
la passarel·la, en obres
els treballs duraran al voltant 
de tres mesos PÀG. 09

> NOTÍCIES:  parra nega tenir res a veure amb els canvis del PERI de la muntanyeta PÀG.5

> Esports: l’ub mir es consolida en el segon any posterior a la fusió dels clubs de bàsquet locals  PÀG. 26
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ÈPOCA III

PuBliciTaT

els bars no necessitaran 
el permís dels veïns 
per instal·lar terrasses
aprovació en Ple | La modifi cació de l’ordenança inclou que 
els restauradors paguin pels metres de via pública que ocupin PÀG. 6

Alta participació i absència d’incidents a la consulta sobiranista PÀG. 3
8.379 montcadencs voten al 9n
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Un matrimoni, acompanyat del seu fi ll, votant a l’INS La Ribera, un dels tres col·legis electorals que es van habilitar a tot el municipi

>ACORD ENTRE MUNICIPIS
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el nou centre d’animals 
que es farà a collserola 
benefi ciarà montcada

L’Ajuntament de Barcelona condicionarà el camí 
del Rec Comtal, entre Cant Sant Joan i Vallbona, 
i el torrent del Bosc Llarg, a Can Cuiàs PÀG. 7

>CANVI DE LA NORMATIVA

2a quinzena | 

adéu a manolo Flores
el conegut artista local 
mor als 76 anys PÀG. 21
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 Cervera (ANC): “Avui s’ha demostrat que la gent vol un canvi”

Actualitat
laveu.cat

el PaPer Dels volUntaris
L’ANC ha destacat la implicació dels col·laboradors 
que van fer possible l’organització del 9N, al voltant 
d’una setantena de persones

9n a montcada i reiXac

el 69% dels vots, 
a favor d’un estat 
propi i independent
El 16% opta pel sí-no i el 7,3% vota pel no

“Estem molt satisfets del resultat 
però, sobretot, de com s’ha de-
senvolupat la jornada, la gent ha 
anat a votar amb il·lusió, ganes i 
un somriure”. Aquesta va ser la 
primera valoració de la responsa-
ble local de l’ANC, Consol Cerve-
ra –votant a la imatge de la dre-
ta–, un cop tancats els col·legis. 
“Malgrat els entrebancs que ha 
posat l’Estat, les amenaces ju-
dicials i la por, la gent ha anat 
a votar, la majoria pel sí-sí però 
també pel si-no i pel no; tots els 
vots són importants” va destacar 

Cervera. Per a la representant de 
l’Assemblea, el 9N demostra que 
“el país està vivint una transfor-
mació i la gent vol un canvi”.
Cervera també va agrair la tasca 
“incansable” que al llarg de les 
darreres setmanes i mesos han fet 
els voluntaris de l’ANC i el suport 
que l’entitat ha rebut dels partits 
proconsulta. Quant al paper del 
consistori, que ha estat juntament 
amb Rubí, l’únic del Vallès Occi-
dental que no es va afegir al ma-
nifest de suport a la consulta, la 
representant de l’Assemblea con-

sidera que, a la vista dels resultats, 
no va ser encertat. “El disgust per 
l’acord del Ple no els treurem, 
però, si més no, crec que els 
nostres representants municipals 
haurien de fer una refl exió al res-
pecte”, ha dit Cervera | PA

El 9N va mobilitzar al municipi 
un total de 8.373 montcadencs 
superant amb escreix les expec-
tatives inicials de l’organització. 
El 69% dels votants (5.782) es va 
mostrar partidari del sí-sí, a fa-
vor que Catalunya tingui un Es-
tat propi i independent; el 16% 
(1.352) va votar a favor de l’Estat 
però contrari a la independència, 
i el 7,3% (617) es va decantar per 
no canviar la situació actual. En 
blanc es va registrar el 0,3,7% 
(31) i d’altres, van signifi car el 
5,72% (479) dels sufragis. 

Satisfacció compartida. Tant l’As-
semblea Nacional Catalana local 
com tots els partits proconsulta 
han expressat la seva satisfacció 
pel desenvolupament de la jorna-
da. CDC l’ha defi nit com a cí-
vica, tranquil·la i plena d’il·lusió, 
èxit que ha atribuït tant als ciu-
tadans com als voluntaris: “Ha 
estat una lliçó de democràcia i 
hem demostrat que, en algun 
moment i de manera defi niti-
va, volem decidir el nostre fu-
tur a les urnes”.

El president d’ERC al municipi, 
Salvador Serratosa, també ha ce-
lebrat el nombre de vots recollits: 
“Ha estat molt elevat tenint en 
compte les traves legals que hi 
ha hagut i el baix nombre de 
col·legis per votar, només 3 en 

un municipi geogràfi cament 
dispers”. 
Per a ICV-EUiA, el 9N ha fet palès 
que “el poble català, independe-
ment del seu posicionament en-
vers la relació entre Catalunya 
i Espanya, es vol expressar de-
mocràticament a les urnes per 
decidir el seu futur”. La coalició 
ecosocialista també ha felicitat els 
montcadencs que votant van de-
fensar el dret a decidir.
La CUP considera que el 9N ha 
estat una mostra del “grau de 
desobediència” de la societat 
civil respecte el govern central, 
els partits unionistes i els tribu-
nals i també de la insatisfacció 
general acumulada. “Si la gent 
està disposada a desobeir és 
perquè està descontenta amb 
qüestions com l’habitatge, 
l’educació o la sanitat”, opina 
Sergi Argelés (CUP). Finalment, 
Podem Montcada ha felicitat la 
ciutadania “per la seva actuació 
cívica i responsable i la seva 
maduresa política” i ha animat 
els ciutadans implicar-se en les 
qüestions que afecten directa-
ment el municipi.

Crítiques. Les agrupacions locals 
del PPC i C’s han criticat dura-
ment el procés i han denunciat 
a l’Ajuntament els efectes de la 
campanya ‘País groc’ argumen-
tant que ha embrutat espais 
públics en contra l’ordenança 
municipal. Mentre C’s va instar 
la ciutadania a no participar en 
la consulta en considerar-la una 
“festa del separatisme profun-
dament antidemocràtica”, el 
PPC l’ha qüalifi cat de “simula-
cre inútil i farsa que l’únic que 
pretén és dividir els catalans”.

Pilar Abián | Redacció

L’ANC recull durant el 
9N 5.200 signatures 
per denunciar l’Estat 
davant d’organismes 
internacionals

A la sortida dels tres instituts públics on es va instal·lar la trentena d’urnes es van recollir signatures contra el posicionament de l’Estat espanyol
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Quan els col·legis electorals van obrir les seves portes ja hi havia cues per poder votar com es pot veure en aquesta imatge de l’INS La Ferreria
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Notícies
laveu.cat/noticies

soterrament
La Cambra de Comerç de 
Sabadell també se suma a 
la reivindicació del projecte

pàg. 07

reclamació veïnal 
Recollida de signatures per la 
millora del torrent del Bosc Llarg, 
entre Can Cuiàs i Ciutat Meridiana 

pàg. 10
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 Increment de la partida per ajudes a l’Ibi

L’Ibi és un dels impostos sobre els 
quals més es va debatre durant la 
sessió plenària. Atenent a que, a 
petició del govern local, l’Estat ha 
fet una rebaixa dels valors cadas-
trals, els grups van criticar que això 
no s’hagi traduït en un descens 
global de l’impost. El president de 
l’Àrea Econòmica, Joan Maresma, 
va argumentar que el govern ha 
optat per potenciar el programa per 
ajudar les persones més afectades 
per la crisi a pagar l’Ibi. 
Precisament el Ple va aprovar per 
unanimitat pujar de 9.034,20 a 
12.015 euros els ingressos màxims 
que ha de cobrar una persona pro-
pietària d’un habitatge que visqui 
sola per poder-se beneficiar de 
l’exempció de l’impost. 

Requisits. Els ajuts que atorga el 
consistori s’adrecen a persones en 
situació de desocupació i amb in-
gressos baixos en funció del nivell 
de renda i dels membres de cada 
unitat familiar. En funció del cas, el 

propietari pot quedar exempt del 
25%, 50%, 75% ó el 100% de la 
quota, tot i que la quantitat màxima 
que es concedeix és de 650 euros. 
L’ajut s’atorgarà al 2015 però en 
referència a l’IBI del 2014 i el ter-
mini per sol·licitar-lo acaba el 31 de 
gener.
Les unitats familiars que també 
puguin beneficiar-se d’alguna bo-
nificació de l’Ibi prevista a les or-
denances fiscals (per ser família 
nombrosa, monoparental o pensio-
nistes...) hauran de decidir si man-
tenen aquesta subvenció o opten 
per l’ajut, ja que aquest és incom-
patible amb les bonificacions. 
Cap altre membre de la unitat fami-
liar que computi en la valoració per 
obtenir l’ajut ha de ser titular d’un 
altre immoble i és obligatori haver 
pagat l’Ibi del 2014 per rebre la 
subvenció. La documentació s’ha 
de lliurar a l’OAC, en l’horari habi-
tual de funcionament del servei (de 
8 a 15h) situat a la planta baixa de 
l’Ajuntament | LR

04

ordenances fiscals

el govern aprova congelar els impostos 
al 2015 amb el vot en contra de l’oposició 
Segons Maresma, el gran nombre d’indústries ubicades al municipi fa que l’Ibi sigui un dels més baixos de l’AMB

La proposta de congelació de 
taxes públiques per part del go-
vern cara al 2015 es va aprovar 
al Ple d’octubre sense el suport 
de l’oposició en considerar que 
és “continuista” i no contribueix 
a rebaixar la pressió fiscal sobre 
la ciutadania. Alguns grups van 
reclamar la baixada d’impostos, 
atenent a la conjuntura econò-
mica, i tots van coincidir a con-
siderar insuficient la política de 
bonificacions fiscals en determi-
nats impostos, sobretot en el pa-
gament de l’IBI.
El grup majoritari en l’oposició, 
ICV-EUiA, va reclamar un any 
més que es faci un estudi de ta-
rifació social perquè els contri-
buents paguin els impostos en 
funció de la seva renda i no de 
paràmetres estàndard com l’edat 
o les circumstàncies familiars. 
“Vostès tenen el discurs social 
ben après però no actuen en 
conseqüència, perquè fer-ho 
implica més treball i no es vo-
len complicar la vida”, va cri-
ticar el portaveu de la coalició, 
Josep M. González. 

El PPC, si bé va reconèixer que 
el govern ha fet un esforç per 
incentivar les polítiques de boni-
ficacions fiscals, va qualificar les 
mesures adoptades de minses i 
tardanes. “Si tant presumeixen 
del baix nivell d’endeutament 
que té l’Ajuntament i de tancar 
el pressupost fins i tot amb su-

perávit, perquè no rebaixen els 
impostos?”, va preguntar la por-
taveu popular, Eva García.

En nom de C’s, Carmen Rome-
ro, va carregar contra la política 
econòmica del consistori ente-
nent que no és fiable ni s’ajusta a 
les necessitats de la població. “Fa 
massa temps que no surten del 
despatx per adonar-se de quins 
són els problemes reals que 
té la ciutadania”, va dir l’edil. 
ERC, per la seva banda, va recla-
mar l’eliminació de taxes linials, 
com la de residus. Després de 
criticar la gestió econòmica del 
govern argumentant que no és 
eficaç ni eficient, la portaveu del 
partit, Marta Aguilar, va propo-
sar que cadascú pagui en funció 
de la seva capacitat econòmica. 
“Actualment –va dir– hi ha 
gent que, tot i treballar, guanya 
menys que alguns jubilats”.

Resposta del govern. El presi-
dent de l’Àrea Econòmica, Joan 
Maresma (CiU), va argumentar 
que baixar impostos no és viable 
si es volen mantenir els serveis 
que l’Ajuntament presta i va as-
segurar que s’ha fet un esforç 
considerable per incorporar ajuts 
i bonificacions per a les famílies 
més afectades per la crisi. “Vos-
tès demanen més prestacions 
i ajudes socials; doncs bé, per 
fer-ho necessitem recursos”, va 
dir l’edil tot afegint que en els 
darrers exercicis s’ha fet un es-

forç de contenció pressupostària 
reduïnt despeses sumptuàries i 
ordinàries. Maresma va destacar 
que el 30% dels ingressos mu-
nicipals ja es destinen a Serveis 
Socials i que també s’han incre-
mentat els recursos per a Promo-
ció Econòmica amb l’objectiu de 
reactivar l’economia local. Quant 
a l’IBI que es paga al municipi, 
l’edil va assegurar que és dels 
més baixos de l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona (AMB) gràcies 
a què el 60% del total que recapta 
el consistori per aquest concepte 
el paguen les empreses ubicades 
a la localitat. “Som la segona 
ciutat amb més indústries del 
Vallès i la cinquena de Catalu-
nya”, va dir l’edil.
Maresma també va desmentir que 
Montcada sigui el municipi on es 
paga l’impost de vehicles més alt 
de tot Espanya, com va afirmar 
la portaveu del PPC: “Això és 
fals i, a més, fa molts anys que 
aquest impost no puja”.

Pilar Abián | Redacció 

Alguns grups reclamen 
la baixada de les taxes, 
atenent a la conjuntura 
econòmica, així com 
més bonificacions fiscals

El Ple d’octubre va ser un dels més llargs que s’ha fet mai, ja que va durar 6 hores. Va començar a les 19.30 i va acabar prop de l’1.30h

Maresma argumenta 
que no es poden baixar 
les taxes si es volen 
mantenir els serveis 
que presta el consistori
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Amb el d’octubre ja són quatre 
els plens consecutius en què els 
grups de l’oposició s’han negat 
a debatre els punts presentats 
des de l’Àrea Territorial com 
a protesta per la continuïtat de 
Juan Parra (PSC) al front del 
departament. La pressió contra 
l’edil es va iniciar al juliol quan 
ERC va fer públic que l’any 
2000, quan Parra era regidor 
d’Esports, es van introduir de 
manera “irregular” en el Pla 
Especial de Reforma Interior 
(PERI) de la Muntanyeta de la 
Font Pudenta uns canvis sobre  
el sostre d’edificabilitat que van 
afectar, entre d’altres, un solar 
propietat del regidor.
Arran d’aquest afer, el grup 
municipal d’ERC va presentar 
al Ple d’octubre una moció re-
clamant la dimissió del regidor 
d’Urbanisme i va anunciar la 
presentació d’una denúncia ju-
dicial per aclarir els fets. “No 
acusem Parra, d’això s’en-
carregarà la justícia, però 

insistim a demanar la seva 
dimissió perquè considerem 
que hi ha proves clares que 
demostren que va resul-
tar beneficiat pels canvis al 
PGM”, va dir Aguilar. 

Moció rebutjada. La petició 
d’ERC no va prosperar per-
què només va rebre el suport 
del PPC –la regidora de C’s, 
Carmen Romero, també par-
tidària del text, es va absentar 
del debat per una indisposició. 
El govern –PSC i CiU– va vo-
tar-hi en contra i ICV-EUiA es 
va abstenir en considerar que 
les responsabilitats polítiques 
no són només de Parra. “Han 
de ser compartides, tant pel 
govern municipal que hi ha-
via l’any 2000, quan es va 
aprovar el PERI, com per 
l’actual executiu, per omissió 
i passivitat”, va dir el portaveu 
de la coalició rogiverda, Josep 
M. González.
Les crítiques de l’oposició du-
rant el debat es van centrar en 

el fet que, després de tres me-
sos que l’afer sortís a la llum 
pública, ni el govern i ni els 
tècnics municipals han estat 
capaços de trobar els responsa-
bles ni de donar una explicació 
que justifiqui el canvi del sostre 
d’edificabilitat en el sector que 
va permetre al regidor socialista 
construir al seu habitatge de tres 
pisos en comptes de dos com es 
contemplava inicialment. 
“Parra es va beneficiar d’un 
acord il·legal pres per un 
govern del qual en formava 
part, per tant, és el màxim 
responsable”, va criticar la 
portaveu del PPC, Eva García. 

Resposta del govern. En defen-
sa del regidor d’Urbanisme, 
el portaveu de CiU, Joan Ma-
resma, va negar l’existència de 
cap “pla maquiavèlic” que ex-
pliqui els canvis detectats ara al 
PERI. “En qualsevol cas,  tots 
hauríem de dimitir perquè el 
Pla el vam aprovar tots els 
grups municipals”, va argu-

mentar el portaveu convergent, 
qui va recomanar l’oposició 
anar a la justícia a denunciar el 
cas si entén que hi ha corrupció 
amagada. L’edil també va qües-
tionar que aquest afer surti a la 
llum pública a pocs mesos de 
les eleccions municipals.
Per la seva banda, Parra va insis-
tir que en l’aprovació del PERI 
no es va cometre cap il·legalitat. 
“Vaig demanar un altre in-
forme tècnic on s’afirma que, 
tant el PERI com la llicència 
que se’m van atorgar són le-

gals”, va manifestar l’edil, qui 
va posar a disposició de l’oposi-
ció els esmentats documents. En 
referència a les acusacions de la 
regidora d’ERC, el regidor va 
anunciar que els seus advocats 
li han fet arribar una citació per 
fer un acte de conciliació. “Si 
no es retracta en tot el que ha 
dit, presentaré una querella en 
defensa de la meva honorabi-
litat”, va concloure l’edil. Agui-
lar va respondre, però, que no 
pensar desdir-se i va augurar 
que es veuran als tribunals.

Parra respon a erc i a la resta de 
grups de l’oposició que no dimitirà

ple d’octubre

L’edil nega tenir cap relació amb els canvis que es van fer al PERI de la Muntanyeta

Sílvia Alquézar | Montcada

Parra va insistir durant el Ple a defensar la seva honorabilitat en relació amb l’afer del PERI
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aprovada la moció en defensa del transport sanitari 
Tots els grups van aprovar per unanimitat la moció pre-
sentada per ICV-EUiA en defensa del manteniment dels 
efectius d’ambulàncies al municipi davant la previsió de 
retallades en el pressupost del servei al 2015. La propos-
ta la va defensar el regidor de la coalició Óscar Gil argu-
mentant que la ciutadania no pot sofrir noves afectacions 
en l’àmbit sanitari. “En lloc d’avançar en la millora de 
l’atenció de les urgències i emergències als veïns del 
municipi, les decisions de la Conselleria de Salut van 
en direcció contrària”, va dir l’edil. En aquesta línia, Gil 
va criticar també el recent anunci del trasllat de Ginecolo-
gia que fa un temps es va derivar de Montcada al CUAP 
de Ripollet i ara, al CUAP de Sant Andreu.
La regidora de Salut Pública, per la seva banda, tot i vo-
tar a favor de la moció, va puntualitzar que els canvis 
previstos pel que fa al servei d’ambulàncies són més de 
caire organitzatiu que pressupostari. “Ens consta –va dir 

M. Carme González (CiU)- que, del que es tracta, no és 
de retallar prestacions sinó de reorganitzar el servei per 
millorar la seva eficacia”. No obstant això, l’edil va deixar 
clar que l’Ajuntament “no acceptarà de cap manera que 
s’augmenti el temps de resposta de les ambulàncies”. 
Actualment la mitjana d’espera és d’entre 5 i 10 minuts 
,segons la urgència comunicada.

Contingut de l’acord plenari. D’acord amb la moció 
aprovada, l’Ajuntament acorda instar el govern de la Ge-
neralitat a mantenir les mateixes hores de cobertura del 
transport sanitari així com la base existent al municipi, 
ubicada al polígon de la Ferreria. En el moment de tancar 
aquesta edició es feia una nova reunió entre els muni-
cipis afectats i CatSalut per seguir tractant una qüestió 
que preocupa molt els municipis i sobre la qual s’han 
presentat diverses al·legacions | PA

L’Ajuntament no es presenta-
rà al judici contra l’alcaldessa, 
María Elena Pérez (PSC), per 
presumpta prevaricació, tot i 
l’oferiment que va arribar del 
Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) encarre-
gat de la peça cinquena del cas 
Mercuri. Aquesta és la decisió 
que el govern –PSC i CiU– va 
prendre al Ple d’octubre en res-
posta a la moció presentada pel 
grup municipal d’ERC. 
En el seu escrit, Esquerra dema-
nava al plenari que el consistori 
anés com a perjudicat al judici i 
que Pérez assumís els costos de 
la defensa que paguen l’Ajunta-
ment i la Diputació, en cas de 
ser condemnada. 
“Aquesta moció no va en con-
tra de la presumpció d’inno-
cència de l’alcaldessa sinó en 
defensa de la dignitat de Mont-
cada”, va argumentar la porta-
veu del grup republicà, Marta 
Aguilar. El govern, però, consi-

dera que no procedeix prendre 
part en el judici. L’alcaldessa 
accidental, M. Carmen Porro 
(PSC), va defensar de nou la 
innocència de Pérez en el cas de 
la contractació de l’exdirectora 
de l’Àrea Territorial, Carmina 
Llumà, i va dir que no hi ha 
danys ni perjudicis a reclamar. 
“Els costos, en tot cas, s’hauri-
en de valorar des del punt de 
vista polític i no econòmic”, va 
indicar l’edil. Respecte a les des-
peses de la defensa, Porro també 
va afegir que ja està establert per 
llei que si l’acusat assumeixi el 
cost si acaba sent condemnat. 

