer uns tallers de reparació de bicicletes i de manualitats 
amb material reciclat | PA 

>  Poca participació al mercat d’intercanvi

Montcada Comunicació, el de-
partament municipal que en-
globa La Veu, Montcada Ràdio, 
montcadaradio.com i laveu.cat, 
està ja present a la plataforma 
social de vídeos més estesa del 
món. El canal es pot visitar a 
youtube.com/montcadacomunicacio i 
compta amb més de 300 audiovi-
suals realitzats des de l’any 2010 
fins a l’actualitat. Les gravacions 
s’agrupen en quatre seccions: no-
tícies, societat, cultura i esports. 
Els vídeos es poden descarregar, 
compartir i afegir a les diferents 
xarxes socials.
 
Novetats. La presència a la nova 
plataforma permet a Montcada 
Comunicació oferir els vídeos 
amb una major qualitat de la 
imatge que fins ara a través del 
portal de notícies laveu.cat.  A ban-
da, el nou canal també suposa un 
salt a nivell quantitatiu “que ens 
permet arribar a més públic”, 
ha subratllat la gerent de Mont-
cada Comunicació, Pilar Abián, 
qui ha indicat que el canal es pot 

seguir en diversos suports, com 
els telèfons mòbils, les tauletes i 
les SmartTV.
El canal es va estrenar el 20 d’oc-
tubre i, en només 10 dies, ja ha 
sumat més de 1.500 reproduc-
cions. Una altra de les novetats 
cara als internautes és que hi ha 
la possibilitat de comentar els ví-
deos. L’únic requisit és disposar 
d’un compte de correu electrònic 
a ‘gmail’. A més, també es pot 

clicar l’opció de m’agrada o no 
m’agrada i subscriure’s al canal, 
a través del qual es pot accedir 
directament al twitter de La Veu, 
al facebook de Montcada Comu-
nicació –conegut com Montcada 
Ràdio i La Veu–, als webs laveu.
cat i montcadaradio.com. Les 
llistes de reproducció del canal 
de Montcada Comunicació es 
poden veure també al canal you-
tube.com/ajuntamentmontcada.

Els vídeos es poden seguir a través de telefòns mòbils, tauletes i SmartTV 

Lluís Maldonado | Redacció

Aquesta és la portada del nou canal Youtube que ha estrenat Montcada Comunicació
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montcada comunicació estrena 
canal a la plataforma social ‘Youtube’
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‘Hem de recuperar els matins’ és 
el magazine que s’emet els diven-
dres, de 20 a 21h, a Montcada 
Ràdio. El programa, dirigit per 
Oliver Pérez i Mario Azañedo, 
fa un repàs de l’actualitat local 
en clau d’humor. L’espai compta 
amb la col·laboració d’una de-
sena de personatges ficticis que 
analitzen i interpreten les notíci-
es com les madrilenyes Paloma 
i Carmen, el doctor Can Pijau-
me, la mestressa Maria Lluïsa 
Campdepedrós, el basc afincat a 
Montcada Gorka Zorionak i els 
argentins Santiago Quilombo i 
Rodrigo Cambalache, propieta-
ris del restaurant ‘Tango i Tongo, 
tú me lo pides y yo te lo pongo’ 
entre d’altres. 

L’esperit. “Ens agrada fer ràdio 
tradicional, la que s’ha escoltat 
tota la vida a les emissores con-
vencionals”, expliquen els dos 
conductors del programa, que ja 
havien fet en anteriors tempora-
des altres espais junts a l’emisso-

ra municipal com transmissions 
especials del festival d’Eurovisió 
i dels sortejos de la Loteria de 
Nadal, entre d’altres. “A Mont-
cada Ràdio ja no se’n fa aquest 
tius de programes i és una ma-
nera de mantenir els espais 
treballats i pensats amb temps 
durant la setmana”, comenta 

Mario Azañedo, coordinador de 
Montcada Ràdio –al 104.6 de la 
FM– i treballador de Montcada 
Comunicació des de fa més de 
20 anys. ‘Hem de recuperar els 
matins’ també es pot escoltar els 
diumenges, de 18 a 19h, i a tra-
vés del canal de montcadaradio.com 
a Ivoox.

Oliver Pérez i Mario Azañedo dirigeixen l’espai, que s’emet els divendres, de 20 a 21h
Sílvia Alquézar | Redacció

Oliver Pérez i Mario Azañedo dirigeixen el programa ‘Hem de recuperar els matins’ al 104.6 FM
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‘Hem de recuperar els matins’ recull 
l’actualitat local en clau d’humor

El Centre Cívic L’Alzina de Terra Nostra organitza el 6 de novembre, a les 
18.30h, un monogràfic de cuina amb productes de comerç just. El preu 
del taller és de 5 euros. Les persones interessades es poden inscriure al 
mateix equipament municipal (Núria, 73), o bé a través del telèfon 935 
640 862 o el correu electrònic centrecivicalzina@montcada.org  | SA  

> monogràfic de cuina amb sabor a comerç just

La Regidoria de Medi Ambient organitza el 8 de novembre una jornada 
d’anellament d’ocells a la llera del riu Besòs, davant de la depuradora 
d’aigües residuals. El punt de trobada tindrà lloc a la Casa de les Aigües, a 
les 9h. L’activitat es desenvoluparà entre les 9 i les 12h. Les persones que 
ho desitgin o bé no poden estar a l’hora de sortida podran anar directa-
ment a l’espai on es farà l’anellament | SA

> Jornada d’anellament d’ocells el dia 8 al Besòs

La secció local de l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) va 
recollir el 19 d’octubre un total de 357 euros durant l’exhibició de zum-
ba que va tenir lloc el Dia Internacional contra el Càncer de Mama. 
L’entitat va organitzar l’esdeveniment al camp de futbol de Can Sant 
Joan en col·laboració amb l’Escola de ball Jym’s i l’UE Sant Joan Atlè-
tic. “Estem molt contentes perquè ens hem trobat amb moltes perso-
nes que volien col·laborar i ajudar les persones afectades per càncer 
de pit”, ha explicat la portaveu de l’AECC a Montcada, Pepita Gil. A 
la foto, l’equip montcadenc amb el llaç de color rosa que simbolitza la 
lluita contra la malaltia | SA 

> l’aecc recull 357 euros contra el càncer de pit

El menjador social El Caliu, amb seu al carrer Bogatell, obrirà un dime-
cres cada 15 dies a partir del 5 de novembre per atendre les persones 
que vulguin ser sòcies o fer aportacions d’aliments. D’altra banda, la 
Ferreteria Montcada, al carrer Clavell, 44, serà un punt de recollida 
d’aliments durant el seu horari comercial. El menjador social, que a 
l’estiu va complir el seu primer aniversari, atén els usuaris els dilluns i 
els dijous al migdia | SA 

> el menjador social el caliu amplia l’atenció
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Denúncia pública
Desde que la Plataforma Antiincinera-
ción se enteró por la prensa de que la 
cementera se estaba preparando, con 
el permiso de la impresentable clase 
política, para incinerar toda clase de re-
siduos, se ha dedicado a traer a Mont-
cada a los mejores y más prestigiosos 
médicos, científicos e investigadores, 
nacionales e internacionales, para que 
nos explicaquen con detalle el peligro 
que implica para nuestra salud que una 
fábrica de hacer cemento se convierta 
en una incineradora.
Todos han coincidido en que incinerar 
residuos mata a los seres humanos. La 
impresentable clase política no ha traido 
a nadie que diga lo contrario pero sí ha 
acusado a la Plataforma de crear “alar-
ma social”. Lo que hemos hecho real-
mente es denunciar que el Ayuntami-
ento se ha pasado por el arco de triunfo 
la moción que todos los grupos firma-
ron en 1999 con el compromiso de que 
nunca más se incinerarían residuos en 
Montcada después de soportar durante 

30 años una incineradora en la Ferre-
ria. Con 400 muertos por cáncer en los 
últimos 6 años, más de 1.000 niños-as 
con bronquitis, asmas y alergias y 3.000 
personas con problemas respiratorios 
¿por qué CIU y PSC y a cambio de qué 
habéis convertido la cementera en una 
incineradora camuflada de residuos 
peligrosos? Pues sí, ¡somos unos alar-
mistas! Y vosotros, clase política, unos 
funestos sepultureros representantes de 
las empresas que nos matan y, si no es 
cierto, demostradnos lo contrario. De-
cidme, clase política: ¿Cuántos expedi-
entes habéis abierto contra la cemente-
ra després de 100 años de explotación? 
Teniendo imputados a dos altos cargos 
municipales por el ruido de la cemente-
ra, ¿cuántos expedientes le habéis abi-
erto por contaminación acústica? ¿Y por 
los humos y olores nauseabundos que 
desprende?
¿Por qué y a cambio de qué hacéis de 
intermediarios para que la cementera 
financie campos y equipos de fútbol, 
el ajedrez, el alpinismo, fuegos artifi-

ciales, programas de radio? ¿Por qué 
descargáis todo el peso de la ley sobre 
cualquier tienda que no tenga permiso 
de apertura y a la cementera no le obli-
gáis a cerrar sabiendo que carece de él 
porque el alto tribunal de Catalunya se 
lo ha denegado? ¿Montcada se merece 
esta clase política que está más al servi-
cio de la empresa que del pueblo? 

