
Transport sanitari
preocupació local pels canvis 
previstos al servei PÀG. 5

> NOTÍCIES:  la programació nadalenca inclou prop d’una setantena d’activitats PÀG.3

> Esports: els tres equips sèniors del CH La Salle protagonitzen un excel·lent inici de temporada  PÀG. 26

núm. 453
1a quinzena | desembre 2014

ÈPOCA III

publicitat

El carrer Major no 
s’obrirà al trànsit 
en horari de tarda
Argument | El govern considera que la prova pilot feta l’hivern 
passat, a proposta de l’MCC, no va acabar de funcionar PÀG. 3

Homenatge a les 53 dones mortes enguany per violència de gènere PÀG. 17
El 25N fa un crit d’alerta als joves
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TREBALL COORDINAT
Diferents regidories de l’Ajuntament han col·laborat 
en l’organització del programa d’activitats que van 
presentar M. Carmen Porro i Joan Maresma

programació municipal

Una setantena 
d’activitats per 
rebre el Nadal
L’Ajuntament i les entitats organitzen una àmplia agenda 
que inclou tota mena d’actes culturals, socials i solidaris

L’ampli programa d’activitats que 
l’Ajuntament i les entitats faran 
amb motiu de les festes nadalen-
ques –més d’una setantena– ha 
quedat recollit en un  catàleg que 
es pot trobar als equipaments pú-
blics municipals i que ha finançat 
l’editorial Mic sense cap cost per 
al consistori. La guia, de la qual 
se n’han fet 4.000 exemplars, es 
va presentar el 26 de novembre 
i es pot consultar online a través 
del web montcada.cat. “El progra-
ma ajudarà a què la gent sà-
piga què es fa a cada barri i a 
augmentar la participació als 
diferents esdeveniments”, ha 
assenyalat l’alcaldessa acciden-
tal, M. Carmen Porro (PSC). 
L’oferta és ben variada, durant 
tot el mes de desembre i fins a la 
Cavalcada de Reis, l’Ajuntament, 
les biblioteques, els centres cívics 
i entitats del municipi organitzen 
tot un seguit d’activitats nadalen-
ques: tallers infantils, obres de 
teatre, festivals de música i fires 
vinculades a aquesta festivitat, a 
més de campanyes de caire soli-
dari, entre d’altres. 

Tradició i novetats. N’hi ha ac-
tes plenament consolidats per la 
seva tradició com la Cavalcada 
de Reis –que enguany ampliarà 
el recorregut per Mas Rampinyo, 

el concert de Nadal, l’exposició 
de l’Agrupació de Pessebristes 
o la cantada de nadales a càrrec 
de l’escola musical Giravolt. La 
solidaritat també ocupa un espai 
important en aquest programa, 
amb campanyes de recollida de 
joguines, roba i alimentació i 
actes a favor de La Marató de 
TV3. 
Com a novetats al programa 
s’incorporen una fira d’artesania 
i oportunitats a la Font Pudenta 
els dies 28 i 29 de novembre i 
una altra, a càrrec de l’Associa-
ció d’Emprenedors, a la plaça de 
l’Església, els dies 22, 23 i 24. 

Cita consolidada. El plat fort del 
programa municipal és la Fira de 
Nadal, que tindrà lloc els dies 13 
i 14 de desembre a la rambla dels 
Països Catalans i als voltants del 
pavelló Miquel Poblet, de 10 a 
21h. Establiments comercials del 
municipi i entitats locals partici-
paran a l’esdeveniment posant a 
la venda els seus articles. A més, 
durant el matí dels dos dies de  
la Fira, d’11 a 14h, la Regidoria 
de Cultura i Patrimoni i el Mu-
seu Municipal muntaran tallers 
infantils d’elaboració de titelles i 
de mini Caga Tió. 
D’altra banda, per donar vida als 
principals eixos comercials de la 
ciutat, el 28 de novembre, a les 
19h, davant la Casa de la Vila es 
farà l’encesa oficial dels llums de 
Nadal. Enguany s’afegeix al cir-
cuit de cada any el carrer Lleida 
(Montcada Nova), a petició de 
Montcada Centre Comerç, i es 
reforçarà la il·luminació a la ram-
bla dels Països Catalans. 