Retrets de l’oposició. “El govern 
s’oblida de la persona que 
va guanyar la plaça i no la 
va poder ocupar”, va criticar 
el portaveu d’ICV-EUiA, Jo-
sep M. González. Mentre que 
la representant del PPC, Eva 
García, considera que “dema-
nar danys i perjudicis és una 
qüestió de sentit comú”.

l’ajuntament no es 
presentarà com a 
perjudicat al judici
La moció d’ERC no prospera pel vot en contra del govern 

peça cinquena del cas mercuri

Sílvia Alquézar | Montcada
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El Ple d’octubre va aprovar 
amb el vot a favor del govern 
municipal –PSC i CiU– diver-
ses modificacions en l’ordenan-
ça de convivència ciutadana 
per regular l’ús de les terrasses 
dels bars i restaurants a la via 
pública, una demanda de l’asso-
ciació Montcada Centre Comerç 
(MCC) per afavorir el sector, 
molt afectat per la conjuntura ac-
tual. El nou text contempla una 
modificació en el pagament de 
l’ordenança, que a partir de l’1 
de gener es podrà fer automàti-
cament sense que el restaurador 
hagi de fer la instància per dema-
nar la renovació. El preu de la 
taxa també quedarà regulat pel 
nombre de metres quadrats ocu-
pats a la via pública i no per les 
taules i cadires a disposició dels 
clients al carrer. 

Un altre dels apartats modificats 
arran la petició de l’MCC és 
que, a partir d’ara, serà l’Ajun-
tament i no els veïns qui tindrà 

l’última paraula en l’atorgament 
de la concessió. En cas que el 
propietari del bar o restaurant 
només ocupi la façana del seu 
establiment no serà necessari 
que disposi de la notificació mu-
nicipal. En canvi, si utilitza més 
espai, ho haurà de comunicar als 
veïns i serà l’Ajuntament qui dic-
tarà la resolució. “Hem treba-
llat amb els agents implicats 
per tenir el màxim consens”, 
va dir la presidenta de l’Àrea In-
terna i alcaldessa accidental, M. 
Carmen Porro (PSC).

Crítiques a la proposta. Tots els 
grups de l’oposició van votar 
en contra de la normativa. 
ICV-EUiA va recordar que no 
s’ha fet l’estudi comparatiu sol-
licitat sobre l’evolució del sector 
al municipi. “L’Ajuntament 
ha de facilitar la col·locació 
de les terrasses perquè dina-
mitzen la vida de la ciutat i, 
alhora, ha de minimitzar les 
molèsties als veïns sense que 
això suposi més despeses per 
als propietaris”, va dir la por-
taveu de la coalició rogiverda, 
Laura Campos. ERC va mos-
trar el seu desacord pel fet que 
l’import de la taxa es quantifiqui 
en funció del nombre de metres 
ocupats. “Així no s’incentiva 
tenir més taules ni es promou 

la creació d’ocupació”, va dir 
la portaveu d’ERC, Marta 
Aguilar.
Per la seva banda, la portaveu 
del PPC, Pilar Gil, va lamen-
tar que “s’obligui als establi-
ments a unificar el color de les 
umbrel·les, per exemple, en 
uns moments molts difícils per 
als petits empresaris”. En res-
posta a aquesta afirmació, Porro 
va puntualitzar que aquests can-
vis no són obligatoris. “L’única 
inversió –va dir– que hauran 
d’assumir abans del 2017 és 
l’adequació a la normativa en 
matèria d’instal·lacions elèc-
triques i estufes”. 

l’executiu aprova modificar l’ordenança 
que regula les terrasses dels bars al carrer

ple d’octubre

A partir d’ara, serà l’Ajuntament i no els veïns qui tindrà l’última paraula a l’hora de concedir les llicències als restauradors
Sílvia Alquézar | Montcada

L’MCC ha estat l’entitat que ha promogut el canvi de la normativa entenent que la que hi havia fins ara perjudicava els interessos dels restauradors
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L’Ajuntament ha posat en mar-
xa el procés per a l’adjudicació 
del servei de recollida de resi-
dus urbans i de neteja viària, 
que des del 2004 i fins a l’ac-
tualitat gestiona Fomento de 
Construcciones y Contratas 
(FCC). El contracte es trobava 
ja en la segona pròrroga d’un 
any i va finalitzar el 27 de se-
tembre. Al Ple d’octubre es va 
aprovar amb els vots a favor del 
govern –PSC i CiU– i en con-
tra de l’oposició –ICV-EUiA, 
PPC, C’s i ERC– el plec de 
condicions particulars per a la 
contractació del servei i la con-
vocatòria de procediment de 
contractació, de 8 anys de du-

rada, per un import de licitació 
de 3.670.000 euros l’any més 
IVA. “El nou plec contempla 
aquells aspectes dels serveis 
que ja funcionen i incorpora 
d’altres per optimitzar la re-
collida de residus, potenciar 
els sistemes de neteja i aplicar 
mesures d’estalvi en la neteja 
viària, entre d’altres millo-
res”, va explicar l’alcaldessa 
accidental i regidora de Serveis 
Municipals, M. Carmen Porro 
(PSC). 

Vot en contra. L’oposició no 
va donar suport al punt, tot i 
que només el grup municipal 
d’ICV-EUiA va argumentar 
el seu rebuig, ja que PPC, C’s 

i ERC es van negar a debatre 
qualsevol tema de l’Àrea Terri-
torial, presidida per l’edil socia-
lista Juan Parra. 
Els quatre regidors de la coalició 
rogiverda van lluir a les seves 
samarretes uns rètols en contra 
d’externalitzar, el principal argu-
ment de la formació per refusar 
la proposta del govern munici-
pal. “L’adjudicació de serveis 
a empreses privades encareix 
la gestió”, va argumentar la 
portaveu d’ICV-EUiA, Alba 
de Lamo, qui va explicar que, 
en l’actualitat, hi ha molts ajun-
taments que estan recuperant 
serveis per oferir millor atenció 
als ciutadans a un preu més 
econòmic. Sobre aquest tema, 

Porro va respondre que no es 
pot absorbir la plantilla sense in-
crementar el capítol de personal. 
“Els recordo –va dir– que l’Es-
tat ha limitat la contractació 
de treballadors a les adminis-
tracions públiques”.

Denúncia d’ERC. En referència a 
aquest punt, Marta Aguilar va 
anunciar durant la seva inter-
venció sobre les ordenances fis-
cals que portarà a la Sindicatu-

ra de Comptes el contracte de 
recollida de residus signat per 
l’Ajuntament amb Fomento fa 
10 anys perquè en el mateix s’hi 
va incloure el cost de la cons-
trucció de la nau que ocupa la 
Brigada Municipal, a Can Mi-
lans. “El que se’ns va vendre 
com una obra que assumia 
Fomento, resulta que l’aca-
barem pagant des de l’Ajun-
tament a un termini de 50 
anys”, va denunciar Aguilar.

llum verda al procés per adjudicar 
el servei de recollida d’escombraries

neteja viària

ICV-EUiA critica que siguin empreses externes i no el consistori qui assumeixi les tasques

Sílvia Alquézar | Montcada

Els regidors d’ICV-EUiA van lluir cartells de protesta contra l’externalització de serveis
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 Queixa veïnal contra el canvi de la norma

Un grup de veïns del carrer Reixagó 
i l’AV de Can Sant Joan han mostrat 
el seu desacord amb els canvis a la 
normativa que regula la instal·lació 
de terrasses a la via pública. L’entitat 
considera que el reglament antepo-
sa els interessos dels establiments al 
descans del veïnat i critica el govern 
municipal de no tenir en compte les 
seves queixes. 
“És una vergonya que s’hagi can-
viat la normativa sense preguntar 
ni reunir-se amb les parts més 
afectades, que són els veïns que 
viuen a sobre de les terrasses”, 
explica l’entitat en un comunicat en 

referència a la intervenció de l’al-
caldessa accidental i presidenta de 
l’Àrea Interna qui va afirmar durant 
la sessió plenària que l’Ajuntament 
havia treballat amb els agents impli-
cats per tenir el màxim consens. 
L’associació reclama que es recupe-
ri el punt de l’anterior ordenança en 
què els propietaris dels establiments 
havien de comptar amb el vist-i-plau 
dels veïns de la finca per aconseguir 
la llicència d’instal·lació d’una ter-
rassa, una normativa que s’ha mo-
dificat en el nou document deixant 
la decisió en mans exclusivament 
de l’Ajuntament | SA 

Els restauradors 
pagaran pel nombre de 
m2 que ocupin i no per 
les taules i cadires a 
disposició dels clients
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Els ajuntaments de Montcada i 
Reixac i Barcelona han forma-
litzat el conveni que permetrà 
impulsar el nou centre d’Aco-
llida d’Animals de Companyia 
de Barcelona (CAACB), que es 
construirà al terme municipal 
montcadenc, al costat del ce-
mentiri de Collserola. L’alcal-
dessa accidental, M. Carmen 
Porro, el tinent d’alcalde d’Hà-
bitat Urbà, Antoni Vives, i el 
regidor de Presidència i Terri-
tori de Barcelona, Jordi Martí, 
van signar el 5 de novembre 
l’acord per a la tramitació urba-
nística i la redacció i execució 
del projecte, de la mà del Con-
sorci del Besòs i el Consorci 
del Parc de Collserola. Un cop 
aquest estigui enllestit, s’inicia-
ran les obres de construcció de 
l’equipament ja en el decurs del 
proper mandat. 
El centre, que ocuparà 1 hec-
tàrea, s’edificarà a una finca 
de 9. L’objectiu del CAACB 

serà acollir temporalment els 
animals de companyia extravi-
ats, abandonats o bé comissats 
fins que es pugui gestionar la 
seva adopció amb una capaci-
tat superior a la que té l’actual 
gossera de la Rabassada, amb 
cabuda per a 150 gossos i 150 
gats. 
La construcció de l’equipament 
també contribuirà a recuperar 
l’espai natural on s’ha projec-
tat, actualment ocupat per as-
sentaments irregulars. El cost 
de l’enderroc de les edificacions 
il·legals, que puja a 700.000 eu-
ros, l’assumirà l’Ajuntament de 
Barcelona. “El nou CAACB 
ens beneficiarà perquè, a més 
de donar un servei directe al 
nostre municipi, suposarà 
l’eliminació d’assentaments 
irregulars que existeixen en 
aquest sector de Collserola”, 
ha destacat Porro.

Recuperació del Rec Comtal. En 
el marc de la negociació per a 

la construcció de la gossera, 
ambdós consistoris també han 
acordat millorar la connectivi-
tat entre els barris fronterers de 
Vallbona i Can Sant Joan en 
paral·lel al Rec Comtal, donant 
així resposta a les demandes 
veïnals. El Consorci del Besòs 
serà l’encarregat de redactar 
el projecte i l’Ajuntament de 
Barcelona aportarà un total de 
650.000 euros amb l’objectiu 
d’executar-lo l’any vinent.
L’actuació inclou ampliar l’ac-

tual camí per facilitar l’accés del 
veïnat amb la creació d’un talús 
amb geotèxtils –composicions 
realitzades amb diversos materi-
als– que permetran el drenatge 
i la impermeabilització del terra 
per tal d’evitar la inundació i la 
creació de bassals. També s’il·-
luminarà i netejarà el sector i 
s’urbanitzarà el passatge del 
Reixagó, amb una ampliació de 
voreres i la supressió de la ro-
tonda existent. (Més informació al 
monogràfic de la pàg. 8)

comença la redacció del projecte per 
fer el nou centre d’acollida d’animals 

collserola

Montcada i Barcelona signen el conveni per fer l’actuació urbanística al terme municipal montcadenc

Pilar Abián | Redacció

Porro, signant l’acord, al costat del regidor de Barcelona Jordi Martí
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La primera reunió de la Co-
missió Local d’Informació i 
Sostenibilitat de l’empresa La-
farge, prevista per al passat 4 
de novembre, es va ajornat fi-
nalment per motius d’agenda 
de la directora de Qualitat Am-
biental de la Generalitat, Ma-
ria Assumpta Farran. Aquesta 
reunió de treball havia estat 
organitzada per l’Ajuntament, 
conjuntament amb l’adminis-
tració autonòmica i Lafarge. En 
la jornada també estava previs-
ta la participació del portaveus 
dels grups polítics i de diferents 
entitats locals. La regidora de 
Medi Ambient, Judith Mojeda 
(PSC), confia que la reunió es 
faci abans d’acabar el mes.
L’objectiu de la comissió, segons 
han apuntat fonts municipals, és 
crear un espai de diàleg on inter-
canviar punts de vista sobre la 
realitat de l’entorn de la fàbrica 
Lafarge. Hi ha col·lectius, però, 
com la Plataforma Antiincinera-
ció i el Grup de Medi Ambient 
que han declinat participar en 
les trobades.

ajornada la 
reunió de la 
comissió local 
sobre lafarge 
Laura Grau | Redacció

l’acord amb Barcelona també donarà resposta a 
la reclamació veïnal sobre el torrent del Bosc llarg
Una altra de les actuacions que es faran al municipi 
en el marc del conveni signat amb Barcelona per a 
la construcció del CAACB és la millora del torrent del 
Bosc Llarg, situat  entre Can Cuiàs i Ciutat Meridiana. 
L’anunci d’aquest projecte coincideix amb la presenta-
ció a l’Ajuntament de prop de 500 signatures recollides 
per part de veïns d’ambdós barris, amb la col·laboració 
de l’AV Can Cuiàs, per demanar a les administracions 
competents –els consistoris de Montcada i Barcelona– 
una intervenció urgent. Segons han explicat els promo-
tors de la iniciativa, abans de la construcció del camp 
de futbol de Ciutat Meridiana, existia un camí directe 
que unia els dos sectors i evitava haver de fer una gran 
volta. Actualment, les famílies que acudeixen diària-
ment a les instal·lacions esportives fan servir un camí 

de terra amb un desnivell important que suposa risc de 
caigudes. “Volem un pas digne i funcional que torni 
a connectar els dos barris i que ofereixi un accés di-
recte i segur al camp des de Can Cuiàs”, ha explicat 
Sandra Casternado, una de les promotores de la re-
collida de signatures, qui també reclama una reforma 
global de l’entorn. 
En resposta a la demanda veïnal, el president de l’Àrea 
Territorial, Juan Parra (PSC), ja ha dit que els tècnics mu-
nicipals elaboraran una proposta per solventar el pro-
blema d’accés al recinte esportiu “amb l’objectiu que 
sigui compatible amb el projecte d’arranjament global 
que està fent Barcelona”. L’edil també ha anunciat que 
convocarà una reunió per abordar el tema amb el districte 
de Ciutat Meridiana i les associacions veïnals | LG
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Algunes de les veïnes que han recollit signatures davant d’una pancarta reivindicativa
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La futura ubicació del nou 
Centre d’Acollida d’Animals 
de Companyia de Barcelona 
(CAACB) a la fi nca Torre Doña 
Juana de Montcada i Reixac 
suposarà l’eliminació del bar-
raquisme i de les diverses ocu-
pacions il·legals que hi ha a la 
falda de la Serra de Collserola, 
a tocar del cementiri de Collse-
rola. 
Abans de la construcció d’a-

quest nou equipament, l’Ajun-
tament de Barcelona encarre-
garà al Consorci del Parc de 
Collserola l’enderroc de totes 
les activitats marginals de la zo-
na. El Consorci també efectua-
rà les tasques necessàries per 
restituir aquests terrenys al seu 
estat natural, al mateix temps 
que vetllarà perquè no es tor-
nin a produir assentaments 
il·legals en aquests terrenys 

propietat del consistori barce-
loní. Aquests treballs, que te-
nen un pressupost de 700.000 
euros que aportarà Barcelona, 
han d’estar enllestits abans de 
l’inici de les obres, previst per 
al 2015.
El nou centre de la ciutat com-
tal, tot i ser propietat de l’Ajun-
tament de Barcelona, també 
prestarà el servei de recollida 
d’animals abandonats o perduts 

a l’Ajuntament de Montcada i 
Reixac. Com que el consistori 
montcadenc no disposa de cap 
centre d’acolliment d’animals 
propi, actualment té contractat 
aquest servei a l’Ajuntament de 
Terrassa. Durant els primers tres 
trimestres d’aquest any el servei 
de recollida d’animals ha suposat 
una despesa municipal de gaire-
bé 52.000 euros. 
Segons l’alcaldessa accidental, 

M. Carmen Porro, la ubicació 
del nou centre d’acollida d’ani-
mals de Barcelona “donarà un 
servei preferent al nostre mu-
nicipi i suposarà l’eliminació 
d’assentaments irregulars que 
existeixen a la zona de Collse-
rola”.
L’accés al nou equipament es 
farà des de l’N-150 i per la ma-
teixa carretera que ara porta al 
cementiri de Collserola.

>monogràfi c

montcada i reiXac GuanYa un nou equipament

el nou centre d’acollida d’animals de 
companyia millorarà l’entorn a collserola

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

ProJecte sUPramUniciPal
Les instal·lacions i el terreny són de l’Ajuntament 
de Barcelona, però el solar està situat Montcada
i Reixac i també ens donarà servei

inversió PrÈvia D’1,35 milions
Barcelona invertirà 700.000 euros 
per eliminar el barraquisme i 650.000 
per millorar la connexió entre barris

M. CARMEN pORRO
ALCALDESSA ACCIDENTAL

L’acord a dues bandes entre 
Barcelona i Montcada i Rei-
xac pel nou centre d’acolli-
da d’animals benefi ciarà les 
dues ciutats. Barcelona re-
nova instal·lacions i nosaltres 
hi guanyem proximitat. Però 
a més, Montcada i Reixac ha 
aconseguit que en paral·lel a 
aquest nou equipament, es 
millori la connectivitat i la ur-
banització dels barris de Can 
Sant Joan i Can Cuiàs amb 
Vallbona i Ciutat Meridiana, 
respectivament. És una opor-
tunitat per facilitar la mobilitat 
als nostres veïns i perquè es 
facin seu un espai essencial 
en el seu dia a dia.

Hi sortim
guanyant

JUAN pARRA
PRESIDENT DE L’ÀREA TERRITORIAL

L’arribada del futur centre d’aco-
llida d’animals de companyia 
als terrenys de Collserola és 
una magnífi ca oportunitat per 
preservar, dignifi car i millorar 
notablement un espai que amb el 
pas dels anys s’ha anat degradant 
per l’incontrolat establiment de 
barraques i activitats marginals. 
Amb el treball conjunt entre els 
ajuntaments de Barcelona i de 
Montcada i Reixac, així com 
també amb la col·laboració del 
Consorci del Parc de Collserola 
i del Consorci del Besòs, acon-
seguirem que aquest espai 
natural protegit recuperi el seu 
estat original i pugui encabir amb 
dignitat el nou equipament.

Espai amb
dignitat

des de can sant joan i can cuiàs

La implantació del CAACB a 
Montcada i Reixac tindrà dos 
benefi cis urbanístics. Els dos 
consistoris han acordat millorar 
la connexió entre els barris de 
Can Sant Joan i Can Cuiàs amb 
Barcelona.
A Can Sant Joan es farà un 
projecte de millora a l’entorn 
del Rec Comtal que suposarà 
arranjar l’actual camí que con-
necta amb el barri de Vallbona 
–per fer-lo més ample i també 
per evitar la creació de bassals–, 
dotant-lo d’il·luminació, d’un 
pla de neteja i desbrossament, 
i també es farà la urbanització 
del carrer del Reixagó ampliant-
ne les voreres i suprimint la ro-

tonda del carrer Carril. Aquests 
treballs constaran 650.000 eu-
ros i els aportarà l’Ajuntament 
de Barcelona.
A Can Cuiàs, es farà un projec-
te d’urbanització del torrent del 

Bosc Llarg per permetre la con-
nexió d’aquest barri amb Ciutat 
Meridiana per mitjà de l’antic 
viaducte. Aviat el consistori es 
reunirà amb el veïnat per expli-
car el projecte.

es millora la connexió amb Barcelona

Rec Comtal Torrent del Bosc Llarg, a Can Cuiàs



FUTUR CENTRE
D’ACOLLIDA
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Les obres de remodelació de la 
passarel·la sobre el Ripoll avan-
cen a bon ritme. Els operaris ja 
han retirat l’antic terra de fus-
ta  i ara s’estan fent les tasques 
per reforçar l’estructura abans 
de procedir a la seva amplia-
ció –passarà de tenir 3 metres 

d’amplada a 4’55. L’actuació 
també inclou la instal·lació d’un 
terra metàl·lic antilliscant per 
donar solució als problemes 
que s’ocasionen en moments de 
baixa temperatura i de pluges; 
la col·locació de noves baranes 
laterals, i la substitució de l’en-
llumenat. Tot plegat, costarà 

515.00 euros que sufraga l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.