Manolo gómez
Can Sant Joan

Puntualització històrica 
Vaig comprar el llibre 940 dies. La 
Guerra Civil a Montcada i Reixac, ja que 
m’interessa el tema i, en llegir-lo, he tro-
bat que les dades que fan referència al 
meu pare, Andreu Vila Roca, no són del 
tot correctes. A la pàgina 282, en l’apar-
tat ‘Document 8: noms de tots els mot-
cadencs que foren depurats i la pena 
que se’les va imposar’ consta que era 
d’ERC-UGT quan en realitat va ser de 
les Joventuts Socialistes que s’uniren 
amb el PSUC. Al meu pare el van con-
demnar a 20 anys per no ser addicte al 

règim. Van fer constar el seu cas com 
de ‘rebelión militar’ i va sortir en llibertat 
condicional el 10 de juny de 1943 per 
ingressar com a soldat a un batalló dis-
ciplinari de presoners, a Ceuta, fins al 
14 de desembre de 1945. Disposo dels 
documents que acrediten les dades 
exactes que agrariria fossin incloses en 
properes edicions o publicacions.
Aprofito per felicitar els autors del lli-
bre, Josep Barcardit i Ricard Ramos, 
per donar a conèixer aquesta part de 
la nostra història per la memòria i el 
respecte dels qui la van viure.

Pepita Vila
Montcada

Rectificació 
A l’últim número de 
‘La Veu’ vam identificar 
erròniament Eduard 
Kucharski (a la foto), 
un dels grans noms 
del bàsquet català dels anys 40 i 50, 
que va jugar amb l’Aismalibar i va morir 
l’1 d’octubre als 89 any.

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu

Les cartes no han d’excedir de 25 línies. És imprescindible que els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI. No es publicaran les cartes que atemptin contra 
persones o institucions. Les cartes es poden registrar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), o bé enviar-les per email, amb les dades corresponents, a l’adreça electrònica som@laveu.cat 
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>Editorial
ordenances
Els signes de recuperació 
econòmica que assegura albi-
rar el govern de l’Estat no aca-
ben de reflectir-se en l’àmbit 
municipal. Això, si més no, 
és el que es desprèn del fet 
que el govern local hagi de-
cidit congelar per segon any 
consecutiu les taxes per a 
l’any vinent. Si bé es podria 
interpretar com a una mesura 
electoralista, cal recordar que 
l’any passat tampoc va haver-
hi pujada i l’argument que es 
va fer servir és el mateix que 
l’actual, no es vol augmentar 
la pressió fiscal sobre la ciu-
tadania. Això també fa augu-
rar que el debat plenari que 
s’havia de fer en el moment 
de tancar aquesta edició si-
gui, si fa no fa, calcat al que 
va tenir lloc ara fa un any. 
Aleshores l’oposició va dema-
nar al govern que anés més 
enllà de la congelació i baixés 
impostos, proposta que no va 
reeixir.
En les ordenances del 2015 
el que sí queda reflectit és 
que l’Ibi s’adequa al nou va-
lor cadastral dels habitatges, 
un cop modificat després de 
la revisió del 2005, que es 
va fer en ple boom immobi-
liari i que va suposar un incre-
ment desproporcionat del ma-
teix. Malgrat que el Ministeri 
d’Economia no ha accedit a 
fer una revisió individualitzada 
del cadastre abans de la data 
prevista, justament al 2015, 
sí que ha acceptat aplicar un 
coeficient reductor a tota la 
ciutat, tal com va reclamar 
l’Ajuntament l’any passat. 
Com a mínim, fins que es faci 
la valoració particular, els parà-
metres seran més raonables.

La propera edició de 
‘La Veu’, el 14 de noviembre

Prou d’injustícies!

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

La llibertat de pensament hauria de ser un dret del qual tothom pogués 
gaudir. Però sembla que encara hi ha molts llocs on els drets bàsics no es 
respecten. Débora, una catalana que viu a Turquía des de fa 25 anys, ens 
manté informats de primera mà de tot el que passa a Kobane, Siria. Els 
yihadistes, extremistes islàmics, eliminen tothom qui no adopti la religió de 
l’Islam; cristians, ateus, pacifistes... La humanitat sencera ha de reaccionar 
i defensar a homes, dones i nens que pateixen aquestes persecucions. No-
saltres, com a Església Evangèlica de Montcada, hem volgut denunciar les 
maldats que estan succeint. Preguem per totes aquelles víctimes perquè 
Déu segueixi donant-lis força i consol. També col·laborem econòmicament 
per ajudar que aquesta gent tingui els aliments bàsics enmig d’aquesta situ-
ació. L’església anima els ciutadans i espera ansiosament que les autoritats 
facin la seva part per tal d’aturar aquesta brutalitat que ja s’ha cobrat massa 
vides. El dia 28 de setembre, va haver-hi una protesta pacífica a nivell de 
tota Espanya. Moltes entitats i esglésies sortien al carrer amb el lema “Basta 
de matar cristians, per la llibertat de consciència”. La fotografia mostra l’Es-
glésia Evangèlica de Montcada participant de l’acte. Diem no! No al dolor, no 

a la persecució, no a la mort! I diem sí! Sí a la lliure elecció, sí a la llibertat, 
sí a la vida! 
ana Farias  Esglèsia Evangèlica de Montcada i Reixac

reencuentro emotivo
El pasado 20 de septiembre un grupo de alumnos de las antiguas escuelas 
de Mas Rampinyo nos reunimos después de més de 40 años. Fue un reen-
cuentro maravilloso para todos durante el cual pudimos recordar muchas 
anécdotas de nuestro ciclo en la EGB. Sólo puedo expresar que fue un día 
¡genial maravilloso,y feliz! y lo más importante, nos quedó clara una cosa, 
nuestra amistad seguirá perdurando.

¡Felicidades a todos!
 
Francisco Hernández  Mas Rampinyo
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Jornada d’anellament 
cientÍFic d’ocells

8 DE NOVEMBRE
CASA DE LES AIGÜES, 9h

31 l divendres
Castanyada. Als CC La Ribera i L’Alzina, 
amb tallers i activitats diverses. Hora: 
18h.

Taller. Assaig obert dels Castellers de 
Montcada i Reixac i repartiment de casta-
nyes. Hora: 18h. Lloc: Plaça de l’Església.

1 l dissabte
Halloween. 13è Passatge del Terror 
‘Acampada mortal’. Dies 1 i 2. Lloc: Cen-
tre Cívic Can Cuiàs (veure pàgina 22).

Teatre. ‘Lo tuyo y lo mío’, del grup ConUn-
CantoEnLosDientes. Hora: 22h. Lloc: Kur-
saal. Preu: 8 euros anticipada.

2 l diumenge
Visita. ‘Barcelona romana inèdita’. Hora: 
11h. Lloc: Font de Canaletes. Organitza: 
Fundació Cultural Montcada.

Teatre. ‘Rastrerus Mundi’, de La Fines-
tra Estràbica. Hora: 19h. Lloc: Auditori. 

3 l dilluns
Presentació. Documental ‘La batalla 
contra l’oblit. Testimonis de la Guerra 
Civil a Montcada i Reixac’, de Montca-

da Comunicació, a partir del llibre ‘940 
dies. La Guerra Civil a Montcada’, de 
Josep Bacardit i Ricard Ramos. Hora: 
18.30h. Lloc: Biblioteca Elisenda de 
Montcada.  

4 l dimarts
Inauguració. De l’exposició ‘Paisatges 
de la memòria’, de José Francisco Ro-
dríguez Ruiz. Hora: 19.30h. Lloc: Audi-
tori.

5 l dimecres
Xerrada. ‘Dones que trenquen el sostre 
de vidre’, a càrrec de la psicòloga social 
Sara Berbel. Hora: 19h. Lloc: Sala Insti-
tucional de la Casa de la Vila. Organitza: 
Asdem

6 l dijous
Xerrada. ‘Tractament i prevenció de la 
diabetis’, a càrrec de Creu Roja. Hora: 
17h. Lloc: Casal de Gent Gran Casa de 
la Mina.

Taller. Monogràfic sobre Cuina amb sa-
bor a comerç just. Hora: 18.30h. Lloc: 
Centre Cívic L’Alzina de Terra Nostra.

7 l divendres
Teatre. ‘Hombres que miran’, del grup 
Dèria Teatre (dintre del cicle Montcada 
a Escena). Hora: 22h. Lloc: Kursaal. 
Preu: 5 euros.

8 l dissabte
Medi Ambient. Jornada d’anellament 
d’ocells a la llera del Besòs. Hora: 9h. 
Lloc: Casa de les Aigües. 

12 l dimecres
Xerrada. ‘Funcions i utilització del mò-
bil tàctil’, a càrrec de Creu Roja. Hora: 
17h. Lloc: Casal de Gent Gran Casa de 
la Mina.

Hora del conte. ‘Marrraiiiiaaaaouuuu!’, a 
càrrec de Mon Mas (per a nens de 3 a 
12 anys). Hora: 18h. Lloc: Sala poliva-
lent de la Biblioteca Elisenda de Mont-
cada.

14 l divendres
Teatre. ‘Sense sostre’, del grup Teatroia’t 
(dintre del cicle Montcada a Escena). 
Hora: 22h. Lloc: Espai Cultural Kursaal. 
Preu: 5 euros.