Pilar Abián | Redacció

Els dies 12 i 13 de 
desembre es farà una 
nova edició de la Fira 
de Nadal a la rambla 
dels Països Catalans
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El govern local ha decidit no 
obrir el carrer Major al trànsit 
durant l’horari de tarda a l’hi-
vern malgrat que el 95% dels 
comerciants del sector així ho 
han demanat. Segons el regi-
dor de Comerç, Joan Maresma 
(CiU), les dades recollides tant 
per la Cambra de Comerç com 
per la pròpia Regidoria conclo-
uen que la mesura, posada en 
marxa l’any passat per primer 
cop, no ha acabat de reeixir. 
“Atenent als beneficis i als 
problemes que genera obrir 
el carrer a la circulació, hem 
arribat a la conclusió que és 
millor que es mantingui com 
a passeig de vianants durant 
la tarda”, ha explicat l’edil. Ma-
resma ha insistit que la valoració 
s’ha fet d’acord amb dades objec-

tives i no en resposta a l’opinió 
dels comerciants o a les queixes 
que han fet arribat al consistori 
pares del col·legi Sagrat Cor o de 
l’escola d’idiomes April entenent 
que l’aglomeració d’alumnes en 
hores punta no és compatible 
amb el pas dels vehicles. “Vam 
demanar als comerciants da-
des sobre les vendes a la tarda 
i el resultat no demostra que 
l’obertura del carrer hagi fet 
augmentar les vendes”, ha con-
clòs Maresma.

L’MCC seguirà insistint. Tot i ac-
ceptar la resolució de l’Ajunta-
ment, el president de Montcada 
Comerç, Manuel Moreno, ha 
manifestat que l’associació tor-
narà a fer la petició l’any vinent. 
“Nosaltres sabem que la me-
sura va ser positiva”, ha dit tot 

insistint que la situació del co-
merç és crítica i que qualsevol 
acció que pugui redundar en el 
seu benefici s’hauria de tenir en 
compte. 
L’entitat també ha demanat a 
l’Ajuntament que no tanqui el 
carrer al trànsit els dies 22, 23 i 
24 de desembre amb motiu de la 
Fira d’Artesans prevista a la pla-
ça de l’Església, petició que ha 
estat recollida pel consistori atès 
que només hi haurà mitja dot-
zena de parades. D’altra banda, 
Moreno ha lamentat no haver 
rebut informació prèvia sobre 
aquesta iniciativa ni sobre la fira 
prevista a la Font Pudenta. “Des 
de l’MCC sempre informem 
la resta d’entitats del que fem 
per donar opció a què comer-
ços d’arreu del municipi hi 
puguin participar”, ha dit.

El carrer Major no es tornarà a 
obrir al trànsit en horari de tarda 

decisió municipal

Segons el govern, no s’ha demostrat que la mesura beneficiï el comerç del centre
Pilar Abián | Redacció

Premi d’un viatge a Londres al concurs d’aparadors
Els establiments que guanyin els sis premis locals del concurs d’aparadors de Nadal organitzat per la Cambra de Co-
merç de Sabadell i el consistori rebran com a premi un viatge formatiu a Londres per tal de conèixer noves tendències 
comercials i de merchandising. Els responsables de botigues que vulguin participar al concurs poden formalitzar la 
inscripció fins al 4 de desembre. Les visites als aparadors dels establiments que hi participin, que han de tenir temà-
tica nadalenca, es faran del 9 al 19 de desembre, entre les 10 i les 14h i les 16.30 a 21.30h. Durant aquest horari, els 
establiments han de garantir que els aparadors es puguin veure i estiguin decorats amb els motius nadalencs | PA 
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L’Associació de comerciants de 
Can Sant Joan repartirà 1.400 
euros en premis entre els clients 
dels establiments associats. Els 
participants han d’omplir un 
cartró de 10 caselles amb el 
segell de 10 comerços del barri 
on hagin fet les seves compres. 
Cada cartró optarà a un sorteig 
en què es repartiran dos pri-
mers premis de 500 euros en 
vals de descompte, un segon 
de 300 euros i un tercers premi 
de 100 euros. Per cada cartró 

emplenat, l’associació regalarà 
un calendari que es distribuirà 
també per les botigues.
Ja és el tercer any que l’entitat or-
ganitza la campanya ‘Comprar a 
Can Sant Joan té premi’. Si bé en 
les dues primeres edicions els pre-
mis van ser 3, de 1000, 300 i 100 
euros en aquesta ocasió la xifra 
total es manté en 1.400  però els 
premis seran més repartits ja que 
n’hi haurà dos primers de 500. 
El límit de lliurament dels vals és 
el 15 de desembre i el sorteig es 
farà 17 de gener.