Pas alternatiu. Mentre durin les 
obres, aproximadament 3 me-
sos, els vianants que vulguin 
creuar el Ripoll han de fer ser-
vir el pont per on també passen 
els vehicles.

les obres de la passarel·la obliguen 
a canviar el trajecte per creuar el riu

remodelació

Durant tres mesos, els vianants que vulguin travessar el Ripoll hauran de passar pel pont

Pilar Abián | Montcada

El tancament provisional de la passarel·la obliga als vianants a desplaçar-se fins al pont de vehicles per passar d’un costat a l’altre del Ripoll
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La fins ara portaveu de la Plata-
forma d’Afectats per la Hipote-
ca de Montcada, Daimí Pérez, 
i 18 persones més han abando-
nat l’entitat per desavinences 
amb la nova junta escollida en 
l’assemblea extraordinària que 
es va fer el 4 de novembre. En 
un manifest, argumenten que 
no estan d’acord “ni amb l’ac-
titud ni amb els procediments 
del grup que liderarà la PAH 
a partir d’ara”. Malgrat les di-
ferències de criteri, l’equip sor-
tint expressa el seu desig que els 
afectats per la hipoteca trobin 
solucions al seu problema, “ob-
jectiu principal que ens mou”. 
L’anunci es produeix dies des-
prés del judici de faltes que es 
va celebrar a Cerdanyola per 
denúncies d’agressió mútua en-
tre dos membres del col·lectiu.
Els nous portaveus de la PAH 
Montcada són Roger Ricart i 
René Fabregat que en breu de-
finiran el nou pla de treball. Les 
reunions setmanals dels dime-
cres al Kursaal, de 18 a 20h, es 
mantenen com fins ara.

canvis a la junta 
de la PaH per 
desavinences 
internes
Laura Grau | Redacció

L’Ajuntament col·labora en la 
tramitació d’ajuts per a la reha-
bilitació d’edificis d’ús residen-
cial i habitatges de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona, que 
gestiona el Consorci Metropoli-
tà de l’Habitatge. La convocatò-
ria està oberta fins al proper 31 
de desembre. 
El programa d’ajuts consisteix 
en la concessió de subvencions 
a fons perdut d’un percentatge 
del cost de les actuacions. Es po-
den sol·licitar per a actuacions de 
conservació de l’edifici, de millo-
ra de la qualitat i la sostenibilitat, 
i també l’accessibilitat. Així ma-
teix, els ajuts estan previstos per 
a actuacions d’habitabilitat en 
l’interior dels habitatges.
El consistori ha establert un ser-
vei d’informació al qual poden 
dirigir-se totes aquelles comuni-
tats de propietaris o propietaris 
d’habitatges que hi puguin estar 
interessats que es troba a l’Ofi-
cina Local d’Habitatge situada 
a l’avinguda de la Unitat, 6. 
També es pot trucar al telèfon 
93 572 64 78.

l’amB atorga 
ajuts per a la 
rehabilitació 
d’edificis
Laura Grau | Redacció



10 2a quinzena | Novembre 2014Notícies

La Cambra de Comerç de Sa-
badell ha expressat el seu su-
port al projecte de soterrament 
de la línia de Portbou al seu 
pas pel nucli urbà des del con-
venciment que beneficiaria no 
només els veïns sinó també el 
sector comercial i empresarial. 
El passat 12 de novembre, en 
una trobada amb l’alcaldessa 
accidental, M. Carmen Porro 
(PSC), el regidor de Comerç, 
Joan Maresma (CiU), i repre-
sentants de la Plataforma Tracte 
Just Soterrament Total, el presi-
dent de la Comissió d’Infraes-
tructures, Urbanisme i Trans-
port de la Cambra, Pere Puig, 
va explicar que l’entitat diposa 
d’un estudi que demostra l’im-
pacte econòmic que té el pas de 
la línia ferroviària pel bell mig 
de la ciutat. 
“Montcada està estratègi-
cament ben situada però té 
dificultats internes que ha de 
resoldre si vol millorar el seu 
potencial comercial i indus-

trial”, va dir Puig. En la matei-
xa línia, el regidor de Comerç 
va assegurar que la desaparició 
de les vies faria augmentar en 
un 15% les vendes dels 160 co-
merços i establiments situats al 
voltant de la infraestructura.

Suport amb compromís. En nom 
de la Plataforma, Ramon Bue-
no va agrair a la Cambra el seu 
suport i el va instar a signar el 
document d’adhesió que ja han 
subscrit altres entitats i a impli-
car-se en les accions que, d’ara 

en endavant, es facin en suport 
al projecte una demanda que va 
ser recollida per Puig. Porro, per 
la seva banda, va assenyalar que 
el soterrament continua sent una 
prioritat i que el fet que altres 
organismes s’hi sumin ajudarà a 
reforçar la reclamació local. “Les 
vies han condicionat durant 
anys el nostre passat i ara, tam-
bé el present, però no volem 
que també condicionin el nos-
tre futur, per això hem de con-
tinuar lluitant per fer realitat 
aquest projecte”, va dir l’edil.

la cambra de comerç de sabadell 
se suma a la reclamació municipal

soterrament

Un estudi de l’entitat conclou que el projecte beneficiaria el sector comercial 
Pilar Abián | Redacció

Puig, parlant amb l’alcaldessa, el regidor i el portaveu de la Plataforma, a l’Ajuntament
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> setena edició del Getting contacts
La Regidoria de Promoció Econòmi-
ca, Empresa i Ocupació organitza el 
25 de novembre, a l’Hotel Ciutat de 
Montcada, a partir de les 9h, la sete-
na edició de la jornada adreçada als 
empresaris locals per tal de poder con-
tactar amb nous clients, trobar projec-
tes, col·laboradors i recercar innovació. 
Per assistir-hi cal contactar amb el de-
partament organitzador, situat al carrer 
Alt de Sant Pere, 73, a Mas Rampinyo, 
o bé trucar al telèfon 935 648 505 o 
enviar un correu electrònic a l’adreça promocioeconomica@montcada.org. 
També es pot consultar el web www.gettingcontacts.com | LR

> l’oac tanca a la tarda fins a nou avís
Per motius d’organització interna, 
des del 10 de novembre l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana (OAC) de 
l’Ajuntament obre només als matins, 
de 8 a 15h. El servei que es presta-
va a la tarda, els dimarts i els dijous 
queda momentàniament en suspens 
fins a nou avís | PA

> oberta la inscripció a la Fira de nadal
La Regidoria de Comerç, amb el suport de les associacions de comer-
ciants del municipi, organitzarà 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 dinamitza-
ció. Els establiments, entitats i artesans interessats a participar-hi han de 
formalitzar la inscripció abans del 21 de novembre, a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana (OAC). Les bases es poden consultar a montcada.cat | LR
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La Plataforma Antiincineració 
de Montcada ha fet una valora-
ció molt positiva de la trobada 
internacional sobre els perills 
de la incineració, que va tenir 
lloc el 8 i 9 de novembre a Bar-
letta, una ciutat del sud d’Itàlia 
que també acull una planta de 
ciment on es cremen residus. 
Dos representants de l’entitat 
local, Manuel Gómez i José 
Luis Conejero, van explicar 
la lluita veïnal de Montcada i 
Reixac per tancar la fàbrica de 
Lafarge al municipi. 

Proposta local. Els participants 
al Congrés, organitzat per mo-
viments ecologistes, van veu-
re amb bons ulls la proposta 
montcadenca de redactar un 
manifest internacional contra 
la crema de residus amb l’ob-
jectiu de pressionar la Unió Eu-
ropea. 
“La idea és que se sumi el 
màxim de persones, entitats 
i institucions perquè el tema 

es debati a Brussel·les”, ha 
dit Conejero, qui ha afegit que 
la Plataforma Antiincineració 
també va plantejar durant la 
seva intervenció que, des de les 
administracions, es prenguin 
mesures per fomentar el ciment 
ecològic. “Creiem que és im-
portant que el ciment que 
es fabriqui no contingui cap 
element nociu per a la salut i 
que el procés de producció no 
sigui contaminant”, ha indicat 

el portaveu del col·lectiu local. 
A més d’activistes mediambi-
entals d’una desena de països 
d’arreu del món, la trobada va 
comptar amb la presència de 
científi cs de reconegut prestigi, 
entre els quals hi havia Paul 
Connet, professor emèrit de la 
Universitat de Saint Lawrence 
a Nova York. Connet va visitar 
Montcada al 2010, on va fer 
una conferència alertant dels 
perills de la incineració.

la Plataforma local proposa fer un 
manifest contra la crema de residus

trobada antiincineració a itàlia

A les jornades van participar activistes de deu països i científi cs com Paul Connet

Sílvia Alquézar | Redacció

Manuel Gómez i José Luis Conejero, membres de la Plataforma, durant la seva ponència
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L’Ajuntament ha rebut 12 bi-
cicletes elèctriques cedides 
per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) amb l’ob-
jectiu de facilitar els trasllats al 
personal municipal. Amb les 
bicicletes elèctriques es poden 
fer recorreguts més llargs que 
amb les tradicionals sense ge-
nerar emissions contaminants.
Altres accions adreçades a afa-
vorir el transport sostenible 
per part del consistori han es-
tat l’adquisició de dos vehicles 

elèctrics i la creació de 15 quilò-
metres de carril bici urbà.
A partir del 18 de novembre, 
els funcionaris també podran 
gaudir d’un descompte de 250 
euros de l’AMB per adquirir 
una bicicleta elèctrica als punts 
de venda habilitats per l’ens su-
pramunicipal –el preu mitjà de 
compra és de 1.250 euros. I al 
desembre, l’Àrea Metropolita-
na atorgarà a les administraci-
ons locals un 50% de subven-
ció per la compra de vehicles 
elèctrics. 

l’amB cedeix 12 bicis 
elèctriques per a ús dels 
treballadors municipals
L’Àrea Metropolitana promociona el transport sostenible

Sílvia Alquézar | Redacció

Rosend Bosch, de l’AMB, l’alcaldessa accidental i la regidora de Medi Ambient, amb les bicis
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El programa d’actes per celebrar 
el Dia Internacional contra la 
Violència de Gènere, que es 
commemora el 25 de novembre, 
donarà a conèixer aquest any 
la persecució de la bruixeria al 
segle XVII i l’estigmatització 
de les víctimes, majoritàriament 
dones. El calendari d’activitats 
s’inaugurarà el dia 18 amb una 
xerrada amb el títol ‘Bruixes 
admirades i temudes, dones 
pobres i perseguides’, a càrrec 
de l’antrolòleg Daniel Cantero, 
a la Casa de la Vila (18.30h). 

Durant la conferència es posa-
ran sobre la taula els processos 
contra la bruixeria a Catalunya 
i la zona del Vallès Occidental, 
la violència contra la dona, el 
feminicidi institucional i altres ti-
pus d’inquisicions. Les persones 
interessades podran ampliar els 
seus coneixements durant la ruta 
lúdica i cultural que hi ha pre-
vista el dia 22. Es tracta d’una 
passejada pel parc natural del 
Montseny, de 9 a 18h, que in-
clou tres tallers relacionats amb 

la temàtica. El recorregut és as-
sequible per a tothom però cal 
tenir un cert hàbit de caminar. 
Les inscripcions es poden fer 
de manera presencial a l’Ofi cina 
d’Atenció a la Dona, a la Casa de 
la Vila, de dilluns a divendres, de 
9.30 a 13.30h; trucant al telèfon 
935 651 122 o bé enviant un cor-
reu a l’adreça ofi cinadona@mont-
cada.org. L’activitat és gratuïta i 
la reserva de plaça serà per or-
dre d’arribada. Els participants 
hauran de portar el menjar i la 
beguda de casa. L’autocar sortirà 
de Terra Nostra (escola Mitja 
Costa, 8.15h) i passarà també per 
Can Cuiàs (Mercadona, 8.30h), 
Can Sant Joan (parada del bus 
del carrer Bifurcació, 8.45h) i 
sota l’autopista C-33 al costat de 
l’escola La Salle (9h).

Altres propostes. L’Auditori Mu-
nicipal acollirà el pròxim 23 de 
novembre la representació teatral 
‘Con esencia a carmín’, interpre-
tada per dones de l’entitat Sin 
teta hay paraíso. L’espectacle 
començarà a les 18h i l’entrada 
serà gratuïta. D’altra banda, el 
dia 26 hi haurà una sessió de 
l’hora del conte per a adults a 
la Biblioteca de Can Sant Joan. 
La contacontes Nunila explicarà 
històries ‘liles’ –el color que iden-
tifi ca la lluita contra la violència 
de gènere– a partir de les 19h.

Sílvia Alquézar | Redacció

Les inscripcions a la 
sortida són gratuïtes i 
es poden fer a l’Ofi cina 
d’Atenció a la Dona  

dia mundial contra la violència de Gènere

Es faran una xerrada i una sortida al Montseny per abordar l’estigmatització de les víctimes, majoritàriament dones  

el programa del 25n donarà a conèixer 
la persecució de la bruixeria al segle Xvii 

Les persones que van assistir a la lectura del manifest del 25-N l’any passat van encendre espelmes en record de les víctimes de la violència de gènere
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La Casa de la Vila i Reixac s’il·luminaran de lila el dia de l’efemèride

El Dia Internacional contra la 
Violència de Gènere, el 25 de 
novembre, tindran lloc els ac-
tes centrals del programa d’ac-
tivitats al municipi per celebrar 
l’efemèride. El Grup de Dones 
de Can Cuiàs llegirà un mani-
fest al Parc del Turó Blau del 
barri (17h). D’altra banda, a les 
19.30h, es durà a terme la lec-
tura del manifest elaborat pels 
diferents grups de dones de la 

ciutat i consensuat al Consell 
Municipal de Dones, reunit el 
passat 10 de novembre. En-
guany, el document s’ha redac-
tat tenint en compte sobretot 
els punts de vista de les dones 
joves amb l ’objectiu d’implicar 
aquest col·lectiu en la lluita con-
tra aquesta xacra social. La lec-
tura del text, que anirà a càrrec 
de dues dones joves, es farà a la 
plaça de l’Església. 

El 25-N es tornarà a repetir l’ex-
periència del Dia Internacional 
contra el càncer de mama, quan 
es van il·luminar de rosa la Casa 
de la Vila i l’església de Reixac. 
En aquesta ocasió, els dos edi-
fi cis emblemàtics de la ciutat 
es vestiran de color lila per fer    
visible la reivindicació d’una so-
cietat igualitària i lliure d’agres-
sions físiques i psicològiques pel 
simple fet de ser dones | SA

reGala somriUres 
L’Ajuntament organitza per quart 
any la campanya perquè tots els 
infants tinguin regals de Nadal

pàg. 15  pàg. 14

alimentació i salUt
La Biblioteca Elisenda fa un 
cicle de xerrades i exposicions 
per promoure la dieta sana

reGala somriUres 
L’Ajuntament organitza per quart 
any la campanya perquè tots els 
infants tinguin regals de Nadal
pàg. 
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25n

En el marc de la celebració del Dia 
Internacional contra la violència de 
gènere, el Grup de Dones de Can 
Cuiàs organitza els dies 1, 2 i 3 de 
desembre tres sessions sobre com 
prevenir o evadir una agressió se-
xual. L’activitat es farà al Centre 
Cívic del barri de 19.30 a 21h i la 
dirigirà l’educadora social Lourdes 
Rubí. Les places són limitades fins 

a 15 dones i les inscripcions, que 
són gratuïtes, es poden fer trucant 
al telèfon 935 758 705.
D’altra banda, l’entitat Claus de 
dona té previst fer un taller sobre 
l’empoderament de les dones el 4 i 
9 de desembre, a la Casa de la Vila, 
de 18 a 20h. Per als alumnes de 2n 
d’ESO es farà el taller ‘I la meva 
taronja on és?’, en el marc del pro-
jecte integral de l’Ajuntament.

Sílvia Alquézar | Redacció

el Grup de dones de can 
cuiàs fa un taller sobre 
com prevenir una agressió
Les sessions es faran l’1, 2 i 3 de desembre al Centre Cívic
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Membres del Grup de Dones de Can Cuiàs, durant la III Mostra d’Entitats feta al carrer Major

Xerrada d’asdem

Impulsar polítiques d’igualtat 
d’oportunitats i de resultats, es-
tablir una nova organització del 
temps social i laboral i fomentar 
nous tipus de lideratge. Aquestes 
són algunes de les estratègies que 
va plantejar el 5 de novembre la 
doctora en psicologia social Sara 
Berbel, durant la conferència 
sobre les relacions de les dones 
amb el poder que va organitzar 
l’Associació de Dones Empresà-
ries de Montcada (Asdem) a la 
Casa de la Vila. “Tenir dones 
en els equips directius benefi-
cia l’organització”, va indicar 
la ponent, que ha estat directora 
general d’Igualtat d’Oportunitats 
de la Generalitat i presidenta de 
l’Institut Català de les Dones. 

Sostre de vidre. Per a Berbel, els 
motius de la falta de dones en 
càrrecs de responsabilitats s’han 
d’anar a buscar en l’anomenat 
‘sostre de vidre’, “una metàfora 
que s’utilitza per explicar que a 
la societat hi ha elements sub-

jectius que impedeixen a les 
dones accedir als llocs directius 
i de responsabilitats”. Segons la 
conferenciant, els factors vincu-
lats a aquest fenòmen són els es-
tereotips, els prejudicis i l’estruc-
tura social. Segons un estudi de 
la Unió Europea de 2013, les do-
nes espanyoles i catalanes són les 
més estressades i les que menys 
dormen, a causa de la seva doble 
jornada a dins i fora de casa. En 

opinió de Berbel, l’antídot per 
capgirar la situació és aplicar po-
lítiques que fomentin la igualtat i 
la seva efectivitat i, alhora, crear 
una xarxa de solidaritat, empo-
derament i ajuda entre les dones 
per impedir que siguin despresti-
giades simplement pel fet de ser 
dones. “Titulars com la pitjor 
enemiga d’una dona és una al-
tra dona ens fan molt mal”, va 
manifestar la ponent. 

‘tenir dones en els equips directius 
és beneficiós per a l’organització”
La psicòloga social Sara Berbel va parlar sobre la relació de les dones amb el poder

Sílvia Alquézar | Montcada

La psicòloga social Sara Berbel durant la conferència que va fer a la Casa de la Vila el dia  5
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solidaritat

Per quart any consecutiu, l’Ajunta-
ment organitza la campanya ‘Rega-
la somriures’ perquè els infants de 
0 a 12 anys que viuen en un entorn 
de dificultats econòmiques puguin 
rebre regals aquest Nadal. La ini-
ciativa, que es va presentar l’11 de 
novembre, la promouen diversos 
departaments de l’Àrea Social –Co-
operació i Solidaritat, Infància i Jo-
ventut i Serveis Socials. El consisto-
ri destina 12.000 euros, dels quals 
3.000 corresponen a una aportació 
de l’Obra Social “la Caixa”.

Arbre de Nadal. La ciutadania i les 
entitats hi podran col·laborar per 
mitjà de la compra d’un bolígraf 
amb forma d’arbre de Nadal, en 
colors verd i vermell, que es po-
saran a la venda a partir del 17 de 
novembre fins passat Reis, al preu 
d’un euro. Les entitats hi poden 
donar suport aportant material es-
colar nou, contes infantils i dona-
cions econòmiques. Les persones 
que a títol particular vulguin donar 
material escolar i llibres s’han de 

posar en contacte amb les entitats 
col·laboradores. Les aportacions es 
poden fer fins a l’11 de desembre. 
L’alcaldessa accidental, M. Car-
men Porro (PSC), ha demanat 
col·laboració “per recollir el mà-
xim de material escolar i de di-
ners, perquè els infants tinguin 
la il•lusió d’obrir un regal de 

Nadal”, ha manifestat Porro, qui 
ha explicat que a Montcada hi ha 
aproximadament un 30% d’infants 
i joves sota el llindar de la pobresa, 
una xifra similar a la de la resta de 
Catalunya. El primer any que la 
iniciativa es va posar en marxa, al 
2011, es van beneficiar un total de 
129 infants; al 2012, 271 i al 2013, 

un total de 345. Per la seva banda, 
la regidora d’Integració, Elisabet 
González (CiU), ha insistit en què 
“la campanya pretén afavorir la 
igualtat d’oportunitats”. La presi-
denta de l’Àrea Interna, Ana Rivas 
(PSC), ha lloat la implicació dels 
tècnics municipals i del teixit asso-
ciatiu de la ciutat.

l’ajuntament posa en marxa la quarta 
edició de la campanya ‘regala somriures’
El consistori, a través d’entitats i comerços, vendrà bolígrafs en forma d’arbre de Nadal i recollirà material escolar nou i diners
Sílvia Alquézar | Montcada

Les regidores Ana Rivas, M. Carmen Porro i Elisabet González durant la presentació de la campanya
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Els establiments 
col·laboradors

El bolígraf solidari en forma 
d’arbre de Nadal es podrà 
adquirir a una desena de co-
merços de Montcada i Reixac 
Els establiments adherits són 
la fleca Nancy, Ca l’Estrelle-
ta, Flors Laia, Flores Montse 
i Teixits Rotxe, al sector del 
centre; a Montcada Nova-Pla 
d’en Coll: Llibreria Cabraboc; 
Llibreria Papers i la farmàcia 
de Judith Recasens, a Mas 
Rampinyo; a la Font Puden-
ta, Alimentació Susana i a 
Can Sant Joan, Merceria Sis-
quet. Tant els comerços com 
els col·lectius col·laboradors 
estaran identificats amb un 
cartell de la campanya ‘Re-
gala somriures’. Els bolígrafs 
també es vendran en el de-
curs de diferents esdeveni-
ments a la ciutat durant les 
properes setmanes com re-
presentacions teatrals o com-
peticions esportives  | SA

El Gran Recapte va comptar l’any passat amb la col·laboració de 180 voluntaris
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Cáritas Montcada coordinarà, un 
any més, la recollida d’aliments 
que promou el Banc d’Aliments 
de Catalunya amb motiu del 
Gran Recapte, que tindrà lloc els 
dies 28 i 29 de novembre. L’enti-
tat cristiana ha fet una crida entre 
la ciutadania perquè col·labori 
amb la iniciativa. Cáritas neces-
sita al voltant de 150 voluntaris, 
que estaran distribuïts en dife-
rents horaris entre els sis super-
mercats de la localitat que s’han 
adherit al projecte solidari: el 
Gros Mercat, al polígon la Ferre-
ria; els dos Mercadona, ubicats al 

Punt de Mas Rampinyo i a Can 
Cuiàs; els tres Condis, situats al 
carrer Lleida, Montiu i Viver; el 
Sorli Discau, al carrer Clavell; i 
el Dia, a la cantonada entre els 
carrers Reixagó i Besòs. 