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
Fins al 22 de novembre

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

1 i 2 DE NOVEMBRE
CENtRE CíVIC CAN CuIàS, 17.30 A 23.30h

Ajuntament 935 726 474
Ambulàncies 061
Atenció ciutadana 010
Sanitat Respon 902 111 444
Mossos d’Esquadra 088-112
Policia Local 092
Policia Nacional 935 642 450
Taxis 936 917 600Te
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7 8 94 5 63
C.pardo m.guix m.guixrivas duran j.vilaj.relat

a.pujol

recasens v.nieto j.relata.pujol

12 1413

recasens recasens

15 16

              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

10 11

exPosició
paisatges 
de la memÒria
4 de novembre, 19.30h

teatre
rastrerus mundi
de la Finestra estràbica
2 de novembre, 19h

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

teatre
sense sostre 
del grup teatroia’t
14 de novembre, 22h
sala joan dalmau

exPosició
drets Humans
11 de novembre, 19.30h
sala sebastià Heredia

acamPada mortal
13è passatge del terror

rivas duran duran
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pàg. 22

‘manos sUcias’
Carlos Quílez publica una nova història 
de la periodista Patricia Bucana

pàg. 24

Gala cortÉs
El grup de Salva Criado treu 
al mercat el seu primer disc

Els actors montcadencs David 
Velasco i Benilde Fernández 
han obtingut els Premis Dalmau 
2014 per la seva contribució al 
moviment  teatral del municipi.  
La com  panyia Divinas també 
s’ha endut un altre premi Dalmau 
pel musical ‘Paradise’, escollit per 
votació popular com el millor es-
pectacle professional que va pas-
sar per les sales montcadenques 
durant la temporada passada. 
Els guardons es van lliurar el 17 
d’octubre al Teatre Municipal, en 
el marc de la gala de presentació 
de la  vuitena mostra Montcada 
a Escena, on cada grup parti-
cipant va oferir un avanç de la 
seva proposta.

Agraïments. Fernández, que va 
compartir escenaris amb Joan 
Dalmau en la seva joventut, es va 
mostrar doblement il·lusionada 
amb el premi “perquè em recor-
da una persona que va ser im-
portant en la meva vida i per-
què m’honora que algú s’hagi 
recordat de mi”. Velasco, per la 
seva banda, va voler compartir 

el premi amb familiars, amics i 
companys de teatre presents a 
la sala i va reivindicar el teatre 
“com un vehicle d’expressió, 
on he fet grans amics i he vis-
cut experiències que m’han fet 
sentir feliç”. La companyia Divi-
nas no va poder assistir a la gala 
de premis però va enviar un mis-
satge d’agraïment en vídeo des 
de Saragossa, una de les ciutats 
on es troba de gira. Enric Ruiz, 
el pare d’una de les tres compo-
nents del grup, la montcadenca 
Irene Ruiz, va recollir el premi en 
nom seu. 

Xifra rècord. El regidor de Cultura 
i Patrimoni, Daniel Moly (CiU), 
va destacar que per primera ve-
gada el cicle ofereix onze espec-
tacles,  “una xifra mai assolida 
fi ns ara”. L’alcaldessa acciden-
tal, M. Carmen Porro (PSC), va 
agrair als grups “el seu compro-
mís amb la cultura”.  El cicle, 
que va arrencar el 18 d’octubre, 
s’allargarà fi ns al desembre. Les 
pròximes cites del Montcada a 
Escena seran ‘Rastrerus Mun-
di’, de la companyia La Fines-
tra Estràbica, el 2 de novembre 
a l’Auditori Municipal (19h); 
‘Hombres que miran’, del grup 
Dèria Teatre, el 7 de novembre al 
Kursaal (22h) i ‘Sense sostre’, del 
grup Teatroia’t, el 14 de novem-
bre, també al Kursaal (22h). Les 
entrades costen 5 euros.

Laura Grau | Pla d’en Coll

els premis Joan dalmau recauen en els 
actors david Velasco i Benilde Fernández
L’espectacle professional més votat pel públic montcadenc la temporada passada va ser ‘Paradís’, de la companyia Divinas

mONtCADA A ESCENA

Per primera vegada 
el cicle ofereix onze 
espectacles, ‘una xifra 
mai assolida fi ns ara’, 
destaca Daniel Moly
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D’esquerra a dreta, Daniel Moly (CiU), Carmen Porro (PSC) i Benilde Fernández, amb el premi Joan Dalmau per la seva trajectòria al món teatral

David Velasco, durant el seu discurs d’agraïment després de rebre un dels premis Joan DalmauLa Finestra Estràbica debuta amb una faula



22 1a quinzena | Novembre 2014Cultura

La companyia ConUnCantoEnLosDientes representarà l’1 de novem-
bre al Kursaal el musical ‘Lo tuyo y lo mío’ (22h). L’espectacle fa un 
recorregut per la història d’una parella, des de l’enamorament fins a les 
crisis, passant per la plenitud, la gelosia i la infidelitat, fent servir com a 
fil conductor les cançons més emblemàtiques de la música espanyola 
dels anys seixanta fins a l’actualitat, sense cap altre text i diàlegs. L’en-
trada costa 8 euros anticipada i 10 a taquilla | Lg

> el musical ‘lo tuyo y lo mío’, al Kursaal

> el cc can cuiàs proposa la ruta Blava

> divinas publicarà la banda sonora de ‘Paradís’

El periodista i escriptor montca-
denc Carlos Quílez presenta el 
13 de novembre al Cafè Colon 
de l’Abi la novel·la Manos Sucias, 
publicada per l’editorial Alrevés 
(19h). L’autor estarà acompanyat 
per Daniel Rojo, un exatracador 
de bancs més conegut com Dani 
‘El Rojo’, que ara es dedica a es-
criure novel·la negra. La publica-
ció del llibre coincideix amb l’inici 
d’una nova etapa professio nal per 
a Quílez, que ha deixat l’Oficina 
Antifrau de Catalunya (OAC) 
per tornar al periodisme. Ara 
treballa al diari Economia Digital 
i col·laborarà a partir del novem-
bre als programes de la Sexta ‘Al 
Rojo Vivo’ i ‘El gran debate’.

Trama. Amb el subtítol ‘Una 
novel·la sobre corrupció que s’as-
sembla massa a la veritat’, Quílez 
es reencarna per tercera vegada 
en la periodista Patrícia Bucana 
–protagonista dels seus dos ante-
riors llibres, La solitud de Patrícia 
(2010) i Cerdos y gallinas (2013)– 
per endinsar-se en una trama 
de corrupció a nivell global que 
posa en relació les altes esferes de 
la política amb les màfies russes. 
“Bucana ja s’ha fet gran i cada 
vegada es fica en embolics de 
més volada”, explica l’autor, que 
situa la trama a diferents escena-
ris d’Europa i amb la participa-
ció de diversos cossos policials, 

des dels Mossos d’Esquadra i la 
Guàrdia Civil fins a la Interpol. 
Assegura que és la seva novel-
la més reeixida i que té com un 
dels seus punts forts “que el lec-
tor pot conèixer com són i com 
s’expressen els polítics corrup-
tes i els mafiosos”. La lectura de 
centenars de transcripcions  de 
converses gravades entre polítics 
i empresaris li ha servit a Quílez 
per “fer una fotografia dels cor-
ruptes, quan ells no saben que 

els estàs mirant i tenen la sensa-
ció de total impunitat”, al·ludint 
a la perspectiva privilegiada que 
li ha suposat estar a l’OAC. Els 
lectors també hi podran trobar 
noms que els hi resultaran fami-
liars com un contable del govern, 
que es diu Cérdenas, i algunes 
curio ses similituds entre el po-
ble de Vilabella i el de Montca-
da, “perquè en totes les meves 
novel·les sempre faig alguna 
referència local”. 

Carlos Quílez, amb un exemplar del seu nou llibre en què torna a abordar temes de corrupció
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carlos Quílez aborda la relació entre 
política i màfies a ‘manos sucias’
La presentació del llibre tindrà lloc el 13 de novembre al Cafè Colon de l’Abi (19h)

Laura Grau | Redacció

La Unió de Mas Rampinyo va ce-
lebrar les Festes del Soci els dies 
18 i 19 d’octubre. El programa 
va incloure un esmorzar per avis 
i néts, al qual va assistir una sei-
xantena de persones; un festival 
de play-backs, amb la participació 
d’una vintena de nens; un sopar 
de temàtica de l’oest (a la fotogra-
fia), amb l’actuació del monolo-
guista Juan Brea, que va comptar 
amb una setantena d’assistents, i 
l’obra teatral ‘El sopar dels idiotes’, 
del grup Dinamics amb una cin-
quantena. “No ens podem queixar de l’assistència, però no sé si és 
que no sabem arribar prou bé al soci i al públic en general, però els 
percentatges de participació respecte  a la masa social de l’entitat 
no són els que haurien de ser”, ha valorat el president de La Unió, 
Jordi Escrigas | Lg

> la Unió celebra les Festes del soci

La companyia Divinas, de la qual forma part la montcadenca Irene 
Ruiz, ha posat en marxa una operació de micromecenatge a Internet 
mitjantçant la plataforma Verkami per finançar les còpies de la gra-
vació de la banda sonora del seu darrer espectacle ‘Paradís’, en què 
s’endinsa en la música ibèrica i llatina de la primera meitat del segle 
XX. Es tracta de cançons en català i castellà de gèneres tan populars 
com el cuplé, la copla o el pasdoble, i temes tan coneguts com ‘Volver’, 
‘La Bien Pagá’, ‘Francisco Alegre’ i ‘La Tarara’, entre d’altres | Lg

d
r

d
iv

in
as

El Centre Cívic Can Cuiàs proposa la segona passejada fotogràfica del 
trimestre el 2 de novembre. Amb el títol Ruta Blava, els participants 
faran un recorregut pel complex modernista de la Casa de les Aigües, 
la Mina i el Rec Comtal, de la mà del Museu Municipal (de 10 a 12h). 
Després, de 12 a 13h, es farà un passeig per la llera del riu Besòs. El 
punt de sortida serà el Casal de Gent Gran Casa de la Mina. Les per-
sones interessades poden inscriure’s al correu centrecivicancuias@
montcada.org. El preu de l’activitat és de 10 euros | Lg
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Fins al 22 de novembre es pot vi-
sitar a la Casa de la Vila la mostra 
de les obres premiades a la novena 
Biennal de Fotografi a Ciutat de 
Montcada i Reixac, concurs que 
organitza l’Agrupació Fotogràfi ca 
de Montcada i Reixac (Afotmir), 
amb el suport de l’Ajuntament. La 
inauguració de la mostra i el lliu-
rament de premis va tenir lloc el 

24 d’octubre amb la presència del 
regidor de Cultura i Patrimoni, 
Daniel Moly (CiU), i l’alcaldes-
sa accidental, M. Carmen Porro 
(PSC). Diego Pedra va recollir el 
primer premi –dotat amb 700 eu-
ros– per un fotomuntatge titulat 
‘El perro 5’. El segon va ser per a 
l’argentí Raul Villalba i el tercer 
per al barceloní Carles Verdú. 
Els premiats locals van ser Jordi 

Egea, José Antonio Munuera i 
Magda Llorens. En aquesta nove-
na edició, va participar una setan-
tena d’autors, que van presentar 
prop de 300 fotografi es. El presi-
dent de l’Afotmir, Cosme Oriol, 
va destacar “l’elevada qualitat 
de les obres presentades i la 
consolidació d’un certamen 
que té molts seguidors arreu de 
Catalunya i l’estat espanyol”.