Com participar-hi. Les persones 
interessades poden enviar fins 
al 26 de novembre un email a 
l’adreça martinparra4549@hotmail.
com, indicant el nom i cognoms, 
el telèfon, la disponibilitat horà-
ria –es faran torns de tres hores– 
i la preferència de l’establiment 
on li agradaria ser-hi. Els volun-
taris que vulguin també podran 

ajudar en dies posteriors al Gran 
Recapte en les tasques de classifi-
cació dels aliments.
Montcada va recollir l’any pas-
sat més de 15 tones d’aliments, 
un rècord que esperen batre en-
guany els organitzadors. “Esta-
ria molt bé arribar a aquesta 
xifra i, per què no, superar-la 
perquè les necessitats no han 
disminuït”, explica el coordina-
dor de la campanya a la ciutat, 
José Antonio Martín, de Càritas 
Montcada. L’entitat reparteix lots 
d’aliments a 240 famílies –més 
de 800 persones–, que venen de-
rivades des de Serveis Socials.

cáritas montcada necessita uns 
150 voluntaris per al Gran recapte
Les donacions es podran fer el 28 i el 29 de novembre a 8 supermercats locals
Sílvia Alquézar | Redacció

recollida d’aliments
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El ‘Cistell Solidari’ s’ha consoli-
dat durant el seu primer any de 
funcionament com eina de suport 
als col·lectius més desafavorits, 
amb l’atenció a 82 famílies amb 
fills. Aldees Infantils gestiona el 
projecte en coordinació amb la 
Regidoria de Serveis Socials i sis 
voluntaris de l’ong que s’encarre-
guen de supervisar el programa 
i establir les relacions amb els 
comerços que hi col·laboren, una 
desena en l’actualitat. “Iniciati-
ves com aquesta són de gran 
ajuda en moments de retalla-
des i crisi”, ha manifestat l’al-
caldessa accidental, M. Carmen 
Porro (PSC), qui ha agraït la col-
laboració als establiments que hi 
donen suport. 

El projecte. Serveis Socials és el 
departament encarregat de triar 
les famílies que se’n poden bene-
ficiar. El lliurament dels tiquets 
per bescanviar-los per productes 
frescos a les botigues, el segui-
ment de la campanya i la valora-

ció del procés van a càrrec d’Al-
dees Infantils. Els dimecres i els 
dissabtes, en principi, són els dies 
en què les famílies van a comprar 
els productes del ‘Cistell Solidari’ 
i els usuaris paguen amb tiquets 
d’un euro expedits pel consistori 
que són diferents en funció de si 
es va a buscar carn, peix o verdu-

res. El consistori va invertir l’any 
passat 15.000 euros en aquesta 
iniciativa de la partida denomina-
da Atencions Socials, la mateixa 
quantitat que hi dedica enguany. 
Aldees Infantils, en el marc del 
seu programa d’enfortiment fa-
miliar, s’encarrega de la captació 
i el contacte amb les botigues. 

El Cistell Solidari compta amb la col·laboració d’una desena d’establiments comercials 

ar
xi

u
/s

íl
iv

a 
al

q
u

éz
ar

el cistell solidari atén 82 famílies 
en el primer any de funcionament
El projecte permet les persones amb rendes baixes comprar productes frescos

Sílvia Alquézar | Redacció

serveis socials

L’Associació d’Integració Socio-
laboral Andròmines, amb seu a 
la ciutat, ha rebut una ajuda de 
40.000 euros de l’Obra Social “la 
Caixa” per al projecte ‘Una mos-
segada a l’exclusió’, que pretén 
ocupar 15 membres aturats de 
famílies de Montcada en situació 
de vulnerabilitat social. El progra-
ma treballa sobre tres eixos prin-
cipals: la distribució d’aliments a 
famílies amb problemes socioeco-
nòmics; la inserció sociolaboral 
dels destinataris del projecte que, 
per rebre els aliments, s’han de 

comprometre a fer itineraris d’in-
serció personals a Andròmines, i 
facilitar espais d’interacció social 
i comunitària entre persones en 
risc d’exclusió social.

Reconeixement. Andròmines ha 
rebut una de les mencions que 
atorga el Club EMAS a les em-
preses que tenen implementat 
aquest sistema. L’EMAS és una 
eina voluntària de gestió ambi-
ental per a empreses i altres orga-
nitzacions que els permet avaluar, 
millorar i donar a conèixer el seu 
comportament ambiental. 

Laura Grau | Redacció

andròmines rep un ajut de 
40.000 euros de ‘la caixa’
El projecte s’adreça a 15 famílies en risc d’exclusió social

inserció sociolaboral

Els representants de ‘La Caixa’ i de l’associació Andròmines el dia de la formalització de l’ajut
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La Biblioteca Elisenda acull fins 
al 27 de novembre una exposi-
ció per sensibilitzar la població, 
especialment el jovent, sobre la 
sida en el marc de les activitats 
amb motiu del Dia Mundial de 
Lluita contra la malaltia, que es 
commemora l’1 de desembre. 
La mostra titulada ‘Què pinta la 
sida?’ és propietat de la Diputa-
ció de Barcelona i l’ha portat al 
municipi la Regidoria de Salut 
Pública amb l’objectiu de donar 
a conèixer entre la població les 
actituds positives envers la sida i 
provocar la reflexió de la ciutada-

nia en relació a la prevenció de 
contagi del virus. L’exposició la 
formen un total de 45 de plafons 
il·lustrats amb vinyetes tipus cò-
mic elaborades per reconeguts 
dibuixants que, amb to d’humor 
i cadascun amb el seu estil, fan 
prevenció per evitar el contagi. 
“Tot i que cada cop hi ha més 
avenços en el tractament de la 
sida, no s’ha de baixar la guàr-
dia i hem de continuar cons-
cienciant tothom, sobretot els 
joves, en l’ús del preservatiu” 
ha explicat la regidora de Salut 
Pública, M. Carmen González 
(CiU).

Sílvia Alquézar | Redacció

La Biblioteca Elisenda organitza 
un cicle sobre alimentació i salut 
amb l’objectiu de promoure una 
dieta sana i equilibrada. El progra-
ma d’activitats començarà el 19 de 
novembre amb la inauguració de 
l’espai Thao, una iniciativa en col-
laboració amb la Regidoria de Salut 
Pública, en el marc del projecte per 
prevenir l’obesitat infantil. L’equi-
pament acollirà durant tot el curs 
una exposició de llibres, contes, 
pel·lícules, material i documentació 
relacionada amb la difusió d’hàbits 
saludables en alimentació i descans, 
a més de la promoció de l’exercici 
físic. El mateix dia 19 (18h), la Bi-
blioteca organitzarà una hora del 
conte especial, amb cançons i histò-
ries relacionades amb la temàtica a 
càrrec de Roger Canals. 

Altres propostes. La cuinera Àn-
gels Puntas farà el 24 de novem-
bre (19h) una conferència sobre 
l’alimentació saludable a casa i 
a l’escola. El mateix dia també 
s’inaugurarà una exposició de 
fotografies a càrrec de la mont-

cadenca Yolanda Masagué amb 
imatges de plats elaborats als 
monogràfics de cuina d’Àngels 
Puntas. La mostra es podrà visi-
tar fins al 31 de desembre. 
El dia 25, a la mateixa hora, el xef 
del restaurant Can Piqué, Albert 
Oltra, i representant del col·lectiu 
Cuina Vallès, parlarà sobre els 
plats elaborats amb productes de 
promixitat. L’última xerrada del 
cicle tindrà lloc l’1 de desembre 

(19h) i anirà a càrrec de la nutri-
cionista i directora de la consul-
tora Sticsa, Graciela Porta, que 
donarà unes pautes per entendre 
bé les etiquetes dels aliments. 
D’altra banda, la biblioteca aco-
llirà del 17 de novembre al 2 de 
desembre l’exposició Per estar bé, 
menja bé, un recull de  llibres, re-
vistes i audiovisuals amb receptes 
i propostes gastronòmiques per a 
tots els gustos i butxaques. 

La Biblioteca Elisenda tindrà a partir del dia 19 un espai Thao per promocionar l’alimentació sana
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la Biblioteca elisenda organitza 
un cicle sobre alimentació i salut
L’equipament acollirà diverses propostes per promoure una dieta sana i equilibrada

Sílvia Alquézar | Redacció

Hàbits saludables

vinyetes de còmic per 
sensibilitzar els joves
La mostra ‘Què pinta la sida?’ s’exposa a la Biblioteca Elisenda

dia mundial contra la sida

L’exposició ‘Què pinta la sida?’ es pot visitar fins al 27 de novembre a la Biblioteca Elisenda
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La Regidoria de Cultura i Patri-
moni durà a terme un projecte de 
senyalització dels indrets on van 
tenir lloc els fets més significatius 
de la Guerra Civil a Montcada 
i Reixac. Així ho va anunciar el 
regidor del departament munici-
pal, Daniel Moly (CiU), durant 
la presentació de l’audiovisual 
‘1930’s: Mirall de canvis’, ela-
borat pel Museu Municipal, el 
5 de novembre, en el marc del 
cicle sobre el conflicte bèl·lic que 
organitza la Biblioteca Elisenda 
durant el mes de novembre. 

El projecte. La iniciativa compta-
rà amb el suport tècnic del Me-
morial Democràtic de la Genera-
litat, l’entitat pública creada per 
recuperar la història més recent. 
“L’objectiu és fer un itinerari 
amb plafons informatius pels 
llocs on van passar els fets més 
destacats de la Guerra Civil 
com hem fet amb la senyalit-
zació patrimonial”, va explicar 
Moly, qui va avançar que la idea 

és que el projecte sigui una reali-
tat a final del 2015.
El Museu va fer entre el 2008 i 
el 2010 uns tallers de recupera-
ció de la memòria història amb 
l’objectiu de recopilar testimonis, 
documentació i informació rela-
cionada amb la contesa, que es 
pot consultar a l’arxiu de l’equi-

pament, que també inclou les en-
trevistes sonores a excombatents 
que van fer alumnes de l’INS 
Montserrat Miró als anys 80 sota 
la direcció de la professora Núria 
Florensa.  Els números 10 i 11 de 
la revista anual Monte Catano del 
Museu es fan ressò del projecte 
impulsat des de l’equipament.

El projecte anirà a càrrec del Museu Municipal amb el suport del Memorial Democràtic

Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll

cultura i Patrimoni senyalitzarà els 
indrets més significatius del conflicte

La projecció del documental ‘La ba-
talla contra l’oblit. Testimonis sobre 
la Guerra Civil’, produït per Mont-
cada Comunicació, va inaugurar el 
3 de novembre al Teatre Municipal 
el cicle sobre el conflicte bèl·lic que 
organitza la Biblioteca Elisenda du-
rant el mes de novembre amb l’ob-
jectiu de contribuir a la recuperació 
de la memòria històrica del muni-
cipi. El treball, de quaranta minuts 
de durada, consta d’una primera 
part sobre els assassinats que van 
tenir lloc al cementiri municipal du-
rant els primers mesos de la guerra 

a la reraguarda republicana. La se-
gona part es dedica a la repressió 
franquista i les depuracions que hi 
va haver a Montcada. 
En acabar la projecció, es va fer un 
col·loqui amb els cronistes locals 
Josep Bacardit i Ricard Ramos, au-
tors del llibre ‘940 dies. La Guerra 
Civil a Montcada i Reixac’, punt de 
partida del documental, i la directo-
ra del Museu Municipal, Mercedes 
Duran, conduït per la periodista 
Sílvia Alquézar, de Montcada Co-
municació. El devedè es pot com-
prar al Museu i a Montcada Co-
municació al preu de 7 euros. 

Laura Grau | Pla d’en Coll

el reportatge ‘la batalla 
contra l’oblit’ rescata 
testimonis de la contesa 
El documental es va presentar el dia 3 al Teatre Municipal

cicle sobre la Guerra civil

El Museu Municipal ha fet un panell explicatiu sobre els indrets de memòria amb motiu del cicle
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Després de la presentació del documental es va fer un debat sobre la temàtica
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Roger Heredia i Marc Malagarri-
ga són els dos impulsors del banc 
d’ADN per a familiars amb desa-
pareguts durant la Guerra Civil. 
Ells són unes de les 4.500 perso-
nes a Catalunya que busquen un 
parent que va morir en el conflic-
te bèl·lic ja que, 75 anys després, 
encara no han pogut recuperar 
el seu cos. “És una vergonya 
que a dia d’avui encara hi hagi  
restes humanes escampades 
a diferents llocs, sobretot a les 
terres de l’Ebre i ningú no hi 
posi remei”, va dir Heredia du-
rant la conferència que va oferir 
juntament amb el seu company 
de projecte el 10 de novembre en 
el marc del cicle sobre la Guerra 
Civil que ha organitzat la Biblio-
teca Elisenda. 
Els ponents van explicar la seva 
iniciativa, que va néixer a partir 
d’una xerrada del Memorial De-
mocràtic de Catalunya a la qual 
van assistir. “Creiem que és de 
vital importància agafar mos-
tres genètiques de familiars 
de desapareguts per tenir un 
punt de partida quan s’exhu-
min els cadàvers”, va comentar 

Malagarriga. El nombre oficial 
de fosses comunes sense obrir a 
Catalunya és de 240, tot i que es 
calcula que la xifra podria arribar 
a les 300. “Som el segon país del 
món amb més fosses per desen-
terrar després de Cambodja”, 
va indicar Heredia, qui va recor-
dar que a l’Estat espanyol hi ha 
100.000 desapareguts i 14.000 a 
Catalunya. 

Falta de suport. Ambdós ponents 
van denunciar “la falta de vo-
luntat política dels governs 
català i espanyol per exhumar 
i identificar els cadàvers”. Des-
prés de la visita d’uns emissaris 
de l’ONU, el Parlament de Ca-
talunya va aprovar el 19 de de-
sembre de 2013 una moció on 
s’instava la Generalitat a posar 
els mitjans necessaris per recupe-
rar els cossos. Davant l’incompli-
ment del text, Heredia i Malagar-
riga han portat el cas al Síndic de 
Greuges, qui aquest mes de no-
vembre ha confirmat que s’han 
iniciat els tràmits per estudiar-lo. 
“No pararem en la lluita per 
dignificar la memòria dels 
desapareguts”, van insistir els 

promotors del banc d’ADN, que 
en l’actualitat compta amb una 
cinquantena de famílies inscri-
tes. “És una xifra insignificant, 
tenint en compte el volum de 
desapareguts”, van explicar. Da-
vant la falta de suport econòmic 
de la Generalitat, els impulsors 
de la iniciativa han començat una 
campanya de micromecenatge 
per recaptar fons, ja que les famí-
lies han d’assumir el cost de les 
anàlisis, que puja a 150 euros.

Els impulsors del banc d’ADN van explicar el projecte en una xerrada a la Biblioteca

Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll

‘És una vergonya que encara hi 
hagi restes humanes escampades’

Marc Malagarriga i Roger Heredia van explicar a la Biblioteca Elisenda el projecte del banc d’ADN 
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La darrera esperança per trobar els desapareguts a la Guerra Civil

El banc d’ADN té la seva seu a 
l’Hospital Clínic i compta amb el 
suport de la Fundació Bosch i 
Gimpera i la Facultat de Medici-
na de la Universitat de Barcelona 
(UB). El protocol per recollir les 
mostres genètiques no és com-
plicat. En primer lloc, cal fer un 
esquema de l’arbre genealògic 
familiar, de manera que es rela-
cioni el parent desaparegut amb 
les persones vives més significa-
tives com els fills, els germans, 
els cosins i els nebots. Una ve-
gada fet això, les famílies han de 
trucar al telèfon 934 035 289 o 

bé escriure un missatge dema-
nant cita al correu electrònic de 
la Unitat de Medicina Legal de 
l’UB geneticaforense@ub.edu.       
El pas següent és fer la sessió 
d’extracció de les mostres de 
sang de cadascun dels fami-
liars, que seran registrades al 
banc d’ADN per a la futura iden-
tificació dels parents. L’última 
fase consisteix a dipositar les 
mostres en tubs amb l’extracte 
sec de la sang on hi ha l’ADN 
purificat, amb tota la documen-
tació que ho acredita. La família 
també rep una part de la mos-

tra. “Aquest protocol és un pas 
necessari per fixar les mostres 
d’ADN de cada família i obrir 
una porta a l’esperança per a 
quan es comparin totes les 
restes no identificades de les 
fosses comunes exhumades”, 
expliquen Roger Heredia i Marc 
Malagarriga, qui remarquen que 
és important agilitar el projec-
te perquè molts dels familiars 
directes ja són persones molt 
grans. El laboratori de Genèti-
ca Forense de l’UB garanteix la 
confidencialitat, el rigor i la qua-
litat de les proves | SA
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El Centre Cívic La Ribera acollirà el 17 i el 19 de novembre un mono-
gràfic sobre les xarxes socials, organitzat per la Regidoria de Participa-
ció Ciutadana en el marc del pla de dinamització associativa 2.0 per 
a la formació de les entitats locals. Les sessions es faran de 18.15 a 
20.45h. Les associacions interessades poden rebre més informació al 
telèfon 935 726 474 | SA 

> monogràfic sobre xarxes socials a la ribera

Les ordenances del 2015, apro-
vades al Ple d’octubre, inclouen 
dues quotes noves per incentivar 
la matrícula a les escoles bressol 
municipals Camí del Bosc, a Can 
Cuiàs, i Can Sant Joan. A partir 
del pròxim mes de gener, hi hau-
rà la possibilitat d’escollir horari 
de matí o de tarda en aquests dos 
centres, amb la corresponent re-
ducció de l’import mensual per a 
la jornada sencera, que ascendeix 
a 180’50 euros. Així, la quota de 
8.30 a 12h serà de 117 euros, 
mentre que de 15 a 17.30h serà 
de 81 euros. Pel que fa als ajuts 
que atorga l’Ajuntament a les fa-
mílies, el seu import serà propo-
cional a la quota escollida. 
D’altra banda, les ordenances 
també presenten una modificació 
respecte als preus de l’acollida 
matinal, que seran més econò-
mics que els vigents fins a final 
d’any per a les famílies que ne-
cessiten la franja d’una hora, que 
hauran de pagar 18 euros al mes. 
L’import per mitja hora de servei 
serà de 14’90 euros mensuals. 

Compromís. L’Escola Bressol Mu-
nicipal Can Casamada (Montiu, 
5) va reobrir el 5 de novembre 
l’aula de nadons. “Aquest va 
ser el compromís que vam ad-
quirir amb les famílies a l’inici 
de curs”, ha explicat la regidora 
d’Educació, Ana Rivas (PSC). 
Durant el termini de preinscrip-
ció, al maig passat, no hi va ha-
ver prou sol·licituds per posar en 
funcionament el servei però, des 

d’aleshores, s’ha incrementat la 
demanda. 
Des del setembre fins a l’actuali-
tat, les famílies que volien portar 
els seus nadons a Can Casama-
da anaven a l’EBM Mitja Costa, 
equipament que manté l’aula de 
nadons malgrat el trasllat d’in-
fants a l’escola del centre de la 
ciutat i on pròximament també 
s’hi incorporaran més nens i ne-
nes.

L’EBM Can Casamada reobre l’aula de nadons gràcies a la inscripció de nous alumnes 

Sílvia Alquézar | Redacció

Plors dels petits durant el primer dia a la nova aula de nadons de l’EBM Can Casamada, el dia 5

escoles bressol municipals
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noves quotes de matí o tarda als 
centres de can cuiàs i can sant Joan

‘Aqualung’ és un programa de 
música que s’emet a Montcada 
Ràdio els dijous, de 22 a 23h. 
“Cada setmana proposem un 
viatge diferent a través de tot 
tipus d’estils musicals d’arreu 
del món”, explica Juli Guiu, un 
dels creadors de l’espai ara fa 
més de dues dècades a l’emissora 
municipal juntament amb David 
Calvano, que ho va deixar fa uns 
10 anys per motius personals. El 
2010 es va incorporar Neus de 
Abril i, des de la temporada pas-
sada, el programa compta amb 
la col·laboració d’Àngel Guiu al 
control tècnic.

Transmetres emocions. “Intentem 
posar a l’abast de l’oient músics 
poc coneguts que, a més, facin 
creacions amb contingut”, co-
menta Juli, un musicòleg aficionat 
des de l’adolescència que té més 
de 4.000 discos de vinil i cedés a 
casa i prop de 30.000 en suport 
electrònic. “Volem transmetre 
emocions a través de les ones”, 

diu Juli, qui recorda que li van 
posar el nom d’‘Aqualung’ al pro-
grama en record de l’esperit del 
quart àlbum que porta el mateix 
nom de la mítica banda de rock 
Jethro Tull. 
L’espai, un dels més veterans de 
Montcada Ràdio, ha anat evolu-
cionant amb els nous temps. “Ara 
només posem música creada al 
llarg d’aquest any i abans eren 
sobretot concerts”, afirma Juli, 
qui afegeix que, de vegades, fan 

programes especial repassant la 
trajectòria d’algun músic. Els tres 
components de l’espai es decla-
ren amants de la música amb un 
objectiu comú: fer arribar la seva 
passió al màxim nombre de per-
sones. De fet, gràcies a les noves 
tecnologies, ‘Aqualung’ té fidels 
oients a diversos punts de la ge-
ografia. El programa es repeteix 
els diumenges, a les 11h. L’espai 
també es pot escoltar a través de 
l’Ivoox de www.montcadaradio.com.

El programa és un dels espais especialitzats més veterans a l’emissora municipal
Sílvia Alquézar | Redacció

Àngel Guiu, Neus de Abril i Juli Guiu fan cada dijous, de 22 a 23h, el programa Aqualung

montcada ràdio
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‘aqualung’ proposa cada dijous un 
viatge a través de músiques del món

El programa de Montcada Ràdio ‘El Mirador’ va abordar el problema de 
les demències amb responsables del Centre de Dia de Montcada i Rei-
xac. Aquest centre de la Generalitat, situat al primer pis del Casal de Gent 
Gran de Montcada i Reixac, al parc Salvador Allende, atén actualment 16 
usuaris i està gestionat per professionals de l’empresa Clece. L’espai va 
comptar amb la participació de la psicòloga Cati Alzate, que va parlar de 
les característiques generals d’aquest tipus de malalties, i amb el testimoni 
de Genaro Delgado, marit d’una usuària del centre afectada d’Alzheimer. El 
programa es va emetre els dies 4 i 6 de novembre i es pot escoltar al canal 
Ivoox de l’emissora municipal  | LG 

> ‘el mirador’ tracta el tema de les demències

El Centre Cívic l’Alzina, a Terra Nostra, organitza el 21 de novembre 
(18.30h) el monogràfic ‘La nostra cervesa, tast de cerveses harmonit-
zades amb gastronomia catalana’. El preu és de 5 euros. Les persones 
interessades es poden inscriure al mateix equipament (Núria, 73), o 
bé a través del telèfon 935 640 862 o el correu electrònic centrecivi-
calzina@montcada.org | SA 

> tast de cervesa i cuina catalana al cc l’alzina
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La sala institucional de la Casa de la Vila acollirà el pròxim 27 de no-
vembre la presentació del llibre In memoriam, José Manuel Diego, or-
ganitzat per l’INS Montserrat Miró. El volum un recull les intervencions 
de l’acte d’homenatge que es va celebrar l’octubre de l’any passat a 
l’Auditori Municipal en honor al poeta i professor de l’institut de Mont-
cada Nova, que va morir el mes de novembre de 2011. L’acte comen-
çarà a les 19h | SA 

> llibre en record del professor José m. Diego

Alumnes de les escoles El Turó, Font Freda i Ginesta són els autors 
dels dibuixos que il·lustren una exposició que es podrà visitar al Kur-
saal fins al dia 5 de desembre, coincidint amb la celebració del Dia 
Internacional dels Drets dels Infants, que oficialment és el 20 de no-
vembre. A l’equipament de Can Sant Joan hi haurà exposada una se-
lecció d’aquests dibuixos feta per la Regidoria de Cooperació i Solida-
ritat –organitzadora de la mostra–, que són els que detallen amb major 
precisió cadascun dels 10 drets dels nens i nenes. A la sala també es 
podrà veure la resta d’obres dels alumnes de les escoles participants. 
Un total de 10 infants ha guanyat un concurs per il·lustrar els Drets de 
la Infància. D’altra banda, la Biblioteca Elisenda va fer un taller sobre 
els drets dels infants, que va tenir lloc l’11 de novembre –a la foto. Els 
participants van treballar els 10 drets més bàsics i van elaborar un 
mural amb els seus dibuixos i aportacions | LR  

> mostra al Kursaal sobre els drets dels infants
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Uso de la autoridad 
El 10 de octubre, con motivo del reas-
faltado de una parte de la calle Bifurca-
ció, me encuentro que la calle Bosc 
está cortada por un trailer a las 8.45h 
sin presencia de la Policía Local. Les 
digo a los operarios que tengo que lle-
var a mis hijas al colegio e ir a trabajar 
y la contestación de uno de ellos, de 
malas maneras, es que están traba-
jando. 
Después de ver que no me van a fa-
cilitar que salga, intento hacerlo poco 
a poco por un hueco tocando con mi 
retrovisor en un coche aparcado, esto 
en todo momento siendo increpado 
por los operarios municipales. Pues 
bien, es entonces cuando hace su lle-
gada la Policia Local (creo que, si se 
tiene que cortar una calle, deberían 
de estar antes para poder solucionar 
y avisar de estas cosas), y lo único 
que le digo al agente es que esa situ-
ación no es normal, eso sí parándome 
en el semáforo en rojo. Este señor, sin 
mediar palabra, saca su boli y su bloc 
de multas y cuando se pone en verde 
y de muy malas maneras, más bien 
con soberbia, me dice que continúe. 
Hasta en tres ocasiones le pregunté si 
me iba a multar y la razón y, sin con-
seguir una contestación, así que con-
tinué mi marcha. Mi perplejidad es 

que me ha llegado una multa de 200 
euros por desobediencia e increpar a 
los operarios, cuando los agentes no 
habían ni estado presentes. Tampoco 
se me notificó en ningún momento la 
sanción, a pesar de haberlo pregun-
tado varias veces.
Cuando voy a poner un recurso contra 
la multa, la funcionaria de la OAC, alu-
cinada por lo acontecido, me aconseja 
que vaya a hablar con alguien de la 
Policia Local ya que están en el mismo 
edificio del Ayuntamiento. Me perso-
no en su ventanilla y pido hablar con 
algún superior, a lo cual no acceden. 
Sale el de la ventanilla y, después de 
explicarle la situación, me da a enten-
der que rara vez se echan para atrás 
y que lo mejor es quitar el recurso por 
que, al final, voy a pagar más, cosa 
que no he hecho. Creo que la Policia 
Local está para algo más que para 
multar.

Clemente Jiménez
Can Sant Joan

‘Èxit’ de la Fira de cotxes
Sóc un dels participants a la 2a Fira 
del “món del motor”de Montcada i 
Reixac organitzada pel senyor Pare-
des, de Promoció Ecònomica. Ha de 
ser un èxit que al centenar de par-
ticipants que vam portar la “nostra 

joia” a la Fira per tal d’amenitzar-la, 
en lloc d’agrair-nos aquest gest, ens 
cobressin 10 euros per entrar el cotxe 
dins del solar del pavelló, deixar-lo a 
ple sol tot el dia (o tota l’estona que 
es van quedar els cotxes) i, donar-
nos un tiquet per a un entrepà i una 
beguda que, si haguéssim comprat 
directament al bar, ens hauria cos-
tat només 3 euros. I tot això, sense 
comptar el preu del “lloguer” que van 
pagar la trentena d´expositors.
Només s’ha de fer una simple multi-
plicació per tenir una lleugera idea de 
l’“èxit” –això sí– de la comissió que es 
va embutxacar Promoció Econòmica, 
amb la que està caient! En dóna per 
a una bona mariscada. El proper any 
que es busquin uns altres “tontos” 
que portin els seus cotxes que, ni jo 
ni el meu 600 hi serem. Penso que és 
millor que el senyor Paredes dediqui 
de ple tota la seva energia a treballar 
per CiU, encara que, si ho fa igual de 
bé que muntant fires de cotxes, pot-
ser acabarà enfonsant el partit. 

Eduard Provencio
Montcada

El meu poble i jo 
És interessant observar que hi ha es-
deveniments  a la vida –curta vida, 
que tenen un paral·lelisme curiós. A 

Montcada i Reixac i, en especial, al 
centre de la vila, en aquests darrers 
anys arrosseguem un problema seri-
ós, entre d’altres, –el del soterrament 
de la línia de França. Reivindicació 
d’un soterrament total promès des 
l’any 1987, i abans, per la Generalitat 
i compromès pel govern central amb 
aprovació Parlamentària. En aquells 
anys de reivindicacions populars so-
nades (2006/7) reclamant el soterra-
ment total, un regidor –tinent d’alcal-
de– em va comentar que si volíem el 
soterrament total, hauríem d’esperar. 
Avui en el meu país –nació catalana-, 
el  president  de la Generalitat em diu 
que si vull poder decidir amb el meu 
vot el futur de Catalunya, hauré d’es-
perar. Penso que vorejo els 70 anys. 
Set decennis a Montcada i Reixac. 
Quanta pols acumulada! Quants som-
nis de soterrament i de llibertat sense 
resposta! Em cal trobar una sortida 
ràpida abans no m’ arribi la fosca. 
Em desperto de sobte! Ja tinc una 
resposta. La meva és: em cal trobar 
l’heroi que em meni el camí per ar-
ribar a Itaca junt amb el meu poble. 
Però el camí es costerut. He de con-
tinuar caminant, sense defallir i fins 
al final.

Jaume Recasens
Terra Nostra

La bústia del lector
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>Editorial
el 9n
El resultat de la consulta no ha 
deixat ningú indiferent. Per als 
partidaris del procés, que ha-
gin votat 8.373 montcadencs 
ha estat un èxit rotund ja que 
les expectatives inicials se si-
tuaven molt per sota d’aquesta 
xifra. En un municipi on les 
formacions contràries al procés 
–PSC, PPC i C’s– tenen un pes 
electoral important, el repte 
d’aconseguir mobilitzar la gent 
era, a priori, complicat. Hi ha-
via altres factors que també ju-
gaven en contra com el reduït 
nombre de col·legis electorals  
i els entrebancs legals que hi 
ha hagut fins a l’últim moment 
generant la incertesa sobre si 
el 9N es faria o no. 
Enfront les valoracions dels 
organitzadors de la jornada, 
hi ha les veus dels que opi-
nen que la participació no ha 
estat rellevant ni significati-
va. Òbviament, cadascú pot 
fer la lectura que vulgui però, 
d’entrada, no es pot comparar 
el que hagués estat un referén-
dum amb la consulta. Primer 
perquè no s’ha permès fer se-
vir el cens i, per tant, es des-
coneix el nombre de votants 
cridats a les urnes. Tampoc se 
sap què hagués passat si en 
comptes de tres punts de vo-
tació n’hi hagués hagut els 12 
habituals, ni com hauria reac-
cionat l’electorat si el 9N ha-
gués estat vinculant i s’hagués 
desenvolupat d’acord amb la 
normalitat que requereix qual-
sevol procés democràtic. Tot i 
així, si com a referent tenim les 
municipals del 2011, en què 
van participar 12.207 votants 
de 24.575 electors, la xifra de 
8.373, si més no, no s’hauria 
de menystenir.

La propera edició de 
‘La Veu’, el 28 de noviembre

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

s’ofereix. Jardiner per a la cura de 
jardins, piscines i tales d’arbres. Amb 
pressupost previ. Tel. 626 162 961.
Busco trabajo. Para tareas de limpieza y 
jardinería. Como vigilante de seguridad o 
control de acceso, con titulación. Tel. 692 
560 296.
lloguer. Plaça de pàrquing a Mas Ram-
pinyo-Av. Catalunya. Preu: 39 euros. Tel. 
655 520 401. 
necesito. Alquilar un piso amueblado 
por Mas Rampinyo o alrededores del 
30 de diciembre al 20 de enero, ambos 
incluídos. Tel. 680 715 880.
clases. De alemán particulares. Teléfo-
no 610 39 20 86.
se ofrece. Señora titulada para cui-
dado de personas, tareas domésticas, 
canguro y paseo de mascotas.Tel. 603 
415 237.
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Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

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

Eva García, portaveu del PPC

Josep M. González, portaveu d’ICV-EUiA

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

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

Projectes com els horts urbans

El 9-N a Montcada i Reixac va ser un èxit total. Han estat 
8.373 els montcadencs i montcadenques que van votar en el 
procés participatiu. Des de CiU fem una valoració molt positi-
va de la jornada del 9-N. Tot i els impediments de l’Estat, els 
montcadencs van mostrar una vegada més una actitud cívica, 
pacífi ca i democràtica. 
El 9-N ha estat el triomf de la dignitat d’un poble. Per això, 
des de CiU volem donar les gràcies a tots els nostres conciu-
tadans que van participar a la jornada històrica del 9-N i van 
donar una veritable lliçó de democràcia i, molt especialment, 
als 617 montcadencs i montcadenques que van ser fi dels a 
l’exercici de la llibertat i la democràcia, votant no a la pregunta 
formulada. 
També volem donar les gràcies de forma molt especial a tots 
els voluntaris que van vetllar per que el procés fós net i demo-
cràtic. En tots els llargs anys de dedicació personal a la política 
municipal, mai havia vist que la gent anés a votar fent-se foto-
grafi es davant les urnes, famílies que aixecaven i acostaven  la 
seva canalla  per posar-hi el vot i, fi nalment, sortint dels locals 
de participació amb un somriure de satisfacció i d’il·lusió que 
emocionava. 
Davant d’un Estat que ha tornat a treure el discurs de la por, 
de les amenaces, dels insults i de la intolerància, els montca-
dencs van respondre amb vots i amb civisme, amb fotografi a, 
amb canalla i amb un somriure. Els montcadencs i montca-
denques, una vegada més, han guanyat. 

8.373 vots amb fotos, canalla i un somriure

A l’últim Ple, dels 12 punts que hi havia, la meitat era per exter-
nalitzar serveis, alguns de renovació, però d’altres, nous. Serveis 
que fi ns ara els feia personal propi. En aquests moments de cri-
si, ajuntaments de tots el colors polítics estan recuperant la ges-
tió directa de serveis que fi ns ara havien externalizats, donant 
així una oportunitat a veïns i veïnes de les seves localitats que 
no tenen treball. Tot el contrari del que està fent el govern mu-
nicipal PSC-CiU, que està justifi cant la externalització amb que 
és més rentable i efectiva, vaja que ho fan “millor”. Si aquest és 
el criteri, segur que hi ha molts montcadencs i montcadenques 
que estarien d’acord a externalitzar l’actual govern PSC-CiU, un 
govern que no es capaç d’explicar qui va manipular el PERI 
de la Muntanyeta de Font Pudenta, que va benefi ciar a l’ac-
tual regidor d’Urbanisme; que no ha estat capaç de gestionar, 
degudament i amb transparència, els expedients d’expropiació 
pels quals ara haurem de pagar milionàries indemnitzacions. 
Un govern que manté com alcaldessa una persona encausa-
da per prevaricació; un govern que no ha estat capaç d’aturar 
les retallades en sanitat, educació, serveis socials... Un govern 
que no es capaç de protegir-nos de la contaminació ambiental 
que suposa Lafarge. Un govern que ens va prometre l’Hospital 
Ernest Lluch, la residència de gent gran Les Vinyes, el nou ins-
titut Montserrat Miró... Projectes que fi ns avui només han estat 
virtuals. Un govern que va obviar l’acord unànim de no tornar a 
incinerar a Montcada i Reixac, etc.
En defi nitiva, un govern arrogant, prepotent, poc transparent i 
gens obert a la participació ciutadana. Entenem que hi ha sufi -
cients motius per externalitzar PSC-CiU. Montcada i Reixac es 
mereix un govern millor.

Externalitzem el govern

El pasado 9 de noviembre y desafi ando a la justicia tuvo lu-
gar ese simulacro de macroencuesta pagada con el dinero 
de todos los catalanes. Haciendo un extraordinario ejercicio 
de fe para creernos las cifras que dan, resulta que en Mont-
cada únicamente el 19% de los ciudadanos quieren la inde-
pendencia de Catalunya. Vaya por delante nuestro respeto a 
las personas que participaron en la fi esta independentista. 
Pero esa minoría no puede pretender imponer sus ideas a 
la mayoría democrática que representamos el 81% de mont-
cadenses. Un sucedáneo de consulta sin censo electoral, sin 
interventores ni apoderados, controlado por los mismos que la 
convocaban, sin cumplir, por tanto, los requisitos legales. Es 
evidente que el resultado ha sido un fracaso al proyecto inde-
pendentista. Después de tanto ruido, de tanto dinero público 
malversado, de tanta movilización del gobierno por la causa 
separatista, después de que el gobierno nacionalista lo haya 
convertido en el único debate de los últimos 2 años para tapar 
su inacción, pues resulta que 2 de cada 3 catalanes no hemos 
participado de la farsa separatista. Se ha constatado que en 
Catalunya hay muchos más catalanes que queremos seguir 
siendo españoles que independentistas que quieran romper 
con las reglas de juego democráticas. Quiero decirles alto y 
claro que España no cederá parte de su territorio porque lo 
imponga el 80% (los que votaron sí-sí) del 30% (los que parti-
ciparon) del 16% (población de Catalunya), es decir, un 3’8% 
de la población española. Que se olviden de seguir con los 
chantajes y los pulsos a la Constitución, a la democracia y al 
Estado de derecho. Que se olviden porque, al menos, el 81% 
de los montcadenses queremos seguir siendo españoles.

El 81% de montcadenses somos españoles

El 9 de noviembre fue la “fi esta” del separatismo pagada por to-
dos, saltándose las sentencias del Tribunal Constitucional y el mar-
co legal vigente. Es difícil ponerle nombre a semejante esperpento. 
Ellos, los separatistas, hablan de democracia. Humildemente creo 
que democracia es cumplir las leyes (las que nos gustan y las que 
no) y acatar las sentencias. Poner unas urnas de cartón, sin censo, 
sin junta electoral y sin decreto de convocatoria son cosas que 
sólo suceden en “repúblicas bananeras”, muy alejadas afortuna-
damente de lo que es nuestro país: España. Pero todavía es más 
sorprendente que el separatismo considere que es un éxito lograr 
movilizar a no más del 35% de la población, datos que ellos mis-
mos nos proporcionan. En Montcada i Reixac más de 23.000 per-
sonas se quedaron en casa. ¿Dónde estaba ese 80% que decía el 
desgobierno de nuestra comunidad autónoma que estaba a favor 
del “derecho a decidir”? Simplemente era otra mentira más de los 
que viven en una realidad paralela. El 9 de noviembre fue un sobe-
rano fracaso del separatismo por mucho que utilicen sus medios 
públicos y subvencionados para defender lo contrario. ¿Y ahora 
qué? Ya han cumplido su sueño de convocar una consulta (repito 
una y mil veces ilegal), pero ahora toca gobernar una Comunidad 
Autónoma con 60.000 millones de deuda, con severos recortes en 
educación y sanidad, pilares básicos del estado de derecho, con 
la sede del partido que gobierna embargada por corrupción y con 
un gobierno que única y exclusivamente se ha dedicado a ser un 
comité por la sedición. Sr. Mas ponga las urnas de verdad y deje 
que los catalanes decidamos qué gobierno queremos. Desde C’s 
le retamos a ello. Vamos a salir a jugar el partido para ganarlo, los 
demócratas ganamos en las urnas y respetando la ley, aunque en 
muchas ocasiones no nos gusta. Ponga las urnas Sr. Mas.