D’esquerra a dreta, Diego Pedra, Cosme Oriol, Carmen Porro i Daniel Moly, durant el lliurament de premis de la Biennal de Fotografi a 2014
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les obres premiades a la Biennal 
es poden visitar a la casa de la Vila 
Els autors guardonats van recollir els trofeus durant l’acte d’inauguració de la mostra

Laura Grau | Redacció

piNtuRA

Una de les obres que integren l’exposició de José F. Rodríguez que es podrà veure a l’Auditori 
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El 4 de novembre s’inaugura a 
l’Auditori Municipal l’exposi-
ció ‘Paisatges de la memòria’, 
del pintor granadí José Fran-
cisco Rodríguez (19.30h). De 
formació autodidacta i estil 
hiperrealista, Rodríguez plas-
ma en els seus quadres objec-
tes i paisatges quotidians amb 
l’objectiu de despertar en l’es-
pectador sensacions i records 

de la infància. “Amb aquesta 
mostra transporto al present 
els paisatges que dormen en 
el meu interior”, diu l’autor. 
Ha fet exposicions individuals 
i col·lectives a Barcelona, Ma-
drid, Granada, Menorca, Por-
to i Estocolm. A més, compta 
amb obra mural realitzada per 
a empreses privades com Coca 
Cola, MGA, i Ilusiona a dife-
rents punts de l’estat espanyol. 

José F. rodríguez recrea 
paisatges de la memòria
L’hiperrealisme i la tècnica depurada marquen la seva obra

Laura Grau | Redacció
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El grup Gala Cortés ha publicat 
el seu primer treball, titulat ‘El 
temor de las medusas’, un disc 
replet de rock amb tocs de pop, 
marcat per la veu del seu can-
tant, guitarra i lletrista, el mont-
cadenc Salva Criado, la profun-
ditat harmònica i l’energia del 
directe. Els seus companys de 
viatge en aquesta nova aventu-
ra són el barceloní Mikel Bass-
quez (baix) i el tarragoní Dani 
Ktna (bateria), exmembres de 
Shuarma. Salva ha format part 
de diverses formacions, entre 
les quals destaca Circo de las 
Mariposas.

‘Bufetada’ musical. El disc ha vist 
la llum després d’un any i mig 
de concerts a dintre i fora de 
Catalunya per aconseguir els 
fons necessaris per sufragar-ne 
la gravació. “Actuar davant de 
gent que no ens coneixia de 
res, ens ha permès comprovar 
que la nostra música no deixa 
indiferent ningú; pot ser que 
no sigui del teu estil, però 

d’entrada és com una bufeta-
da i si l’aguantes, t’hi quedes 
enganxat”, explica Dani. “La 
nostra premisa bàsica –afe-
geix Mikel– era transmetre la 
sensació d’energia, sense per-
dre l’elegància ni el control”. 
Tots tres són conscients  que la 
seva proposta fuig del rock més 
lleuger que està més de moda, 
però que el risc paga la pena. 
“No tenim complexes en ac-
celerar el ritme, ficar sols de 
guitarra i donar canya amb 
la bateria”, diu Mikel.

Energètic. El disc s’ha gravat en 
directe als estudis Blind Records 
de Barcelona, perquè el grup 
no volia que és perdés la càrre-
ga energètica que es desprèn als 
seus concerts. “Creiem  que els 
productors, Santos Berrocal i 
Fluren Ferrer –a qui ens uneix 
una gran amistat–, han captat 
perfectament el que volíem” , 
destaca Salva. El fet que cadas-
cun dels músics pertanyi a una 
generació musical diferent –Sal-
va té 26 anys, Dani, 31 i Mikel, 

42– també suposa un valor afe-
git a l’hora d’arranjar els temes. 
“Partim de l’esbós que pro-
posa Salva i, a partir d’aquí, 
fem una pluja d’idees  en què 
cadascun aportem els nostre 
bagatge musical i la nostra 
experiència personal”, expli-

ca Dani. Pel que fa a les lletres, 
Salva ha fet un recorregut per 
vivències i experiències pròpi-
es i, en un exercici terapèutic, 
les ha convertit en una succes-
sió d’estats d’ànim, en què les 
metàfores i els enigmes tenen 
força pes. Precisament el tema 

que dóna nom al disc, ‘El temor 
de las medusas’, fa referència “a 
la necessitat de fer front a les 
nostres pors i treure ferro a 
les situacions difícils  que ens 
trobem al llarg de la vida, 
perquè de tot s’aprèn”, expli-
ca Salva. 
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Salva Criado, flanquejat per Dani Ktna i Mikel Bàssquez, en una imatge promocional de Gala Cortés i el seu primer disc ‘El temor de las medusas’

múSiCA

la banda Gala cortés publica el seu primer 
treball titulat ‘el temor de las medusas’
El montcadenc Salva Criado és la veu i la guitarra del conjunt de rock, a més del compositor dels onze temes del cedè

Laura Grau | Redacció

El primer disc de Gala Cortés, ‘El 
temor de las medusas’ surt a la 
venda el 4 de novembre al preu 
de 10 euros. Els seus seguidors 
el podran trobar al centre comer-
cial FNAC i a les diferents plata-
formes digitals (Itunes, Spotify, 
Bandcamp). El concert  oficial de 
presentació tindrà lloc el 7 de no-
vembre al número 30 del carrer 
Àlaba de Barcelona (23h), amb 
entrada gratuïta –l’artista convi-
dat serà Joe Traveller. El treball, 

format per onze temes, ja ha re-
but els elogis del prestigiós crític 
musical Mr. Mackenzie al seu 
blog Nova Sonora –on es pot es-
coltar el disc en primícia. L’expert 
destaca “la senzillesa d’estil i 
el poc excés de floritures, que 
ens ajuda a centrar-nos en una 
guitarra de riffs accelerats, una 
bateria de plom i un baix que fa 
de perfecte suport melòdic”. La 
banda ja té set concerts progra-
mats al mes de novembre | Lg

> el concert de presentació tindrà 
 lloc el 7 de novembre a Barcelona
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Els Castellers de Montcada i 
Reixac van actuar el 18 d’octu-
bre a la plaça de l’Església, en el 
marc de la III Mostra de les En-
titats que va organitzar l’Ajun-
tament. A més de participar-hi 
amb una paradeta pròpia, va 
fer una actuació a la tarda. Amb 
motiu del Dia Mundial contra 
el Càncer de Mama, la colla va 
fer un pilar de 3, que l’enxaneta 
va culminar mostrant un moca-
dor de color rosa de l’entitat 
Sin teta hay paraíso, que tre-
balla per ajudar les dones que 
pateixen aquesta malaltia. 

Progressos. A banda d’aquest 
pilar especial,  la colla, que ja 
supera el centener de membres, 
va mostrar els seus progressos 
en l’art d’aixecar castells. Va co-
mençar la primera ronda amb 
un 3 de 5 net, per continuar la 
segona amb un 4 de 5, també 
net, i la tercera, amb un pilar 
de 4, que va atraure força pú-
blic a la seva pinya. L’actuació 

va finalitzar amb un pilar de 3 
caminat. La colla està satisfeta 
de la seva evolució i considera 
que aviat estarà en condicions 
de fer els castells de 6 pisos. 
El grup va actuar a Mollet del 
Vallès i Ripollet els dies 25 i 26 
d’octubre. El 31 de novembre 
farà un assaig obert a la plaça 
de l’Església, on també celebra-
rà la Castanyada.

El pilar del Dia contra el càncer de mama

el retro-visor FUndació cUltUral
laura Grau

La gent hi anava a prendre el vi que els propietaris produïen a les seves terres

Quan can Piqué era un berenador

El restaurant Can Piqué, a la Ser-
ralada de Marina, va néixer com 
a berenador quan els propie ta ris 
de la masia –la qual està docu-
mentada des del segle XVII– van 
decidir vendre el vi que produïen 
a les seves terres als clients que 
visitaven la finca en lloc de dur-

lo a la cooperativa. El costum era 
beure el vi amb porró, acompa-
nyat de pa amb tomàquet i per-
nil. El 1948 va adquirir el permís 
oficial de bar restaurant i, aquell 
mateix any, els seus propietaris 
van construir un cobert de bruc 
i uralita per atendre la clientela 

que hi anava a dinar. Per la festa 
de Sant Pere, el 29 de juny, Can 
Piqué era l’escenari principal de 
la festa major de Reixac i Vallen-
çana. Els diumenges d’estiu a la 
tarda es feia ball amb una gramo-
la i un cop al mes hi tocava una 
orquestrina. 