Y ahora ¿qué?
Els voluntaris del 9N ens hem de felicitar per l’organització i el 
bon funcionament de la jornada participativa. Però l’èxit va estar 
possible gràcies a l’ordre, el civisme de la gent que va venir a 
votar pel no, pel si/no i pel sí /si. Aquest dia no només entrava 
en joc mostrar la voluntat d’un poble sinó la defensa d’un dret 
individual irrenunciable en democràcia. I, malgrat les pressions 
polítiques i amenaces exercides a tots nivells pel govern de l’Estat 
i que negaven el dret a vot, 8.373 montcadencs vam desobeir 
omplint les urnes  en un acte de dignitat individual i col·lectiva. 
El civisme va ser la clau de la jornada, també el que van mostrar 
aquells que no es van sentir partícips d’aquest procés.
No entraré a fer valoracions dels resultats; tenim els números, 
les imatges de cues de gent en els col·legis electorals, les fotos 
de centenars de persones somrients que volien immortalitzar el 
moment de posar aquest vot a la urna. Aquesta és la cara  docu-
mentada i fotografi ada del 9 de novembre i cadascú en pot fer la 
lectura que vulgui. La creu, el que hi ha darrera del nou 9N, és la 
necessitat d’un canvi, de construcció d’un nou país on la política 
retorni a la seva essència de servei públic de gestió pel bé comú.
Des d’aquest compromís individual i col·lectiu de la gent que 
conformem ERC, a Montcada denunciem les males pràctiques 
polítiques que aporten benefi cis personals i partidistes dels grups 
que conformen el govern municipal en contra dels interessos 
generals. Perquè som els ciutadans els que ho paguem tenint 
menys prestacions i menys serveis  per la mala gestió interessada 
d’aquest equip de govern que, durant anys, ha anat amagant les 
seves misèries treballant només de cara a l’aparador.Tots plegats 
i en tots els sentits, nacional i social,  hem donat un pas endavant 
que no té marxa enrere.

La força de la gent

Millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Montcada i 
Reixac és l’objectiu fonamental dels socialistes. Sovint, aquest 
objectiu requereix grans obres amb inversions milionàries com, 
per exemple, el soterrament de les vies de tren. No obstant, 
des del govern també impulsem projectes com els horts urbans 
ecològics. Malgrat la no inclusió inicial d’aquestes actuacions 
en el PAM 2011-2015, cal estar sempre amatents a allò que la 
ciutadania demanda i recollir, en la mesura del possible, noves 
demandes socials imprevistes. Són iniciatives modestes, però 
estem convençuts que seran tot un èxit.
La iniciativa, liderada des de la Regidoria de Medi Ambient, té 
dos possibles tipus d’usuaris. El primer, particulars que vul-
guin plantar i conrear fl ors, fruites, verdures i hortalisses. 
Veïns i veïnes amb voluntat de convertir-se en testimonis 
privilegiats del cicle natural de regar i recollir els fruits de 
la terra. El segon, una entitat que pugui aprofi tar l’hort amb 
fi nalitats socials. Per exemple, per a la inserció sociolaboral de 
persones en situació o risc d’exclusió social, aturats de llarga 
durada, gent gran, joves provinents d’institucions de protecció i 
persones amb discapacitats. 
Per tant, el nostre objectiu és doble. D’una banda, la millora i 
el progrés social. Per l’altra, la promoció d’activitats sostenibles, 
l’increment dels espais verds, el foment de l’alimentació salu-
dable i el respecte i l’estima per l’entorn. Tot això, a banda de 
l’oportunitat de conrear i menjar allò que un mateix ha plantat. 
Preveiem doncs la seva posada en marxa pel primer semestre 
de 2015. Són, efectivament, coses que només depenen de no-
saltres. Modestes, però amb grans efectes.
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Presentació Del lliBre
‘in memoriam JosÉ 
manUel DieGo’

26 DE NOVEMBRE
CASA DE LA VILA, 19h

14 l divendres
Teatre. ‘Sense sostre’, del grup Teatroia’t. 
Hora: 22h. Lloc: Kursaal. Preu: 5 euros.

16 l diumenge
Teatre. ‘Yo fui actor cuando Franco’, de la 
PC El Trapecio. Hora: 19h. Lloc: Auditori 
Municipal. 

18 l dimarts
Taller. ‘Què és això anomenat ciència?’. 
Hora: 18h. Lloc: Biblioteca Elisenda de 
Montcada.  

19 l dimecres
Hora del Conte. ‘Per sucar-hi pa!’, a càr-
rec de Roger Canals. Hora: 18h. Lloc: 
Biblioteca Elisenda de Montcada.  

Xerrada. ‘L’ús del calendari solar a Les 
Maleses’. Hora: 19h. Lloc: Museu Mu-
nicipal.

20 l dijous
Xerrada. ‘La hipertensió’, a càrrec de 
tècnics de Creu Roja. Hora: 17h. Lloc: 
Centre Cívic La Ribera.

21 l divendres
Xerrada. Tast de cerveses. Hora: 19h. 
Lloc: Centre Cívic L’Alzina. Preu: 5 euros 
(cal inscripció prèvia).

22 l dissabte
Visita. La Farinera del Clot i rodalia. 
Hora: 11h. Lloc: Torre Agbar. Organitza: 
Fundació Cultural Montcada.

Teatre. ‘Homes’, de Tea345. Hora: 21h. 
Lloc: Teatre Municipal. Preu: 5 euros.

23 l diumenge
Visita. ‘La fàbrica de l’aigua’. Hora: 10h. 
Lloc: Casa de les Aigües. Preu: 3 euros.

Jocs de pistes. ‘Volta al parc!. Hora: 
11h. Lloc: Casa de la Mina.

Titelles. ‘Eureka!’, del grup El Cau de 
l’Unicorn. Hora: 12h. Lloc: Kursaal. 

Teatre. ‘Con esencia de carmín’, de ‘Sin 
teta Hay Paraíso’. Hora: 18h. Lloc: Au-
ditori. 

24 l dilluns
Xerrada. ‘Alimentació saludable a casa 
i a l’escola’, a càrrec d’Àngels Puntas. 
Hora: 19h. Lloc: Biblioteca Elisenda.

25 l dimarts
Xerrada. ‘Què és la cuina Km 0?’, a 
càrrec d’Albert Oltra, xef del restau-
rant Can Piqué i membre del col·lectiu 
Cuina VallèsHora: 19h. Lloc: Biblioteca 
Elisenda.

Lectura. Del manifest institucional del 
Dia Mundial contra la Violència de Gè-
nere. Hora: 19.30h. Lloc: Plaça de l’Es-
glésia.

26 l dimecres
Xerrada. ‘Dietètica i nutrició’, a càrrec 
de Montse Delgà. Hora: 19h. Lloc: Ca-
feteria Si k bo. Organitza: SLC

Presentació. Del llibre ‘In memoriam, 
José Manuel Diego’. Hora: 19h. Lloc: 
Sala Institucional de la Casa de la Vila.

28 l divendres
Hora del conte. ‘Auuu! Contes de llops 
de mar i de muntanya’, a càrrec de Mi-
qui Giménez. Hora: 18h. Lloc: Bibliote-
ca de Can Sant Joan.

Teatre. ‘Berto Romero sigue con noso-
tros’, de la Cia. El Cansancio. Hora: 22h. 
Lloc: Teatre Municipal. Preu: 18 euros a 
taquilla i 15, anticipada.

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

18 DE NOVEMBRE
BIBLIOtECA ELISENDA, 18h

Ajuntament 935 726 474
Ambulàncies 061
Atenció ciutadana 010
Sanitat Respon 902 111 444
Mossos d’Esquadra 088-112
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lè
fo

ns
 d

’in
te

rè
s

Fa
rm

àc
ie

s

14 15 16

21 22 2318 19 2017
recasens v.Nieto v.NietoM.Guix r.Miró a.Pujolc.Pardo

rivas

duran J.vila c.Pardorivas

26 2827

duran duran

29 30

              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

24 25

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

titelles
EurEKa! 
de la cia. El cau de l’unicorn
23 de novembre, 22h
sala Joan dalmau

QUÈ És aiXÒ anomenat ciÈncia?
Taller per a infants dintre de la setmana 
de la ciència

M.Guix r.Miró r.Miró

teatre
Yo Fui acTor cuaNdo FraNco
de la Pc El Trapecio
16 de novembre, 19h

eXPosició
PaisaTGEs 
dE la MEMÒria
Fins al 30 de novembre

eXPosició
drETs dEls iNFaNTs
Fins al 5 de desembre
sala sebastià Heredia
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setmana De la ciÈncia
El Museu proposa tres activitats per 
apropar grans i petits al món científi c

pàg. 24

terror a can cUiÀs
Nou èxit del passatge del 
terror del Col·lectiu 4C

“Gràcies a les persones que 
han tingut el bon gust de recor-
dar-se de Manolo Flores. Teniu 
el meu vestua ri a la vostra dis-
posició. Vull que sigui per al 
meu poble, per a Montcada, 
a la qual estimo amb boge-
ria”. Aquestes són les paraules 
que va pronunciar  un Manolo 
Flores visiblement emocionat en 
la seva darrera aparició pública, 
amb motiu de l’homenatge que 
el grup Els Titelles li va dedicar 
durant la representació de ‘Regi-
ones y provincias’  a la Festa Ma-
jor del 2013. 

Fill adoptiu. Part del vestuari que 
van lluir els actors de l’espectacle 
va ser cedit per l’artista, que ja 
mostrava aleshores símptomes de 
l’afecció pulmonar que acabaria 
amb la seva vida el passat 3 de no-
vembre, després d’estar ingressat 
tres mesos a l’Hospital de la Vall 
d’Hebron. Un dels pocs objectes 
que es va endur a la seva habita-
ció de la Unitat de Cures Intensi-
ves va ser el títol emmarcat de Fill 
Adoptiu de Montcada i Reixac, 

que va rebre al 1986 per part de 
l’Ajuntament. “Aquest detall ex-
plica molt bé la gran estimació 
que Manolo sentia per Montca-
da”, recorda Josep M. Campos, 
alcalde del municipi del 1979 al 
1999 i amic personal de l’artista. 

Dades biogràfi ques. Manuel  Sáiz 
Alonso –nom real– va néixer a 
Barcelona l’any 1938. Durant la 
dècada dels cinquanta va viatjar 
per tota Europa, actuant als mi-
llors teatres i casinos de l’època, 
com el Moulin Rouge de París. 
A principi dels setanta va arri-
bar a Montcada, on va regentar 
el merendero de Font Pudenta 
que, més endavant, va convertir 
en el conegut restaurant. Als vui-
tanta va reprendre la seva carrera 
d’artista, amb els seus famosos 
sopars-espectacle, que van atrau-
re públic d’arreu de la comarca. 
Campos també ha destacat el seu 
compromís amb la població i la 
seva contribució a recuperar les 
festes populars. 
Per Festa Major, l’artista treia al 
carrer els seus espectacles perquè 
els pogués veure tot el poble i, en 
algunes ocasions, hi convidava ar-
tistes amics seus com Mari Sam-
pere o Lola Flores. Al 2008 l’edifi -
ci va ser enderrocat i el negoci es 
va traslladar a la sala de festes El 
Cava, de Cerdanyola, que encara 
conserva l’esperit del restaurant 
Font Pudenta.

Laura Grau | Redacció

manolo Flores, un pioner del transformisme 
que va fer famós el restaurant Font Pudenta
L’artista i empresari va ser nomenat Fill Adoptiu de Montcada i Reixac al 1986 pel seu compromís amb el municipi

defunció

Per Festa Major, 
l’artista treia al carrer 
els seus espectacles 
perquè els pogués 
veure tot el poble
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Manolo Flores als anys noranta, en un dels espectacles que oferia el restaurant Font Pudenta, pioner a Catalunya en aquest tipus de propostes

Flores, davant del seu restaurant poc abans de ser enderrocat al maig de 2008En plena joventut, quan feia gires per Europa
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La programació de la mostra de 
grups locals Montcada a Esce-
na, que promou la Regidoria de 
Cultura i Patrimoni de l’Ajunta-
ment, continua aquesta tardor 
amb tres noves propostes, dues 
de les quals són estrenes absolu-
tes. El grup Teatroia’t presentarà 
el 14 de novembre al Kursaal 
l’espectacle ‘Sense sostre’, dirigit 
per David Velasco i basat en tex-
tos dels escriptors Karl Valentin, 
Quim Monzó i Pere Calders. La 
companyia, en un exercici d’ex-
perimentació, aposta pel teatre 
de l’absurd i situa diferents histò-
ries humanes en un campament 
de persones sense sostre. Senti-
ments com la tendresa, la deses-
peració, l’amor i l’esperança es 
combinen amb els somnis i les 
confi dències de diferents perso-
natges que es comuniquen amb 
diàlegs aparentment amb poques 
connexions lògiques, que creen 
una atmosfera especial. La línia 
que s’estableix entre la realitat i la 
fi cció més absurda és prima. 

Monòleg dramàtic. La Plataforma 
Creativa El Trapecio estrenarà 
el 16 de novembre a l’Auditori 
Municipal l’espectacle ‘Yo fui 

actor cuando Franco’ (19h). El 
director i actor de la companyia, 
Santiago Jiménez, es fi ca en la 
pell d’un actor homosexual  que, 
en la recta fi nal del seu viatge 
vital i professional, fa balanç 
del seu present i rememora el 
seu passat amb el rerefons de la 
dictadura franquista i enmig del 
dolor de l’absència de la mare. 
Amb una escenografi a austera, 
però carregada de signifi cats, 
l’actor s’endinsa en una crònica 
de la desesperança a partir de 
textos del dramaturg basc Igna-
cio Amestoy. 

Comèdia sobre els homes. El 22 
de novembre, la companyia 
Tea345 representarà al Teatre 
Municipal l’espectacle ‘Homes’, 
que va estrenar amb força èxit a 
La Unió amb motiu de la dar-
rera festa major de Mas Ram-
pinyo. Es tracta de l’adaptació 
d’una comèdia creada pel grup 
T de Teatre, que ha dirigit Al-
bert Arévalo i que refl exiona 
sobre la masculinitat i la relació 
entre homes i dones a partir de 
relats curts i brillants, que van 
des de la ironia i el sarcasme fi ns 
a la crueltat i el drama. El preu 
de les entrades és de 5 euros.

‘Homes’, de Tea345, és una adaptació de la comèdia de T de Teatre, que es va estrenar a La Unió amb motiu de la Festa Major de Mas Rampinyo

montcada a escena
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el grup teatroia’t estrena una comèdia de 
l’absurd i el trapecio, un monòleg dramàtic
La companyia Tea345 tornarà a representar ‘Homes’, estrenada a La Unió i basada en la comèdia del grup T de Teatre
Laura Grau | Redacció

Julià Ferri i Laura Guerrero, de Teatroia’t, en una de les escenes del muntatge ‘Sense sostre’Santiago Jiménez, de la Plataforma El Trapecio

El grup Dèria Teatre va estrenar al Kursaal el 7 de novembre ‘Hom-
bres que miran’, un espectacle creat a partir d’una col·lecció de poe-
mes de Mario Benedetti. Per a aquesta ocasió la companyia local va 
engrescar alguns veïns del municipi no vinculat al teixit teatral, però 
coneguts per la seva tasca artística, com el pintor Maese Pérez, o la 
seva signifi cació política, com l’exalcalde Josep Maria Campos o l’ac-
tual regidor de Cultura i Patrimoni, Daniel Moly, entre d’altres. En un 
ambient de penombra, un fons de mar i música en directe, els tretze 
homes participants van recitar els poemes de l’autor uruguaià davant 
d’un centenar de persones | LG

> Dèria presenta ‘Hombres que miran’
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les biblioteques 
organitzen un 
concurs per als 
lectors infantils

es busquen 
voluntaris per 
fer de patges 
dels reis mags

Les biblioteques de Montcada 
organitzen el concurs mir@lli-
bres per fomentar el gust per la 
lectura entre els infants de 7 a 
13 anys que siguin usuaris dels 
equipaments, el de Pla d’en Coll 
i el de Can Sant Joan. L’objectiu 
és premiar els bons lectors i do-
nar a conèixer el fons infantil de 
les biblioteques. Els participants 
sumen 10 punts al seu passaport 
lector per cada llibre llegit. Quan 
arriben als 50, poden optar a 
guanyar diferents premis. 

Normes. Per demostrar que han 
llegit el llibre, els participants al 
concurs han d’omplir el diari del 
lector, una fitxa que també ser-
veix per recomanar lectures que 
els hagin agradat. Els nens i ne-
nes que vulguin participar es po-
den apuntar durant aquest mes a 
les biblioteques. El 16 de maig és 
la data límit per llegir els llibres 
que vulguin d’un fons seleccio-
nat especialment per a ells. El 
mes de juny se celebrarà la Festa 
del Mir@llibres, amb un sorteig 
de premis entre els participants i 
més sorpreses | LG

La Regidoria de Cultura i Patri-
moni ofereix als montcadencs 
que tinguin 15 anys o més, 
l’oportunitat d’acompanyar al 
Carter Reial i a Ses Majestats els 
Reis d’Orient el gener de 2015. 
Els interessats es poden apuntar 
presencialment a la Casa de la 
Vila, seu del departament, del 
17 de novembre al 4 de desem-
bre, en l’horari habitual, o bé, 
enviant un correu electrònic a 
cultura@montcada.org, amb l’as-
sumpte ‘Patges Cavalcada 2015’. 
S’acceptaran inscripcions per 
correu electrònic fins a les 24h 
del 4 de desembre de 2014.

Tràmits. Els impresos d’inscrip-
ció es poden trobar a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana (OAC), 
a la Casa de la Vila,  a l’Espai 
Cultural Kursaal, al Centre Cí-
vic de Can Cuiàs, a la Biblioteca 
Elisenda de Montcada i a l’Espai 
Jove Can Tauler. També es po-
den descarregar des del portal de 
l’Ajuntament www.montcada.cat. 
Els menors d’edat han d’aportar 
un autorització dels seus pares o 
tutors legals | LR
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Berto Romero representarà al 
Teatre Municipal el seu darrer 
espectacle ‘Berto Romero sigue 
con nosotros’ el 28 de novembre 
(22h). En el moment de tancar 
l’edició, ja se n’han venut més de 
300 entrades. El títol de l’obra 
s’inspira en la frase ‘sigue con 
nostros’ del programa Operación 
Triunfo, quan el concursant no 
era expulsat.  L’actor reflexiona 
en clau d’humor sobre diferents 
aspectes de la seva pròpia vida, 
com la relació amb el seu fill de 
tres anys o el fet de complir 40. 
Per primera vegada canta i balla 
a l’escenari, acompanyat del gui-
tarrista El Lagarto. 
El monóleg i les cançons es com-
binen amb la projecció de dife-
rents vídeos en els quals han pres 
part artistes com Risto Mejide, 
Carmen Tomás, Ángel Martín i 
Andreu Buenafuente. L’obra es 
va estrenar al teatre Alexandra 
de Barcelona el febrer de l’any 
passat. El preu de l’entrada és 15 
euros anticipada i 18 a taquilla.

teatre municipal

‘Berto romero sigue con nosotros’ 
ja ha venut més de 300 entrades
L’espectacle estrella de la temporada es representarà el 28 de novembre, a les 22h

Laura Grau | Redacció

Berto Romero, no només fa un monòleg, sinó que també canta cinc temes i balla hip-hop
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Un any més el Centre Cívic de 
Can Cuiàs, transformat en el 13è 
passatge del Terror, va ser un 
referent per als nens i joves de 
Montcada que van celebrar la fes-
ta de Halloween els dies 1 i 2 de 
novembre. Amb el títol ‘Acampa-
da mortal’, el Col·lectiu de Joves 
4C va recrear un càmping inva-
dit per criatures extraterrestres 
inspirades en la pel·lícula ‘Alien’. 
Estudiants de l’acadèmia de ma-
quillatge Thuya es van encarre-
gar de caracteritzar els diferents 
personatges que els visitants ana-
ven trobant durant el recorregut,  
des de la recepció fins a la zona 
d’acampada, passant per les cara-
vanes, la sala de jocs, el safareig i 
el bar del complex d’oci.

Novetat. A més de la profusió 
d’efectes especials i ensurts,  una 
de les novetats d’aquesta edició 

va ser la presència de dues actrius 
camuflades entre els grups de vi-
sitants que, en un moment donat, 
veien com un d’ells es compor-
tava d’una forma estranya i es 
transformava en un ésser mons-
truós davant dels seus ulls, amb 
el consegüent ensurt. 
Una de les promotores i actrius 
del passatge, Anna Plaza, ha 
destacat “la qualitat de les ca-
racteritzacions, la creació de 
la figura que representa l’alien 
mare i l’esforç que s’ha fet en la 
transformació del Centre Cívic 
en un espai irreconeixible, fins 
i tot, per gent que hi va cada 
dia”. Per aconseguir tot això, una 
trentena de persones van treba-
llar intensament els tres dies an-
teriors. La Regidoria d’Infància i 
Joventut, que col·labora en l’esde-
veniment, calcula que al voltant 
de 900 persones van visitar la re-
presentació entre els dos dies.

Quatre humanes en procés de transformació després de ser atacades per un alien al càmping mortal en què es va convertir el Centre Cívic

13è passatGe del terror
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Una trentena d’actors 
escenifica l’arribada 
d’aliens a un càmping
Al voltant de 900 persones van visitar el Centre Cívic 
de Can Cuiàs els dies 1 i 2 de novembre

Laura Grau | Can Cuiàs

Dos campistes molt perjudicats per l’arribada dels aliens a l’acampadaUna de les criatures extraterrestres que va clavar ensurts a més d’un

la celebració de Halloween 
a terra nostra atrau força públic
Al voltant de 150 nens, joves i 
adults van participar a la festa 
de Halloween que va organitzar 
el Centre Cívic l’Alzina de Ter-
ra Nostra el 31 de novembre. El 
grup d’animació Truc o ensurt va 
representar un espectacle de ter-
ror a l’escenari muntat a la plaça 
del Poble. Els més petits, disfres-
sats per a l’ocasió,  van passar per 
diferents cases del barri –les que 
havien decidit participar en la ini-
ciativa estaven marcades amb un 
llaç–, a demanar caramels i dol-

ços, seguint la tradició nordame-
ricana de trucar a la porta i dir la 
frase ‘Truc o tracte’.  La majoria 
d’infants va participar al concurs 
de disfresses terrorífiques que va 
coordinar un veí del barri, amb 
premis simbòlics per a les millors 
creacions. La vetllada va cloure 
amb un sopar de germanor i un 
ball a la mateixa plaça. Els orga-
nitzadors destaquen l’elevada par-
ticipació i la implicació de les fa-
mílies que van repartir caramels i 
decorar les seves cases | LG
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Pintura o fotografia? Aquesta 
és la primera pregunta que es 
fa el públic quan contempla les 
obres de José Francisco Rodrí-
guez Ruiz, artista de Castellar 
del Vallès d’origen granadí, que 
retrata objectes del passat amb 
la màxima fidelitat a la realitat. 
Per aconseguir-ho, a més d’usar 
els tradicionals pinzells, fa ser-
vir un aerògraf. “És una pisto-
la que pulveritza la pintura 
i provoca petites veladures a 

la tela, creant l’efecte fotogrà-
fic”, va explicar l’autor durant 
la inauguració de la mostra, feta 
el 4 de novembre a l’Auditori 
Municipal, amb la presència de 
l’alcaldessa accidental Carmen 
Porro, a més d’amics i fami-
liars de l’artista. De formació 
autodidacta i estil hiperrealista, 
Rodríguez transporta al present 
“els paisatges de la infància i 
la joventut que dormen en el 
meu interior”, en paraules del 
pintor.

Rodríguez Ruiz, davant d’una de les obres que integran la mostra ‘Paisatges de la memòria’

el retro-visor FUnDació cUltUral
laura Grau

Va nèixer a mitjan del segle XIX per enllaçar l’estació de França amb el carrer Major

el carrer de l’estació, ara Generalitat

Conegut antigament com el carrer 
de l’Estació, el carrer Generalitat 
va néixer a mitjan del segle XIX 
per enllaçar l’estació de França i 
el carrer de Colón amb el carrer 
Major. En la imatge de dalt podem 
veure com era el carrer a principi 

dels anys vint. Podem distingir la 
fonda España, ja desapareguda, 
i la carnisseria Torner, a les can-
tonades amb el carrer Major. Al 
fons, veiem l’espardanyeria i per-
ruqueria Cervera, la pensió de 
cal Cunill –anys més tard, ca la 

Martina– i, al seu costat, ca l’An-
dreuet, una botiga que encara 
existeix. També podem observar 
un grup de nens i nenes asseguts 
tranquil·lament el carrer a l’èpo-
ca en que pocs cotxes circulaven 
per Montcada.

L’antic carrer Estació, anomenat ara Generalitat, en una estampa de principi dels anys vint, molt lluny de la fesomia que té actualment
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rodríguez ruiz retrata la 
realitat al màxim detall 
La mostra es podrà veure a l’Auditori fins al 30 de novembre

Laura Grau | Montcada

El Museu Municipal celebra 
la Setmana de la Ciència 2014 
amb un programa d’activitats 
que porta per títol ‘Viu la cièn-
cia a Montcada i Reixac’. El 
cicle comença amb un taller in-
fantil el 18 de novembre a la bi-
blioteca Elisenda de Montcada, 
amb el títol ‘Què és això ano-
menat ciència?’ (18h). El 19 de 
novembre el Museu acollirà la 
conferència ‘L’ús del calendari 
solar a Les Maleses’ (19h), en 
què s’exposaran els resultats de 
les investigacions que s’han fet 
al jaciment ibèric sobre la seva 
importància com a punt d’ob-
servació astronòmica. El passat 
21 de març un equip d’estu-
diosos va poder contemplar 
l’equinocci de primavera des 
del poblat.

Joc de pistes. El programa clou-
rà el 23 de novembre amb un 
joc de pistes per a famílies amb 

el lema ‘Volta el Parc! Patrimo-
ni natural i cultural des d’un al-
tre punt de vista’. L’activitat es 
desenvoluparà d’11 a 14h i sor-
tirà des de la Casa de la Mina.  
Les persones interessades s’han 
d’inscriure prèviament al Mu-
seu Municipal de forma pre-
sencial o bé mitjançant el cor-
reu electrònic museumunicipal@
montcada.org. 

L’equinocci de primavera, des del poblat

setmana de la ciència
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el museu municipal 
proposa un apropament 
lúdic al món de la ciència
El cicle inclou un taller, una xerrada i un joc de pistes

Laura Grau | Redacció

La montcadenca Pilar Gil i la 
marroquina Khadija Benlaidi 
participen per primera vegada 
al programa Voluntariat per la 
Llengua i conformen una de les 
16 parelles lingüístiques que ha 
constituït el Servei Local de Ca-
talà (SLC) per aquesta nova tem-
porada. La presentació es va fer 
el 12 de novembre a la Sala Ins-
titucional de la Casa de la Vila, 
amb la presència dels Castellers 
de Montcada i Reixac, nova en-
titat col·laboradora. El programa 
manté la filosofia de sempre: el 
voluntari i l’aprenent s’han de 
trobar un mínim de 10 hores per 
practicar el català, però enguany 
s’ha introduït com a novetat 
que els mateixos participants, 
ja siguin voluntaris o aprenents, 
proposin activitats adreçades a la 
resta. 

Crear caliu. La primera proposta 
l’ha fet una voluntària veterana, 
Montse Delgà, que el 26 de no-
vembre parlarà sobre dietètica i 
nutrició a la cafeteria Si k bo, al 

complex Montcada Aqua (19h). 
“Creiem que pot ser una forma 
diferent de posar en contacte 
les diferents parelles i que hi 
hagi més caliu entre elles”, va 
explicar la responsable del SLC, 
Marta Lluís, que va animar els 
participants a fer noves propos-
tes. L’altra novetat és un nou pa-
quet didàctic, ‘Llegir per parlar’, 
que les parelles es poden baixar 
d’Internet per treballar el català 
durant les sessions de conversa a 

partir d’articles i textos literaris. 
A la segona part de l’acte, dos 
membres de la colla castellera, 
Salvador Urpí i Mario Delgado, 
van fer una xerrada sobre el fet 
casteller, des dels seus orígens 
fins a la funció de la indumen-
tària i les tècniques per aixecar 
castells. L’acte va cloure amb la 
interpretació  d’una cançó sobre 
el fet de parlar català composada 
per un voluntari del programa, 
Pere Mañas.

voluntariat per la llenGua
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voluntaris i aprenents constitueixen 
16 parelles per practicar el català
Els Castellers de Montcada i Reixac s’han afegit com a entitat col·laboradora

Laura Grau | Montcada

Pilar Gil i Khadija Benlaidi s’estrenen com a voluntària i aprenent, respectivament
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natació
Marina Castro, de 15 anys, nedará 
cinc proves al Campionat d’Espanya 
de categoria absoluta
pàg. 31

El color blau va acaparar tot el 
protagonisme el 9 de novembre 
al pavelló Miquel Poblet amb 
la presentació dels equips de la 
Unió Bàsquet MIR, club fundat 
al maig de 2013 com a resultat 
de la fusió dels tres equips de 
bàsquet que existien al munici-
pi. En la seva segona tempora-
da, l’entitat que presideix Jordi 
Álvarez manté el seu volum amb 
uns 240 jugadors i jugadores re-
partits en 20 equips: 8 de cate-
gories amateurs –tres sèniors, un 
sots-25 i dos sots-21 masculins i 
dos sèniors femenins– i altres 12 
del planter –dos júniors, dos ca-
dets, un infantil, un pre-infantil, 
dos minis i un pre-mini masculí; 
un cadet i un pre-infantil femení i 
un pre-mini mixt. A tots ells s’ha 
d’afegir un grup de 28 jugadors i 
jugadores de l’escola, que ha tri-
plicat el seu volum i ha permès 
compensar la pèrdua d’alguns 
equips d’edats superiors.
“Els representats de tots els 
clubs que es vam fusionar es-
tem molt satisfets del resultat. 
Després del nostre primer any, 
ara l’objectiu és consolidar-nos. 
Volem anar poc a poc i que la 
gent que tingui més projecció 
es quedi, per ser més potents i 
jugar en bones categories”, ha 
comentat Álvarez, qui no amaga 
la seva preocupació pels canvis 
que ha d’afrontar l’entitat per 

complir la nova normativa que 
obliga a signar contractes labo-
rals amb tots els entrenadors. 
Per aquest segon curs, el club ha 
incorporat la fi gura del director 
esportiu. Es tracta de Gabriel Re-
dondo, qui acumula una llarga 
experiència al món del bàsquet. 
“Aquest club neix d’una fusió
i el més important és que tot-
hom senti que forma part 
d’una única entitat. És com-
plicat, però crec que ho estem 
aconseguint. A nivell esportiu, 
hi ha bons jugadors. Només  
han de canviar la mentalitat, 
que deixin de pensar que es-
tan jugant partits entre amics, 
i així podrem formar equips 
potents”, ha dit Redondo, qui 
ha preparat una projecte de tres 
anys amb l’objectiu que el primer 
equip sènior pugi dues categori-
es i arribi a la Segona Catalana.

Mascota. L’acte de presentació,  
que va incloure una actuació 
de zumba de l’escola Jym’s i va 
servir per presentar Mirgros, la 
mascota del club, va comptar 
amb la presència de l’alcadessa 
accidental, M. Carmen Porro, i 
el regidor d’Esports i president 
de l’IME, Marc Rodríguez, tots 
dos del PSC. Els edils van espe-
ronar familiars i membres de la 
junta a continuar amb la seva 
tasca de fomentar el bàsquet al 
municipi.

Rafa Jiménez | Pla d’en Coll

bàsquet

l’UB mir manté el seu volum i triplica la 
quantitat de jugadors entre els més petits
En la seva segona temporada després de la fusió, ha format un total de 20 equips i creix a l’escola amb 28 basquetbolistes
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pàg. 28

HanDBol
El sènior masculí del CH La Salle que 
entrena Jaume Puig continua fent 
història a la Primera Estatal

> el sènior femení a 
guanya dos partits
El sènior A femení de l’UB MIR, 
que havia perdut dos partits se-
guits, ha sumat dues victòries al 
grup 6è de la Tercera A del Cam-
pionat Territorial de Barcelona con-
tra el CE Laietà (63-51) i l’UE Sant 
Andreu Femení (25-54). Després 
de la disputa de 7 jornades, i amb 
un partit pendent a la pista de l’FC 
Martinenc B, l’equip que entrena 
Xavier Torreblanca ocupa la sete-
na posició amb un balanç de tres 
triomfs i tres derrotes | RJ

Mirgros, la nova mascota de l’UB MIR, va sortir a la pista per saludar un a un tots els jugadors del club que estaven repartits sobre la pista
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Abans de l’últim partit disputat a 
l’estadi de la Ferreria contra l’U. 
At. Horta, el CD Montcada va 
comunicar la baixa de quatre 
futbolistes que ja no van jugar 
aquest enfrontament que va fina-
litzar amb una nova derrota (0-1). 
Una setmana més tard, Cristóbal 
Casado va fer debutar dos nous 
jugadors que actuen al mig del 
camp: Pepe Castilla, ex de l’UE 

Sant Joan-Atlètic que estava ju-
gant al Sant Quirze, i Ezzobayr 
Marcouchi ‘Soba’ (Palau). Al 
camp de l’UE Vic, ara dirigit per 
l’extècnic verd Jordi Salvanyà, 
el CD Montcada es va avançar 
en el marcador al primer quart 
d’hora gràcies a un gol de Fran-
cisco Baena. Tot i fer una bona 
primera meitat, els verds no van 
poder mantenir el seu avantatge 
i van encaixar, amb un 3-1, la 

seva sisena derrota consecutiva 
que els manté a la penúltima po-
sició del grup 1r de 1a Catalana. 
“Portem dues setmanes en que 
s’observa una evolució positi-
va de l’equip, però no acabem 
d’arrodonir la bona feina que 
estem fent amb una victòria 
que trenqui aquesta dinàmica 
negativa”, ha lamentat Cristóbal 
Casado, qui treballa per fer no-
ves incorporacions. 

Rafa Jiménez | Redacció

futbol. primera catalana

El CD Montcada no guanya des del 21 de setembre i només ha marcat quatre gols després de jugar un total de nou partits a Primera Catalana

L’equip encadena sis derrotes consecutives i ha donat la baixa a quatre jugadors

el cD montcada no surt del pou  
i fa moviments a la seva plantilla 
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L’EF Montcada, que havia po-
gut guanyar els seus primers 
quatre partits, ha encaixat les 
dues primeres derrotes de for-
ma consecutiva contra dos dels 
rivals més forts del grup 3r de 
Primera Catalana. Una setma-
na més tard de caure a l’estadi 
de l’AEC Manlleu (5-3), l’equip 
d’Antonio Moya va tornar a 

perdre a casa contra el CE 
Pontenc (2-5). “Hem perdut 
perquè no hem tingut encert 
davant la porteria. El partit 
s’ha jugat de tu a tu i ha estat 
una lliçó del nivell de futbol 
que es pot veure en aquesta 
categoria”, ha valorat Moya, 
qui no es mostra preocupat per 
haver perdut dos partits de ma-
nera consecutiva: “la derrota

a Manlleu va arribar més per 
l’àrbitre que pel joc. És obvi 
que no estic content amb 
aquests dos resultats, però no 
puc retreure res a les meves 
jugadores perquè ho han fet 
tot per guanyar”. 
Després de 8 jornades, l’EF 
Montcada és sisena amb 12 
punts i dos partits menys que 
alguns dels seus rivals.

futbol. primera catalana

el sènior femení de l’eF montcada 
perd els seus dos primers partits
Va caure contra dos dels rivals més forts, l’AEC Manlleu (5-3) i el CE Pontenc (2-5)  

El sènior femení, que havia rebut 5 gols en quatre partits, ha encaixat 10 en els dos últims

Rafa Jiménez | Redacció

> el sènior B 
continua segon
El CD Montcada B es manté a la 
segona posició del grup 8è de 4a 
Catalana i suma cinc victòries con-
secutives. Després de descansar a 
la 7a jornada, els verds van tornar 
a la competició amb un nou triomf 
a l’estadi de la Ferreria contra l’UD 
Molletense B (3-0) –foto. L’equip 
de Miguel Ángel Romero té un 
desavantatge de 3 punts amb el 
líder, l’AF Veterans Catalunya | RJ
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futbol

L’UE Sant Joan-Atlètic, que feia 
tres setmanes que no guanyava 
amb un balanç de dos empats i 
una derrota, es va retrobar el 9 
de novembre amb la victòria al 
camp del CP Sarrià (1-2) gràcies 
a dos gols aconseguits per Mi-
guelito (16’) i Ray, de penal, a la 
primera mitja hora de joc. “Hem 
fet la millor primera part del 
que portem de temporada, 

però ens ha faltat sentenciar i 
hem acabat patint bastant”, ha 
comentat el tècnic José Manuel 
Martín, ‘Pinti’, qui espera que el 
seu equip, novè amb 14 punts, 
sigui regular: “Encara no hem 
sumat dues victòries seguides 
i aconseguir-ho ens permetria 
enganxar-nos a la part alta de 
la taula i agafar distància amb 
la baixa” | RJ

Va sumar els tres punts al camp del CP Sarrià (1-2)

futbol. seGona catalana

la Unión torna a guanyar  
tres setmanes després

L’UE Sant Joan-Atlètic es manté a la part mitja de la taula amb aspiracions d’anar escalant llocs

El locals van acabar guanyant 4-3 i ocupen el cinquè lloc

l’UD santa maría remunta 
un 1-3 contra el vilamajor

futbol. quarta catalana

Després d’empatar dos partits 
consecutius, l’últim al camp de 
l’AE Ametlla C (3-3), l’UD Santa 
María va tornar a guanyar con-
tra el CF Vilamajor B (4-3) a la 
8a jornada. Els de Terra Nostra 
van remuntar un 1 a 3 en contra i 
ara ocupen la cinquena posició del 
grup 9è de Quarta Catalana amb 
15 punts, els mateixos que el CF 
Ametlla del Vallès, que té un par-
tit menys, i el CE Bigues | RJ  
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L’UD Santa María no perd des de l’11 d’octubre 
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El sènior masculí del Club 
Handbol La Salle continua fent 
història a la Primera Estatal i es 
manté invicte després de la dis-
puta de 8 jornades amb un ba-
lanç de sis victòries i dues der-
rotes. Una setmana més tard 
d’empatar el seu segon partit a la 
pista del CE Vendrell Handbol 
(25-25), l’equip de Jaume Puig 
va aconseguir al pavelló Miquel 
Poblet el seu sisè triomf contra 
l’Handbol Sant Esteve Sesro-
vires (27-23). Albert Maresma, 
amb 7 gols, va ser el màxim 
golejador dels lassal·lians, que 
ocupen la tercera posició del 
grup D amb 12 punts, els ma-
teixos que el segon, l’H. Sant 
Cugat. “Ningú podia imagi-
nar aquest inici. El club mai 
havia tingut una ratxa tan 
bona en una categoria tan 
forta i hem d’estar contents 

i gaudir d’aquest moment”, 
ha dit Puig qui, tot i felicitar-
se per l’absència de lesions, no 
vol que es generi eufòria a l’en-
torn de la seva plantilla. “En-
cara no hem jugat contra els 
dos primers equips del grup. 

Al final de la primera volta, 
tindrem una idea més clara 
del nostre nivell”, ha valorat 
el tècnic. Els dos propers ri-
vals dels montcadencs seran 
l’H. Palautordera i el Joventut 
Handbol Mataró.

Handbol. primera estatal

el cH la salle encara no ha perdut  
i segueix a la part capdavantera 
Ocupa la tercera posició del seu grup amb un balanç de sis victòries i dues derrotes

El sènior masculí ha guanyat els quatre partits com a local i només s’ha deixat dos punts a domicili
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El sènior femení del CH La Salle 
suma tres victòries després de la 
disputa de tres jornades al grup 
C de Primera Catalana. L’equip 
de Pau Lleixà ha guanyat tots els 
seus partits, els dos últims contra 
l’Handbol Sant Cugat (34-22) i 
el Joventut Handbol La Llagos-
ta (7-29). “Hem tingut un molt 

bon inici. Comencem a veure 
els resultats del treball que 
estem fent i hem agafat una 
bona dinàmica als partits i als 
entrenaments”, diu Lleixà, qui 
es planteja com a primer objectiu 
de la temporada acabar entre els 
tres primers per jugar la segona 
fase i lluitar per l’ascens | RJ

L’equip de Pau Lleixà ha guanyat els tres partits disputats

Handbol. primera catalana

el femení és un dels líders 
amb un ple de victòries

El sènior femení va debutar a casa amb una victòria contra l’Handbol Sant Cugat (34-22)
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Rafa Jiménez | Redacció

Una setmana després de perdre 
al pavelló Miquel Poblet contra el 
Bellsport Hospitalet (4-7), el Bron-
cesval va salvar un punt in extremis 
contra el CS 5 Martorell (4-4). A 
manca d’un minut i 25 segons per 
al final, l’equip de Javi Ruiz perdia 
per 2-4 i va ser capaç de reaccio-
nar amb dos gols de Mario i Ri-
quelme –aquest últim va arribar a 
manca de 15 segons per al final. 

“Hem tingut dues cares. A la 
primera, hem estat massa dubi-
tatius, però després del descans 
hem demostrat tenir les coses 
més clares. Hem buscat l’empat 
fins a l’últim moment”, ha dit 
Javi Ruiz, qui es mostra optimista 
amb el futur del seu equip, que és 
cinquè per la cua amb 10 punts: 
“Hem de seguir treballant. Hi 
ha un grup amb potencial i aca-
barem fent un bon equip”. 