Can Piqué en un dia d’estiu de la dècada dels anys quaranta, quan encara era un senzill berenador al qual acudia molta gent de Montcada
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la colla ja està a punt
per aixecar castells de sis
A la III Mostra d’Entitats, va demostrar grans progressos

Laura Grau | Redacció
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FUtBol sala
L’AE Can Cuiàs vol recuperar tot el 
seu planter i dóna un primer pas 
amb la creació de quatre nous equips
pàg. 27

L’emoció i la tensió van carac-
teritzar l’acte de presentació de 
tota l’estrucura esportiva del CD 
Montcada per a la temporada 
2014-15 que es va fer el dia 18 a 
l’estadi de la Ferreria. El club que 
presideix Modesto ‘Tato’ Sanchís 
manté els dos sèniors que ja tenia 
i ha augmentat considerablement 
el seu futbol formatiu, passant de 
8 a 19 equips: dos juvenils, dos 
cadets, tres infantils, tres alevins, 
tres benjamins, quatre prebenja-
mins i dos barrufets. La tribuna 
principal de l’estadi de La Ferreria 
es va omplir i el públic va rebre la 
presentació de les autoritats per 
la megafonia amb una xiulada 
com a mostra de la tensa relació 
que hi ha entre l’entitat i l’Ajun-
tament en relació a l’assignació 
dels horaris d’entrenaments del 
equips de futbol formatiu.
Modesto Sanchís no va po-
der amagar l’emoció durant la 
seva intervenció: “Sabem que 
serà un any complicat, el més 
complicat de tots els que por-
tem a Primera Catalana, però 
mantenim les mateixes ganes 
i il·lusió. Sortirem endavant i, 
amb una mica de sort, man-
tindrem la categoria”.
Per la seva banda, l’alcaldessa 
accidental, M. Carmen Porro 
(PSC), va haver de demanar res-
pecte als afi cionats davant l’escri-
dassada que l’impedia fer el seu 

parlament i va recordar “la im-
portància que té per a l’Ajunta-
ment el futbol formatiu”.
En acabar aquesta intervenció, 
Albert Montull, directiu de la 
Federació catalana de futbol, va 
encoratjar els més petits a jugar 
a futbol sense oblidar els estudis 
i va animar el club a potenciar el 
futbol femení. Aquesta tempora-
da, l’entitat, amb un volum de 
245 jugadors en el planter, tindrà 
tres noies als equips barrufet B, 
prebenjamí C i prebenjamí D. 
La presentació, que va durar 
unes dues hores, es va fer a les 
fosques amb l’ajuda d’un canó de 
llum que il·luminava a cadascun 
dels equips i va fi nalitzar amb un 
espectacle de focs d’artifi ci.
Després de l’acte, el president del 
CD Montcada, en declaracions a 
LaVeu, no es mostrava optimista 
sobre una solució als problemes 
dels horaris i s’emocionava no-
vament en parlar del futur del 
club, a manca de vuit anys per 
celebrar el seu centenari: “Per a 
nosaltres, és un orgull que en 
temps de crisi hi hagi petites 
empreses del municipi que es-
tiguin donant suport al nostre 
projecte”. 

Homenatge. Fernando Ruiz ‘Can-
di’, exjugador verd dels anys 60 
i 70 que es recupera d’una inter-
venció quirúrgica, ha rebut el 
carnet de Soci d’Honor del club.

Jesús Abad | Estadi de la Ferreria

futbOl

el cd montcada presenta tots els seus equips 
amb un acte marcat per l’emoció i la tensió
El club verd, que ha augmentat de 8 a 19 conjunts el seu planter, manté el seu pols amb l’Ajuntament sobre els horaris d’entrenament

> el primer equip no 
surt del descens
El CD Montcada acumula quatre 
derrotes seguides i és penúltim del 
grup 1r de Primera Catalana amb 
un partit menys que alguns rivals. 
Els verds van perdre els seus dos 
últims partits contra l’UE Avià (1-2) 
i el CE Farners (4-0). “Comencem 
bé, però quan ens fan un gol, ens 
costa reaccionar i no podem man-
tenir una solidesa. L’equip està 
massa ansiós i necessita guan-
yar un partit. Queda molta lliga, 
però mostrem símptomes preocu-
pants”, diu Cristóbal Casado | RJ
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Amb un joc de llums, el CD Montcada va anar presentant tots els seus equips que van ocupar la gespa de l’estadi municipal de la Ferreria
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pàg. 28

FUtBol FemenÍ
L’EF Montcada d’Antonio Moya 
segueix invicte després de sumar 
tots els punts que ha disputat
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El Broncesval Montcada ha ai-
xecat el cap després de dues der-
rotes seguides i ha sumat quatre 
punts en els seus dos últims partits 
contra el CN Sabadell (5-2) i l’FS 
Salou (5-5). A la 6a jornada, els 
montcadencs es van retrobar amb 
la victòria després de quatre jorna-
des sense fer-ho i amb gols de Ru-
bén (2), Xavi, Raúl i Juanito van 
superar el CN Sabadell al pavelló 
Miquel Poblet. 

Una setmana més tard, l’equip de 
Javi Ruiz va ser capaç de remun-
tar a la segona part un 5 a 2 en 
contra jugant força estona de cinc. 
“Aquest és un punt molt valuós, 
però hem de ser autocrítics i a 
la primer part hauríem d’haver 
estat més desperts”, ha comentat 
Ruiz. Paco (2), Raúl (2) i Mario 
van ser els autors dels gols mont-
cadencs a la pista del Salou. El 
Broncesval ocupa la novena posi-
ció al grup 3r de Segona B.  

Va superar el CN Sabadell (5-2) i va empatar a Salou (5-5)

Rafa Jiménez | Redacció

el Broncesval suma quatre 
punts en dues jornades

futbOl SAlA. SEGONA b

Després de perdre el seu primer 
partit en el derbi contra l’EF 
Montcada (3-2), el sènior B del 
CFS Montcada va tornar a caure 
el 18 d’octubre davant l’Olímpic 
Floresta B (3-6). L’equip de José 
Renau ‘Renato’ es va retrobar 
amb la victòria a l’última jorna-
da a la pista del SAFA Anosda 
Sabadell (3-7). Els montcadencs 
ocupen la vuitena posició del 
grup 2n de Primera Catalana 
amb 6 punts | RJ

el sènior B es 
recupera de 
dues derrotes 
seguides

Raúl Ibáñez ha fet tres gols en els últims dos partits del Broncesval Montcada a la Segona B
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f. SAlA. 1a CAtAlANA

L’AE Can Cuiàs vol convertir-se 
en un nou referent de l’esport 
montcadenc i el 26 d’octubre 
va organitzar una presentació 
de tots els seus equips de fut-
bol sala que va posar de ma-
nifest el seu creixement. L’en-
titat, fundada al 1993, té tres 
seccions: petanca, patinatge en 
línia i futbol sala. Aquesta últi-
ma secció ha experimentat un 
fort creixement des del fitxatge 
l’any passat de Nando Sáez,  
exjugador que va arribar a Di-
visió de Plata i que viu a Can 
Cuiàs des de fa 15 anys. “Jo 
sóc de Santa Coloma, un dels 
vivers del futbol sala a Cata-
lunya, i vull que aquest barri 
aprengui el que és la cultura 
d’aquest esport”, diu Sáez, qui 
va liderar fa un any la creació 
d’una escola amb una trente-
na de nens i nenes de diferents 
edats. Aquell primer contacte 
s’ha traduït aquesta tempora-
da amb la formació de quatre 
equips: un d’escola, un benjamí, 
un aleví i un femení amb un vo-
lum total de 44 jugadors i juga-
dores que s’afegeixen als dos sè-
niors masculins que ja existien. 

De moment, els més petits del 
club competiran a nivell escolar 
mentre que el femení juga a la 
Lliga Nacional que organitza la 
Federació Catalana de Futbol 
Sala.   

Recuperació. L’AE Can Cuiàs va 
perdre fa sis anys el seu planter 
de futbol sala després d’haver 
tingut equips a totes les categori-
es d’edat. “Hi havia una gene-

ració que va lluitar per acon-
seguir-ho, però després tot 
es va desfer perquè no hi va 
haver un relleu”, diu Jorge Fer-
nández, qui viu la seva segona 
temporada com a president del 
club. Ara l’objectiu és recuperar 
aquella estructura i que “l’es-
port sigui una eina perquè el 
barri es doni a conèixer a la 
resta del municipi”. En aquest 
sentit, l’AE Can Cuiàs està orga-

nitzant diferents tallers de gim-
nàstica de manteniment, corfbol 
i excursionisme per valorar si 
aquestes activitats poden tenir 
continuïtat com una secció fixa. 
De moment, la presentació del 
dia 26, que va comptar amb la 
presència del president de l’Àrea 
de Política Territorial de l’Ajun-
tament, Juan Parra (PSC), va 
demostrar la cohesió social d’un 
club que vol continuar creixent.

Rafa Jiménez | Can Cuiàs

futbOl SAlA

l’ae can cuiàs continua creixent
i passa de dos a sis equips en un any
Va presentar el 26 d’octubre la seva estructura amb les novetats de l’escola, un aleví, un benjamí i un femení

L’AE Can Cuiàs ha donat un salt en la seva quantitat de jugadors i jugadores i la propera temporada comptarà amb un total de sis equips

El sènior A de l’AE Can Cuiàs 
ha pujat fins a la segona posició 
del grup 2n de Primera Catala-
na gràcies a tres victòries segui-
des, les últimes contra l’Acció 
Sant Martí (3-5) i el Futsal Ro-
sario Central B (6-4). “Tenim 
agressivitat, amor propi i gol, 
però encara hem d’aprendre a 
defensar i situar-nos millor a 
la pista. Ens manca equilibri”, 
ha dit el tècnic, Nando Sáez. 
L’AE Can Cuiàs suma 9 punts i 
està empatat amb l’Olímpic Flo-
resta B i l’EF Montcada. Els de 
José Luis Carrasco van perdre el 
seu primer partit a la 3a jornada 
a casa del Grups Arrahona (5-3) 
i es van recuperar una setmana 
més tard amb una victòria con-
tra l’FS Sant Cugat B (8-4) | RJ

el sènior a puja 
fins a la segona 
posició amb 
tres victòries
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L’AE Can Cuiàs ha millorat des del debut
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L’UD Santa María ha pujat fins 
a la quarta posició del grup 9è de 
Quarta Catalana. L’equip d’Al-
fonso Torres, que a la 5a jornada 
va aconseguir una victòria con-
tundent al camp de l’AD Alme-
riense (1-4), no va poder passar 
de l’empat a l’estadi de la Ferreria 
contra un rival directe com el CE 
Bigues (2-2). Els de Terra Nostra 
es van posar dues vegades per 
davant en el marcador amb acci-
ons de Sebastián Tejada i Carlos 
Calzada, però van encaixar el gol 
de l’empat al 82’ | RJ

futbOl. quARtA CAtAlANA

l’Ud santa maría puja una posició  
després d’aconseguir quatre punts
Va vèncer l’AD Almeriense (1-4) a domicili i va empatar a casa contra el Bigues (2-2)

L’UD Santa María només ha perdut un partit després de sis jornades de competició a la 4a Catalana
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El sènior femení de l’EF Montca-
da es manté invicte al grup 3r de 
Primera Catalana i va sumar el 
26 d’octubre la seva quarta victò-
ria contra l’UE La Pera (6-3). A la  
mitja hora de joc, el partit sem-
blava sentenciat per a les mont-
cadenques amb gols d’Ainara 
i Nerea Talavera i Sandra de la 
Cruz. Les gironines, però, van 
reaccionar i al minut 53 el mar-
cador reflectia un empat a 3. 
Finalment, els gols d’Ainara Ta-
lavera (2) i Lorena Arnalot van 
deixar els tres punts a Can Sant 
Joan. “Després de dues setma-
nes d’aturada, l’equip va per-
dre una mica la inèrcia i es va 

relaxar amb el 3 a 0. Per sort, 
va saber reaccionar a temps”, 
ha explicat Antonio Moya, qui 
considera que la propera jornada 

al camp de l’AEC Manlleu, que 
suma 12 punts amb un partit 
més, serà “una bona prova per 
mesurar les nostres opcions”.

futbOl. pRimERA CAtAlANA

el femení de l’eF montcada suma 
quatre victòries en quatre partits
Després de dues setmanes de descans, va tornar a guanyar contra l’UE La Pera (6-3)

El femení de l’EF Montcada ho ha guanyat tot i suma 12 punts després de quatre partits disputats
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Johny ha deixat l’equip i el club ha fet quatre incorporacions

l’Ue sant Joan encadena 
dos empats consecutius

futbOl. SEGONA CAtAlANA

L’UE Sant Joan-Atlètic ocupa la 
novena posició al grup 2n de Se-
gona Catalana amb dos empats 
seguits. Després de veure com el 
CD Carmelo (2-2), a la 7a jorna-
da, li feia perdre un punt a l’últim 
minut, els de Can Sant Joan van 
empatar una setmana més tard al 
camp del Canyelles (1-1). “Hem 
generat molt perill a la segona 
part, però no acabem de trobar 
la manera de guanyar. De mo-
ment, no hem jugat contra cap 
equip que hagi estat millor que 
nosaltres”, ha dit ‘Pinti’. 
‘La Unión’, que va arribar a un 
acord amb Johny per donar-li la 
baixa després del partit contra el 
Cirera a la 5a jornada, ha fet qua-

tre fitxatges: Rubén del Barrio,  
Alberto Fernández, Pablo Hurta-
do i Ramón Crespo ‘Ray’.
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Johny ha deixat de ser jugador de ‘La Unión’

L’equip verd ha acumulat quatre victòries consecutives

el cd montcada B viu un 
gran moment i és segon

futbOl. quARtA CAtAlANA

El sènior B del CD Montcada ha 
escalat fins a la segona posició del 
grup 8è de Quarta Catalana grà-
cies a quatre victòries seguides. A 
les dues últimes jornades, l’equip 
de Miguel Ángel Romero va gua-
nyar al camp de la Penya Blanc i 
Blava La Roca (1-2) i va superar 
a casa la Penya Blaugrana Sant 
Cugat (6-1). Els verds tenen els 
mateixos punts que el líder, l’AF 
Veterans Catalunya –amb un 
partit menys– i l’At. Besòs. Al 
proper cap de setmana, tindran 
jornada de descans | RJ
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El CD Montcada B no perd des de la 2a jornada

L’H. Esplugues, a la 5a jornada, 
va acabar amb la ratxa del sènior 
masculí del CH La Salle i li va fer 
pedre el primer punt amb un em-
pat a 23. Una setmana més tard, 
els lassal·lians es van retrobar amb 
la victòria contra l’H. Gavà (31-
22) després de millorar en defen-
sa a la segona meitat. L’equip de 
Jaume Puig es manté a la segona 
posició del grup D de la Primera 
Estatal amb 11 punts, un menys 
que el Sant Martí Adrianenc, que 
ha guanyat tots els partits | RJ  

HANDbOl. pRimERA EStAtAl

el cH la salle es deixa els primers 
punts, però es manté encara invicte 
L’H. Esplugues (23-23) li va treure el primer punt i va poder derrotar l’H. Gavà (31-22)

Albert Maresma, autor de sis gols, en un acció de l’últim partit a casa contra l’Handbol Gavà
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Rafa Jiménez | Redacció

> el sènior B, líder amb dues victòries
El sènior B del CH La Salle que entrena Víctor Corral ha començat amb 
bon peu la competició i és un dels tres líders del grup B de Tercera Cata-
lana després de guanyar els dos primers partits contra el CH Esport Lloret 
(35-15) i el CH Parets B (23-26). A la Primera Catalana femenina, el sènior 
que dirigeix Pau Lleixà va guanyar el seu primer partit a la pista de l’H. Sant 
Joan Despí B (20-21) i va descansar a la segona jornada | RJ
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Amb un balanç de tres victòri-
es i dues derrotes, el sènior B 
masculí de l’UB MIR ocupa 
la segona posició del grup 3r 
del Campionat Territorial de 
Barcelona. Els montcadencs li-
deren un grup format per qua-
tre equips que també sumen 8 
punts. Es tracta de l’Agrupació 
Esportiva Teià, el CN Caldes 
C, el Valldemia i el CB Argen-
tona B. Precisament, els argen-
tonins van patir un clara derro-
ta a l’última jornada contra el 
sènior B de l’UB MIR (82-47). 
Aquest partit, que es va jugar 
el 26 d’octubre al gimnàs mu-
nicipal de la Zona Esportiva 
Centre, va estar aturat durant 
uns minuts a causa del tren-
cament per part d’un jugador 
visitant d’un dels miralls que 
estan col·locats a una de les pa-
rets. Afortunadament, aquesta 
acció fortuita no va tenir cap 
conseqüència greu. Després de 
cinc jornades, el líder d’aquest 
grup 3r és l’Ademar Sarau, 
que fa dues setmanes va der-
rotar el sènior B blau (54-45). 
“L’objectiu és acabar el més 

amunt possible i, mirant els 
resultats i el nivell de la resta 
d’equips, crec que no serà tan 
díficil com es podia pensar”, 
ha explicat Eduard Poch, juga-
dor del sènior B que aquesta 
temporada també exerceix el 
càrrec d’entrenador.

Presentació. L’UB MIR prepara 
la presentació oficial de tots els 

seus equips. L’acte es farà el 9 
de novembre al pavelló Miquel 
Poblet a partir de les 17:30h, 
un cop acabi un partit del sè-
nior B masculí. Després dels 
parlaments oficials i la foto de 
cadascun dels conjunts, hi hau-
rà un partit d’exhibició entre el 
sènior A masculí i un equip All-
Star del club. L’entitat anuncia 
també una gran sorpresa. 

bàSquEt. ub miR

el sènior B masculí és segon  
amb tres victòries i dues derrotes

Rafa Jiménez | Gimnàs Municipal

El Club farà la presentació dels seus equips el 9 de novembre al pavelló Miquel Poblet
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Tres membres de la TriJAM, la 
secció de triatló de la Joventut At-
lètica Montcada, van acabar a la 
tercera posició al Triatló Olímpic 
per equips que es va disputar el 
29 de setembre a Gavà. El conjunt 
local va estar format per José Añó, 
que va fer els 1.500 metres de na-
tació amb un temps de 28 minuts 
i 34 segons i va sortir de l’aigua en 
tercera posició; Toni Navarrete, 
qui va ser segon a la cursa en bi-
cicleta de 40 quilòmetres amb 56’ 
08”; i Eric Teruel, tercer a la prova 
de 10 quilòmetres a peu (34’ 53”).