A manca d’1’ 25”, perdia 2-4 contra el CS 5 Martorell

Rafa Jiménez | Redacció

el Broncesval salva 
un punt ‘in extremis’

futbol sala. seGona b

Xexi, en una acció del partit contra el Marfil Santa Coloma B corresponent a la 4a jornada
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L’EF Montcada i l’AE Can Cui-
às, que la temporada passada van 
protagonitzar una bonica lluita 
per guanyar la lliga a la Segona 
Catalana, es tornaran a veure les 
cares el 16 de novembre després 
de l’ascens. Ambdós equips no ar-
riben a aquest partit, que es jugarà 
a les 12.15h a la pista coberta de la 
Zona Esportiva Centre, en el seu 

millor moment. El conjunt ver-
mell que entrena José Luis Car-
rasco va perdre a l’última jornada 
el seu segon partit de la tempora-
da a la pista de l’Acció Sant Martí 
(5-3) i baixa fins a la sisena posició 
del grup 2n de Primera Catalana 
amb 9 punts. La matexia puntua-
ció té l’AE Can Cuiàs, que també 
va perdre el seu últim partit contra 
el CFS Cerdanyola 2006 (2-6).   

Es juga el 16 de novembre a la pista coberta del centre (12.15h)

Rafa Jiménez | Redacció

s’apropa el derbi entre 
l’ae can cuiàs i l’escola

El sènior B de l’FS Montcada no 
va poder sumar cap punt en l’úl-
tim partit que va disputar a casa 
contra el líder del grup 2n de Pri-
mera Catalana. L’FS Isur Hnos. 
Sánchez, que encara no ha per-
dut, va marxar amb els tres 
punts després de guanyar per 
un 2-4 que el consolida al primer 
lloc. L’equip de José Renau ‘Re-
nato’ és novè amb un balanç de 
2 victòries i 3 derrotes | RJ

el sènior B de 
l’Fs montcada 
no pot sumar 
contra el líder

futbol sala. primera catalana

f. sala. 1a catalana

L’AFS Bosc d’en Vilaró, que no-
més havia sumat un punt en tres 
jornades, ha aconseguit les se-
ves dues primeres victòries. Els 
montcadencs són setens al grup 
B de la Primera Territorial que 
organitza la Federació Catala-
na de Futbol Sala amb 7 punts 
després de superar l’UE Quatre 
Barres (6-10) i el Padre Damián 
Sagrados Corazones B (5-4) | RJ  

l’aFs Bosc d’en 
vilaró guanya 
els primers  
dos partits

f. sala. 1a territorial

L’AFS Bosc d’en Vilaró, que va perdre contra l’FS Alella B (1-5) a la 5a jornada, ja sap el que és vèncer
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Toni Navarrete i Joan Muñoz, de 
la TriJAM, la secció de triatló de la 
Joventut Atlètica Montcada, van 
viatjar 6.000 quilòmetres per par-
ticipar el 7 de novembre a la Dubai 
Internacional Triathlon, una pro-
va de mitja distància (1.900 metres 
nedant, 90 quilòmetres en bicicle-
ta i 21 corrent) que es va disputar 
al desert, a l’espectacular palmera 
artificial de Dubai (Emirats Àrabs 
Units). Amb un temps de 4 hores 
i 56 minuts, Navarrete va acabar 
a la 48ena posició dels 710 partici-
pants, mentre que Muñoz va ser el 
244è amb 5h 39’. 
D’altra banda, Miquel Guerrero va 
acabar tercer en el seu grup d’edat 
–15è a la general– a la 1a edició de 
la Cursa dels Bandolers que es va 
disputar a Olost el 2 de novembre. 
Guerrero va fer 10,6 quilòmetres 
en 47 minuts i 23 segons.

Ultratrail Collserola. L’UltraJAM i 
la TriJAM estaran representades 
en aquesta exigent cursa –amb tres 
circuits de 23, 45 i 80 quilòmetres– 
que es disputarà el 22 de novem-
bre. A nivell individual, també hi 
participarà Pablo Barbosa, qui al 
mes d’abril va fer la Marathon des 
Sables. 

Participació de la triJam a 
l’exòtica triatló de Dubai

triatló

Toni Navarrete i Joan Muñoz van acabar entre els 250 primers

Toni Navarrete i Joan Muñoz, a Dubai

El Multiópticas Isis A va comen-
çar el 9 de novembre la seva 
participació a la Lliga Nacional 
amb una contundent victòria a 
la pista del Vacarisses (5-23). Da-
vid Rúa continua al capdavant 
d’un equip que es planteja l’ob-
jectiu de tornar a estar entre els 
quatre millors després de que-
dar-se fora del play-off pel títol la 
temporada passada. El sènior A 
manté el gruix de jugadors i ha 
cobert algunes baixes amb gent 
del planter. El debut a casa serà 
el 23 de novembre contra el Lla-
donosa, últim campió de lliga a 
Segona Divisió.
D’altra banda, el sènior B, que 
dirigeix Juanma Fernández i que 
tampoc va poder entrar al play-
off per al títol, iniciarà la compe-
tició a Segona el 16 de novembre 
contra el Badalona. 

Europeu. L’inici de les competi-
cions s’han endarrerit a causa 
de la participació de la selecció 
catalana al Campionat d’Europa 
sènior que es va disputar entre 

el 25 d’octubre i el 2 de novem-
bre a Maia (Portugal). Holanda 
es va proclamar campiona i Ca-
talunya va finalitzar a la novena 
posició. 

corfbol

el multiópticas isis a comença la 
lliga amb una victòria a domicili 
L’equip de David Rúa lluitarà per acabar entre els quatre primers a la Lliga Nacional

Rafa Jiménez | Redacció
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Rafa Jiménez | Redacció

Aida Rodríguez, millor jugadora júnior de la temporada passada, en un amistós amb el primer equip
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> Javi lópez rep el Perico d’or 2014
Javi López va rebre el 12 de novembre a mans de Francisco Martínez, 
president de la Penya Blanc-i-Blava, el IV Trofeu Perico d’Or com a millor 
jugador del RCD Espanyol de la temporada 2013-2104. El lateral dret de 
28 anys va acudir a l’acte d’entrega que es va fer a la seu de la penya i que 
va reunir una seixantena d’aficionats ‘periquitos’ que va voler estar a prop 
del seu segon capità. López va estar acompanyat per Alberto Ariza, presi-
dent de la Federació de Penyes, Jaume Martínez, coordinador de penyes 
del RCDE i Marc Rodríguez, regidor d’Esports (PSC) –foto– | RJ
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Després d’assolir al mes d’agost 
el cim de l’Ararat (5.137 metres), 
Isidoro Aparicio, del Centre Es-
peològic Alpí Vallesa (CEAV), 
afronta un nou repte per a prin-
cipis del 2015. Juntament amb 
Jordi Alejandro (UME), inten-
tarà pujar a la muntanya argen-
tina de l’Aconcagua (6.962 m.). 
L’expedició, que sortirà el 31 de 
desembre cap a Amèrica, es pre-
sentarà el 28 de novembre amb 
un acte públic que es farà a la 
Casa de la Vila (19h)| RJ

isidoro aparicio 
intentarà pujar 
al cim de 
l’aconcagua

muntanYisme

> Bon paper de can Piqué a el escorial
El Club Català de Tir amb Arc Can Piqué va estar representat al III 
Campionat d’Espanya IFAA Bowhunter & I Torneig Ibèric que es va 
disputar els dies 25 i 26 d’octubre a El Escorial (Madrid) sota la tute-
la de la International Field Archery Association. Els arquers del club 
montcadenc van obtenir bons resultats, destacant les primeres posi-
cions de Manuel Fuentes (arc llarg adult masculí); Luis Santiago (arc 
de caça recorvat adult masculí); Alicia Vargas (arc llarg adult femení) i 
Joaquin Fernández (freestyle unlitimed adult masculí) | RJ
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Després de començar la seva 
participació al grup únic de Lli-
ga Catalana amb dues derrotes, 
l’infantil A femení del CH La Sa-
lle ha sumat dues victòries contra 
l’H. Esportiu Castelldefels (22-
21) i el Joventut H. La Llagosta 
(19-30). Les montcadenques, en-
trenades pel jugador del sènior 
masculí Àlex Expósito, debuten 
aquesta temporada a Lliga Cata-

lana després de superar una fase 
classificatòria contra l’H. Gavà 
i estan fent història perquè mai 
el CH La Salle havia tingut un 
infantil femení a la màxima ca-
tegoria. “La meitat de la planti-
lla són infantils de primer any 
i el nostre objectiu és millorar 
dia a dia i consolidar-nos a la 
part mitja-alta de la taula”, ha 
dit Expósito | RJ

El club mai havia tingut a aquest equip a la màxima categoria

Handbol. cH la salle

Primers triomfs de l’infantil 
a femení a lliga catalana

El benjamí A de l’FS Montcada 
lidera el grup 7è després d’ha-
ver sumat tots els punts en joc. 
L’equip de José Cervero ha acon-
seguit quatre triomfs, els últims 
contra l’EFS Prosperitat A (1-5) 
i l’AE Babar (4-3) –a la segona 
jornada, va obtenir els tres punts 
sense jugar perquè el CFS Cer-
danyola s’ha retirat. El benjamí 

A, vigent campió de Catalunya i 
que va jugar l’última fase prèvia 
del campionat d’Espanya, ha per-
dut quatre jugadors que ara són 
alevins i que han estat substituïts 
per cinc que eren pre-benjamins. 
“L’objectiu és que els més petits 
s’adaptin a la categoria i, si po-
dem, ser campions de grup”, 
ha dit José Cervero | RJ 

L’equip de José Cervero ha guanyat tots els partits disputats

futbol sala. fs montcada

el benjamí a lidera en 
solitari el seu grup

Tot i haver jugat un partit menys 
que els seus rivals directes, 
l’equip mini B de la Unió Bàs-
quet MIR lidera amb comoditat 
el grup 2n del Campionat Terri-
torial de nivell D amb un ple de 
quatre triomfs. Excepte la victò-
ria ajustada que va aconseguir 
a la quarta jornada a la pista del 
CB Viladecans-Sant Gabriel C 
(64-76), l’equip que dirigeix Fer-
nando Flores ha guanyat la resta 
de partits amb un avantatge de 
50 punts –en aquestes categories, 
la federació de bàsquet determi-
na que la màxima distància que 
es comptabilitza és de 50 punts. 
A l’última jornada, el mini B, que 
encara ha de jugar un partit ajor-
nat contra l’UE Sant Andreu, va 
superar el BM Viladecans B a la 
pista coberta del centre per un 
contundent 57-7.

bàsquet

el mini B de l’UB mir ha guanyat els 
quatre partits que ha jugat al nivell D

Rafa Jiménez | Montcada 

Lidera el seu grup i tres dels seus triomfs s’han produït amb un avantatge de 50 punts

El 8 de novembre, el mini B de l’UB MIR va superar amb contundència el BM Viladecans B (57-7) 
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L’infantil A va debutar el 12 d’octubre amb una derrota a casa contra l’H. St. Joan Despí (14-20)
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El benjamí A va començar la lliga l’11 d’octubre amb una clara victòria contra l’FS Ripollet (5-0)
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L’AEE Montserrat Miró només 
ha pogut format un equip juve-
nil femení de futbol sala després 
de perdre els tres masculins (in-
fantil, cadet i juvenil) que tenia. 
“Els jugadors van marxar a 
altres clubs locals que els van 
captar amb un comportament 
poc ètic”, s’ha queixat la coordi-
nadora, Cristina Martínez | RJ 

l’aee 
montserrat 
miró només 
manté un equip

futbol sala
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>> mira la fotogaleria dels equips de l’UB mir a 

Al benjamí B de l’EF Montca-
da no li acompanya la fortuna 
al grup 16è de Segona Divisió i 
encara no ha pogut aconseguir 
cap victòria. L’equip vermell 
ocupa l’última posició després 
de sis jornades i ha encaixat 
quatre derrotes consecutives, 
les últimes contra la Unifi-
cación CF Santa Perpètua (1-2) 
i l’UE Montmeló A (8-5). 
De moment, el benjamí B no-
més ha sumat un punt que va 
obtenir a la segona jornada a 
casa contra el CF Martorelles 
B (4-4) | RJ

futbol

el benjamí B de l’eF montcada és 
cuer i només ha pogut sumar un punt
Els vermells no estan tenint sort i han encaixat quatre derrotes consecutives

El benjamí B va perdre el 19 d’octubre a l’estadi de Can Sant Joan contra l’EF Sentmenat A (2-6)
JE
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Les activitats extraescolars que 
ofereix l’AMPA del col·legi El 
Viver mitjançant l’empresa 
Aprèn Jugant han obtingut 208 
inscripcions, augmentant la xi-
fra del curs passat que va ser de 
135. Les novetats són els grups 

de teatre (12), play-english (25, de 
P3 a P5) i anglès (29, de Primer 
a Sisè) i continuen psicoball (24), 
ball (40), karate (31), multiesport 
(11) i futbol sala (36). El bàsquet, 
que es va perdre fa dos anys, no 
s’ha pogut recuperar | RJ

S’han fet un total de 208 quan el curs passat van ser 135

esport escolar

creixen les inscripcions a 
les extraescolars d’el viver 

Després d’iniciar la seva par-
ticipació al grup 43è de Sego-
na Divisó amb dues derrotes, 
l’infantil A del CD Montcada 
ha millorat el seu rendiment i 
acumula quatre jornades sense 
perdre. Els verds van acon-
seguir el seu primer triomf el 
19 d’octubre al camp del FC 
Cerdanyola del Vallès F (0-14) i 
des d’aquell dia han encadenat 
dues victòries més i un empat 
que es va produir a l’últim par-
tit disputat a l’estadi de la Fer-
reria contra el CF La Torreta 
(3-3). L’infantil A ocupa la sise-
na posició amb 10 punts | RJ

futbol

l’infantil a del cD montcada millora el 
seu inici amb tres victòries i un empat
L’equip va començar amb dues derrotes, però els últims resultats l’han situat sisè

L’últim partit de l’infantil A contra el tercer del seu grup, el CF La Torreta, va acabar amb un empat a 3
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Marina Castro participarà al 
Campionat d’Espanya absolut 
que es disputarà a Sabadell en-
tre el 12 i el 14 de desembre. La 
montcadenca, de 15 anys i que 
pertany al CN Sabadell, nedarà 
en cinc proves. El 12 d’octubre, 
Marina va ser la tercera millor 
nedadora al circuit de 7 quilò-
metres de la Radikal MarBrava, 
una exigent travessa amb sorti-
da des de Calella de Palafrugell 
i arribada a Llanfranc. La mont-
cadenca, que va finalitzar a la 
25a posició de la classificació ge-
neral, va fer un temps d’1 hora, 
29 minuts i 57 segons | RJ

Participarà a mitjans de desembre a la categoria absoluta

natació

marina castro nedarà  
al campionat d’espanya

Marina Castro, durant la prova feta a Calella
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Alumnes que fan activitats de futbol sala i ball al col·legi El Viver del barri de Can Sant Joan

> el ctP reixac comença els comarcals
El CTP Reixac va iniciar el 8 i 9 de novembre el Campionat Comarcal. El 
cadet masculí, capitanejat per Carlos Torres i format per Guillermo Contijoch, 
Josep Ramos, Fran Navarro i Joel Mesas –a la foto–, va superar el CN Sant 
Cugat B (4-1). L’absolut femení (Paula Fernández, Verónica Monje, Judit 
González i Marta Mérida) i el cadet femení (Judit González, Paula Fernández 
i Laura Méndez) van guanyar el CT Alella (4-0) i el CDT Belulla (3-1) | RJ
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Rafa Jiménez | Redacció
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Erika Campdepadrós i Ivan Clemente
Complidors de somnis. Erika Campdepadrós i Ivan Clemente iniciaran el 26 de novembre 
un viatge de milers de quilòmetres per donar la volta al món. Només tenen el bitllet d’anada de 
Barcelona a Rio de Janeiro. A partir d’aquí començaran una aventura que no té data de tornada. 
Han deixat temporalment la seva feina –ell és funcionari de la Generalitat i ella coordinadora d’un 
centre ocupacional– per ser una mica més lliures. S’autodefi neixen com a inconformistes i irres-
ponsables perquè no els agrada el que la societat ens ha venut com a ‘normal’: hipotecar la vida, 
el temps, la salut i la felicitat a canvi d’un sou. La parella explicarà les seves experiències arreu del 
planeta a través d’un blog personal que han creat expressament per a l’ocasió, viviendoporelmun-
do.com, amb la idea de guardar un record del viatge i mantenir la família i els amics informats.

“no fa falta ser milionari 
per donar la volta al món”

Quan i com vau decidir deixar-ho 
tot per fer la volta al món?
Erika: Fa tres anys i, des d’aleshores, 
ens hem dedicat a estalviar perquè 
aquest moment fos una realitat el 
més aviat possible. Som feliços, 
però no ens conformem. Ens fa 
il·lusió conèixer món. Ja hem fet 
altres viatges i hem descobert que 
el que més ens agrada és viure en 
majúscules, gaudir de tot allò que 
el nostre ritme de vida no ens deixa 
assaborir.
Ivan: Vam anar al II Congrés de blo-
guers de la volta al món. Imagineu, 
un teatre ple de gent que compartia 
la nostra afi ció a recórrer món i ens 
animava a cometre la ‘bogeria’ de 
deixar-ho tot per complir el nostre 
somni. Una mirada va ser sufi cient 
per entendre que la nostra volta al 
món acabava de començar.
Quin serà el full de ruta del vostre 
viatge?
E: No en tenim! Només tenim pla-

nifi cada la primera destinació a Rio 
de Janeiro i, a partir d’aquí, volem 
anar cap al sud. Però no ho sabem, 
farem cas a la nostra intuició. In-
tentarem fusionar-nos amb la gent 
local i sincronitzar-nos amb el seu 
ritme de vida per disfrutar de la na-
tura i els paisatges sense mirar el 
rellotge. 
I: La idea és anar perseguint l’estiu. 
Només agafarem l’avió fi ns a Bra-
sil i la resta del viatge el volem fer 
amb mitjans de transport terrestres. 
També evitarem els països cars.
Quants diners es necessiten per 
fer la volta al món?
E: No fa falta ser milionari per fer 
aquest viatge. Et recomanen que cal-
culis uns 1.000 euros per persona i 
mes. Però nosaltres tenim la intenció 
d’aprofi tar algunes iniciatives  molt 
econòmiques que es poden trobar a 
través de les xarxes socials i Internet.
En què consisteixen?
I: Hi ha persones que busquen 

l’intercanvi cultural i ofereixen 
gratuïtament casa seva com a 
allotjament. D’altres, et donen la 
possibilitat de treballar a canvi de 
l’allotjament. Serà una experiència 
nova per a nosaltres i ho explicarem 
a través del nostre blog.

Quin és l’objectiu del portal?
E: Serà la crònica del nostre reco-
rregut arreu del món però, sobretot, 
serà on plasmarem el viatge que 
farem a l’interior de nosaltres ma-
teixos per trobar la nostra millor ver-
sió i potenciar les nostres qualitats 
i valors.
I: El blog és el fruit d’una il·lusió 

que porta anys creixent en el nos-
tre cap, la materialització virtual del 
nostre somni, escrit des del cor amb 
l’esperança d’encomanar a altres 
persones les ganes de viatjar i viure 
experiències. Neix amb la idea de 
fer noves amistats i guiar els lectors 
a vèncer les pors i a deixar clar que 
canviar de vida és possible. No has 
d’esperar mai al moment ideal, per-
què sempre trobes excuses per no 
donar el pas. 
E: Creiem que és millor penedir-se 
d’alguna cosa que has fet i no del 
que no has fet. 
Què us endureu a la motxilla?
E: Només l’imprescindible, no has 
de caure en l’error de voler endur-te 
el que necessitaries en un any. 
I: Com som a l’era de les noves 
tecnologies, sí que portarem el 
mòbil, la tauleta, les càmeres, or-
dinadors... Ho necessitem per fer 
el blog i també per passar els mo-
ments d’avorriment, que també en 

tindrem. Sabem que hi haurà de tot.
E: És clar, som conscients que hi 
haurà moments feliços i d’altres 
que no ho seran tant. Per exemple, 
tinc moltes ganes d’anar a Mèxic i 
Colòmbia, però reconec que em fa 
por visitar aquests dos països. 
Us enyorareu de casa i de la fa-
mília?
E: Sí, per suposat. Dels pares, els 
germans, els amics... I també del 
menjar, perquè com el d’aquí, en-
lloc!
I: La veritat és que la família s’ho 
ha pres molt bé, comparteixen la 
nostra il·lusió.
Sense haver començat encara el 
vostre viatge, ja m’heu conveçut. 
Quan sigui gran, vull fer com vo-
saltres.
E i I: (riuen) Molt bé! Res donaria 
més sentit al nostre blog que servir 
d’inspiració i donar l’empenta que 
qualsevol persona necessitaria per 
llançar-se a l’aventura.

“El blog neix amb la 
idea de guiar els lectors 
a vèncer les pors i a 
deixar clar que canviar 
de vida és possible”

bloguers de viatges

A títol personal
sÍlvia alQUÉZar
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