Altres proves. Nou membres de la 
TriJAM van competir el 26 d’oc-
tubre al Trail WITL de Sant Fost, 
una cursa a peu per la Serralada 
de Marina amb dos itineraris de 
12,5 i 22,6 quilòmetres. El millor 
va ser Toni Navarrete (32è) amb 
un temps d’1h 49’ 48” a la prova 
llarga. El dia 5, la TriJAM va par-
ticipar a la Duatló d’Alta Munta-

nya Queralbs-Núria amb un re-
corregut en BTT d’11 quilòmetres 
i una pujada a peu fins al Puigmal 
(2.913 metres). Els representants 
locals van ser Toni Navarrete 
(4h 03’), Xavi Gutiérrez (4h 08’) 
i Jordi González (4h 09’). Amb la 
suma dels seus temps, la TriJAM 
va ser quarta per equips.

tercera posició per a la 
triJam al triatló de Gavà

tRiAtló

L’equip estava format per Toni Navarrete, José Añó i Eric Teruel

Tot i el trencament d’un dels miralls de la paret, el partit del sènior B de l’UB MIR es va poder acabar 

Navarrete, Teruel i Añó, al podi de Gavà

Eva Nieto i Carles Ciera han 
tornat a guanyar, per segon any 
consecutiu, el Campionat d’Es-
panya de clubs a la categoria 
sènior 1 llatí. En aquesta edi-
ció, disputada el 19 d’octubre 
a Guadalajara, es va aplicar un 
nou sistema de competició amb 
la formació d’equips per a cada 
categoria. Els montcadencs, re-
presentant el Team Dynamik-
Endansa, van sumar la millor 
puntuació en sènior 1 llatí fent 
equip amb la parella formada 
per Xavier Otamendi i Lourdes 

Domínguez. El Team Dynamik-
Endansa va oferir un gran nivell, 
aconseguint set podis més en al-
tres categories: primers en sènior 
2 llatí, segons en sènior 1 i sènior 
2 estàndard i tercers en sènior 3 
estàndar, top sènior estàndar, sè-
nior 3 llatí i top sènior llatí.
Aprofitant el viatge a Guada-
lajara, Nieto i Cirera també 
van competir un dia abans a 
la XVIIIa edició del Trofeo  
Excmo. Ayuntamiento de Gua-
dalajara i es van emportar la 
victòria a la categoria sènior 1 A 
internacional llatí.

bAll ESpORtiu

eva nieto i carles cirera, campions 
d’espanya de clubs per equips 
Van guanyar en sènior 1 llatí, fent parella amb Xavier Otamendi i Lourdes Domínguez 

Eva Nieto i Carles Cirera, a Guadalajara
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Dos membres del TT La Unió, Néstor Troncoso i Amanda Navarro, d’11 anys, 
van ser els guanyadors a les categories infantil i sènior de l’Open del Soci que 
va organitzar el Tennis de Taula La Unió el 18 d’octubre. Aquesta prova popular, 
que es va fer a les instal·lacions de La Unió entre els seus socis, va comptar 
amb la participació d’una trentena de jugadors de tennis de taula | RJ

> troncoso i navarro guanyen l’open del soci

tt
 l

a 
u

n
ió

Rafa Jiménez | Redacció

L’equip de patinatge de velocitat del Roller Can Cuyàs va participar el 12 
d’octubre al Campionat d’Espanya de marató disputat a Castelló. La delega-
ció montcadenca va estar formada per Jorge Fernández, Jorge de la Fuente, 
Jessica Ortiz, Eva Sánchez, David León, Alberto López, Jesus Roldán i Jessica 
Navas. Els tres millors van finalitzar el recorregut de 42,5 km. en 1 hora i 32 
minuts amb una velocitat mitjana de 27,3 km/h | RJ

> campionat d’espanya de patinatge de velocitat
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Rafa Jiménez | Redacció
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futbOl fORmAtiu

repartiment de victòries i derrotes als 
quatre derbis entre el cdm i l’escola
En dos caps de setmana, es van jugar dos derbis d’alevins i dos de benjamins i prebenjamins

El CD Montcada ha demanat a 
l’Institut Municipal d’Esports i 
Lleure (IME) una reunió amb el 
regidor d’Esports, Marc Rodríguez 
(PSC), per parlar sobre l’assigna-
ció dels horaris d’entrenament 
dels equips de futbol formatiu. La 
junta directiva del club verd pro-
posa que a la trobada també pu-
guin assistir una comissió de pares 
i mares vinculats a l’entitat i mem-
bres de tres partits polítics amb re-
presentació a l’Ajuntament: ERC, 
ICV-EUiA i C’s. Aquestes forma-
cions ja han mantigut reunions  
per separat amb els pares i el regi-
dor d’Esports per interessar-se per 
aquesta problemàtica.

Comunicat. La comissió de pares 
i mares, que es va reunir el 5 de 

setembre amb el regidor d’Esports 
després de la primera de les dues 
manifestacions que va convocar el 
club verd, va emetre un comuni-
cat el 22 d’octubre en el que dema-
na a l’IME que faci una concessió 
“digna i equitativa” entre el CD 
Montcada i l’Escola dels horaris 
d’entrenament a les instal·lacions 
de futbol de la Ferreria i Can Sant 
Joan perquè, segons la seva opi-
nió, “els drets adquirits d’entitats 
mai poden prevaldre, perquè 
són discriminatoris”. Els vuit 
pares i mares, que signen aquest 
document al costat del president 
del club,  Modesto ‘Tato’ Sanchís, 
també li reclamen a l’IME que si-
gui “imparcial” ja que ambdues 
entitats tenen la mateixa quantitat 
d’equips de futbol base | RJ

Membres d’ERC, ICV-EUiA i C’s podrien participar a la trobada

el cd montcada vol una 
reunió amb l’ime i els pares 

futbOl fORmAtiu

El 18 i 19 d’octubre es van po-
der veure tres derbis entre l’EF 
Montcada i el CD Montcada. El 
dia 18, a l’estadi de la Ferreria, 
l’aleví A del CD Montcada, que 
és segon al grup 13è de 2a Divi-
sió amb 9 punts, es va emportar 
la victòria contra l’aleví B de 
l’Escola, novè amb 6 punts, amb 
un 2-3. Paral·lelament, l’aleví C 
vermell, que és quart al grup 
37è de 3a Divisió amb 9 punts, 
va guanyar l’aleví B verd, dotzè 
amb 3 punts, amb un 3-0. Un dia 
després, i a l’estadi de Can Sant 
Joan, el derbi benjamí entre l’A 
del CD Montcada, que és segon 
del grup 23è de 3a Divisió amb 
12 punts, i el C de l’Escola, dotzè 
amb 3 punts, va finalitzar amb 
victòria dels verds (2-5). 
El 25 d’octubre, el prebenjamí B 
de l’Escola, que és vuitè del grup 
35è amb 6 punts, va golejar el 
prebenjamí B del CD Montcada, 
cuer sense cap punt, amb un 0-7.

Rafa Jiménez | Redacció
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L’aleví A del CD Montcada va aconseguir la victòria contra l’aleví B de l’EF Montcada (2-3)

El CD Montcada va guanyar el derbi benjamí
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L’aleví C de l’EF Montcada va ser superior a l’aleví B del CD Montcada i el va guanyar per un 3-0

L’enfrontament entre els dos prebenjamins B va acabar amb una victòria contundent dels vermells

Les activitats extraescolars que 
ofereix l’AMPA de l’escola Reixac 
han vist augmentar la seva quan-
titat d’inscripcions amb gairebé 
200. Les novetats amb el curs 
passat són la creació d’un grup 
de percussió (amb 10 alumnes) 
i art-atack (22). A nivell espor-
tiu, es mantenen patinatge (22), 
psico-ball (11), atletisme (9), mul-
tiesport (16), iniciació esportiva 
(18), balls moderns (24) i futbol 
(18). La resta d’activitats són  
teatre musical (7) i anglès (38) | RJ

ESpORt ESCOlAR

augmenta la quantitat d’inscripcions 
a les extraescolars del col·legi reixac
Es mantenen les esportives i les novetats són dos grups de percussió i art-atack

> xerrada sobre els contractes a l’esport
Prop de cinquanta persones, en representació de clubs esportius 
i entitats socials del municipi, van acudir el 21 d’octubre a la Casa de la Vila 
per escoltar la xerrada que, sota l’organització de l’IME, va impartir Vi-
cente Javaloyes, professor d’INEFC amb un màster en Dret Esportiu. El 
ponent va assessorar les entitats, que estan obligades per llei a firmar con-
tractes laborals o de voluntariat amb les persones que formen part de la 
seva estructura. En cas de no fer-ho, poden ser objectes d’una inspecció 
d’hisenda amb multes que oscil·len entre 620 i 6.200 euros | RJ
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> contactes entre el cd montcada i l’escola
Representants del CD Montcada i l’EF Montcada van mantenir el 20 
d’octubre la seva primera trobada a l’estadi de la Ferreria sense l’IME per 
parlar sobre una possible unificació del seu futbol formatiu per a la propera 
temporada. La reunió va comptar amb la presència dels presidents (Mo-
desto ‘Tato’ Sanchís i Antoni Sánchez) i els vicepresidents (Ramon Castillo 
i Xavier Soldevilla) d’ambdós clubs. La segona reunió, prevista per al dia 
27, es va haver d’ajornar per motius d’agenda dels directius verds | RJ
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El patinatge, que es fa cada dilluns i dimecres, ha format un grup amb una vintena de nens i nenes
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El cadet masculí del CH La 
Salle forma part del grup cap-
davanter del grup A de Lliga 
Catalana després de guanyar 
els seus dos primers partits con-
tra l’H. Sant Quirze A (30-34) i 
l’UE Sarrià (35-32). Els lassal-
lians, que juguen a la màxima 
categoria de la seva edat des-
prés de superar una fase classi-
ficatòria contra l’H. Banyoles, 

són líders amb els mateixos 
punts que l’AEH Les Franque-
ses i el BM Granollers. “El club 
té molta il·lusió amb aquesta 
generació. És un equip compe-
titiu i amb qualitat. L’objectiu 
és consolidar-nos a mitja taula 
i després intentar arribar el 
més amunt possible”, diu el seu 
tècnic, Javier Córdoba, veí de la 
Llagosta que debuta al club | RJ

Ha derrotat l’H. Sant Quirze (30-34) i l’UE Sarrià (35-32)

HANDbOl. lA SAllE

el cadet masculí del club 
local segueix imparable

L’aleví A del CFS Montcada, 
amb jugadors que la tempora-
da passada formaven part del B 
i amb dos nens que estaven al 
benjamí A, està notant el canvi 
de jugar a Divisió d’Honor i no-
més ha sumat un punt. L’equip, 
que va començar la lliga amb un 
empat contra Les Corts UBAE 
(2-2), acumula cinc derrotes se-

guides, les últimes contra el CFS 
La Unión (6-3) i el FC Barcelona 
(1-5). “Els nens s’han d’adap-
tar a una categoria més forta i 
hem tingut un calendari com-
plicat. Esperem millorar con-
tra equips del nostre nivell”, 
ha dit el tècnic, Mario Giménez, 
que la temporada passada diri-
gia l’infantil B del club | RJ

A l’última jornada, va perdre a casa contra el Barça (1-5)

futbOl SAlA

l’aleví a del cFs montcada 
només ha sumat un punt 

El públic que es va acostar el 25 
d’octubre al gimnàs municipal 
a veure el partit del cadet B de 
l’UB MIR va gaudir d’un es-
pectacle que trigarà en oblidar. 
L’equip de Lorena Bascón va 
passar per sobre del cuer del seu 
grup, el CB Martorelles B, i el 
va guanyar amb un espectacular 
144-24, aconseguint un avantat-
ge final de 120 punts. “El rival 
era molt fluixet, però tinc ju-
gadors treballadors que ho fan 
tot amb molta intensitat. Tot i 
ser cadets de primer any, estan 
jugant molt bé i el nostre ob-
jectiu és pujar a la segona fase 
a un nivell superior”, ha expli-
cat Loren Bascón, qui viu la seva 
segona temporada al club blau. 
El cadet B lidera en solitari el 
grup 7è del nivell C amb quatre 
victòries en quatre partits. 

bàSquEt

el cadet B de l’UB mir guanya l’últim 
partit amb un avantatge de 120 punts

Rafa Jiménez | Gimnàs municipal

L’equip de Lorena Bascón està jugant un gran bàsquet i és líder amb quatre victòries

Tot i la seva superioritat, el cadet b blau va jugar amb la mateixa intensitat fins a l’últim segon
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El cadet masculí va debutar el 18 d’octubre a casa amb una victòria contra l’UE Sarrià (35-32)
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Amb un gran ambient a la grada de la pista coberta, l’aleví A no va poder amb el Barça (1-5)
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>> clica i mira la fotogaleria dels equips del cd montcada i l’ae can cuiàs a 

Júlia de la Torre, de l’Associació 
Granollers Esportiva, va aconse-
guir una doble victòria a la cate-
goria sots-17 al Màster de Joves 
que es va disputar a Cerdanyola 
el 25 i 26 d’octubre amb esportis-
tes de tot l’Estat. De la Torre, de 
13 anys, va guanyar en indivi-
dual i en dobles, fent parella amb 
Elena Andreu (Bellaterra) | RJ

doble èxit  
de Júlia  
de la torre al  
màster sots-17

bàDmiNtON



Manuela Muñoz
Lluitadora. Manuela Muñoz fa 20 anys que conviu amb la lluita contra el càncer. Quan tenia 33 anys li 
van fer una mastectomia radical i es va haver de sotmetre a 8 sessions de quimioteràpia i 30 de radioterà-
pia. Als 37, la malaltia se li va reproduir a l’altre pit, que li van poder salvar, però li han quedat nombroses 
seqüeles com fi bromiàlgia i osteoporosi. Quan ja semblava que ho havia superat, a dues de les seves 
quatre germanes també li van diagnosticar càncer de mama, un fet que va fer sospitar als metges que 
la genètica tenia alguna cosa a veure, ja que la seva mare i la seva àvia van morir de la mateixa dolència. 
Malgrat les difi cultats, Manuela no perd mai l’optimisme ni el bon humor i intenta veure sempre la part 
positiva de la vida. Fa dos anys va crear amb altres dones que havien sofert un càncer de pit l’entitat ‘Sin 
teta hay paraíso’ amb l’objectiu d’ajudar altres dones que estan passant pel mal tràngol de la malaltia.

“ajudem les dones amb 
càncer a sentir-se vives”

Com vas viure la teva lluita contra 
el càncer de pit?
Fa 20 anys costava molt parlar de 
la malaltia obertament, tant amb 
la família com al carrer. Recordo 
que sobretot em feia por no veure 
créixer el meu fi ll, que aleshores te-
nia 8 anys. No ens adonem del que 
tenim fi ns que no ho comencem a 
perdre. Però vaig decidir que havia 
de lluitar. Per exemple, no vaig viure 
la químioteràpia com un fet dolent, 
sinó tot el contrari, pensava que 
cada gota de tractament que entra-
va al meu cos m’estava salvant.
Ara ja estàs bé?
Estic bé, però no m’han donat l’alta 
perquè sóc portadora de mutacions 
al gen BRCA 1, el que suposa que 
tinc un risc elevat de patir un càn-
cer de mama o d’ovari. Som cinc 
germanes, quatre en som portado-
res, de les quals tres ja hem desen-
volupat la malaltia. Així que ja fa 20 
anys que convisc amb això, ja sigui 

en primera persona o bé a través de 
les meves germanes. Però no llenço 
la tovallola.
I com ho fas?
Estic bé perquè em vull trobar bé. 
Hi ha dies que no em puc moure’m, 
però estar tot el dia queixant-me no 
em serveix de res. Haig d’ajudar les 
meves germanes i les dones que 
també ho estan passant malament. 
I m’ho prenc amb bon humor. No 
em puc permetre el luxe d’estar 
plorant tot el dia. El temps que tinc 
ara és per viure’l. El costat bo de la 
nostra malaltia és que et fa veure el 
que la resta no pot.
Com va sorgir la iniciativa de crear 
‘Sin teta hay paraíso’?
Fa dos anys, unes amigues que 
també havien passat la malaltia em 
van trucar i em van proposar tirar 
endavant una associació que aju-
dés les dones afectades per càncer 
de pit. I així ho vam fer. El nostre 
objectiu és fer costat, explicar la 

nostra experiència i, sobretot, do-
nar molta informació perquè creiem 
que no se’ns en dóna prou durant el 
tractament. Expliquem el que vam 
sentir quan ens van fer les proves, 
després de la mastectomia, durant 
la quimio... Els parlem de com fer 
front a tot el procés, que preguntin 
al metge qualsevol dubte i no se’ls 
acudeixi mirar mai a Internet per 
buscar informació.

L’entitat va organitzar el 18 
d’octubre diversos actes per com-
memorar el Dia Internacional con-
tra el Càncer de Mama. Esteu sa-
tisfetes de la resposta de la gent?

Molt! Feia goig veure la passarel·la 
sobre el riu Ripoll decorada amb glo-
bus de color rosa o la Casa de la Vila 
i l’església de Reixac il·luminades 
del mateix color. Moltes persones es 
van acostar a la carpa que teníem a 
la Mostra d’Entitats per dir-nos que 
volien col·laborar amb nosaltres. 
Estem molt contentes i agraïdes 
amb el suport de tothom.
Quins reptes té l’entitat?
Volem seguir ajudant les dones 
a sentir-se vives i transmetre’ls el 
missatge que se’n poden sortir. 
Però també els hi diem que el trac-
tament et deixa limitacions i seqüe-
les, com dolors als ossos o que els 
braços perden força en ser extirpats 
els ganglis linfàtics de l’aixella. Vaig 
trigar tres anys a tornar a aixecar el 
braç i, és clar, vaig haver de deixar 
de treballar. Però, per sort, em van 
donar una pensió per llarga malal-
tia. Ara, amb la crisi, cada vegada 
és més difícil que et donin la inva-

lidesa. Volem recollir signatures per 
promoure una llei que protegeixi 
les dones afectades de càncer de 
mama durant i després del tracta-
ment.
La seguretat social es fa càrrec de 
totes les despeses?
De les proves, la quimio i la ràdio, 
sí. Però, per exemple, per recuperar 
la mobilitat del braç va molt bé fer 
rehabilitació amb un fi osioterapeuta 
i això t’ho has de pagar. O també 
s’han d’abonar una part dels medi-
caments i creiem que, per a segons 
quines rendes, podrien ser gratuïts. 
En defi nitiva, volem que l’estat pro-
tegeixi les dones malaltes.
Què li diries a les dones que llui-
ten per superar el càncer?
Que siguin conscients de cada mo-
ment present per sentir-se vives i 
poder seguir endavant amb la lluita 
contra la malaltia. I, sobretot, és im-
portant riure molt per veure la vida 
amb optimisme. 

“Volem recollir fi rmes 
per promoure una 
llei que protegeixi les 
dones afectades i les 
seves famílies”

Fundadora de ‘Sin teta hay paraíso’

A títol personal
sÍlVia alQUÉZar
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