1.400 euros en premis 
per comprar al barri
Nova edició del concurs ‘Comprar a Can Sant Joan té premi’

campanYes de nadal

Pilar Abián | Redacció

La nova junta de l’AV Font 
Pudenta-Muntanyeta s’ha fixat 
com un dels principals objec-
tius incentivar la participació 
dels veïns a les activitats que 
s’organitzin al barri. Després 
d’haver pres part activa als 
actes d’inauguració del recent-
ment remodelat carrer Joaquim 
Castellví, la junta que presideix 
Eugenio Díaz i els comerciants 
del sector organitzaran els dies 
28 i 29 de novembre la 1a Fira 
d’Artesans i Oportunitats. Les 
carpes, 25 en total, s’instal·laran 
a l’av. de la riera de Sant Cu-
gat, entre el parc infantil i el 
carrer Hug. 

Oferta variada. El programa 
s’obrirà el divendres, a les 17h, 
amb l’encesa de les llums de 
Nadal que instal·la l’Ajunta-
ment i que s’avançarà en aquest 
barri amb motiu de la Fira. Per 
atraure el públic, a banda de les 
parades de venda, es faran a la 
mateixa hora una xocolatada i 
tallers infantils. I cap al vespre, 
hi haurà parades amb oferta 
chill out per als joves. Dissabte, 

la Fira tornarà a arrencar a les 
10h, amb la trobada de puntai-
res, un esmorzar popular i un 
torneig del joc tradicional de la 
granota que quedarà instal·lat 
definitivament al parc infantil. 
A les 12h, es farà una master 
class de zumba i a les 13h hi 
haurà una paella popular (els 
tiquets ja són a la venda a la 
seu de l’AV). 
Dissabte a la tarda, a partir de 
les 17h, s’ha programat una ac-
tuació dels Castellers de Mont-
cada i Reixac i de la colla de 
Gegants i Capgrossos durant 
la qual es retrà homenatge al 
veí del barri José Ligero que 

en el seu dia va cedir aquests 
últims al consistori. 

Objectius. “Volem que l’AV re-
cuperi el volum de socis que 
tenia abans i que les famílies 
joves que han vingut a viure 
a la Font Pudenta s’integrin i 
participin a les activitats que 
es fan al barri”, ha explicat el 
president de l’entitat. En aques-
ta línia, el local social, ubicat al 
carrer Hug, s’obre cada tarda. 
La nova junta s’ha organitzat 
per àrees seguint el model de 
l’Ajuntament per tal de facilitar 
la comunicació entre els veïns i 
cadascuna de les regidories.

La nova junta de l’AV organitza 
una fira d’artesans i oportunitats 

font pudenta-muntanYeta

Les activitats programades es faran els dies 28 i 29 a l’av. Riera de Sant Cugat 

Pilar Abián | Redacció

A partir de l’1 de desembre i fins 
al 7 de gener els clients de les 
botigues de Montcada Centre 
Comerç podran participar al sor-
teig de 1.000 euros. En total, es 
repartiran 10 premis de 100 eu-
ros cadascun en vals de compra. 
Les butlletes les repartiran els 
establiments associats i, un cop 
emplenades, s’hauran de dipo-
sitar a dues urnes que hi haurà 
instal·lades a la Casa de la Vila i 
a Montcada Aqua. El sorteig es 
farà després de les festes. 
D’altra banda, l’MCC convoca 
el concurs de dibuix ‘El comerç 

a Montcada’ per a infants de 3 
a 12 anys. Els millors treballs 
es penjaran al facebook de l’en-
titat perquè, mitjançant votació 
popular, es decideixi quins se-
ran els 12 que il·lustraran cada 
mes de l’any del calendari 2015 
de l’MCC. A més de veure pu-
blicat el seu treball, els guanya-
dors rebran un obsequi. 
Per incentivar el concurs, els 
dies 28 de novembre i 1 de de-
sembre, de 16.30 a 19.30h, es 
faran al carrer Generalitat dos 
tallers de dibuix amb la col-
laboració de l’Escola d’Art La 
Taca.

L’MCC regalarà 10 vals 
de 100 euros cadascun
L’entitat organitza un concurs de dibuix per a infants

Pilar Abián | Redacció

Obertura de comerços en festius 
Els comerços de Montcada i Rei-
xac podran obrir les seves portes 
els dies 6 i 8 de desembre (pont de 
la Constitució) i el 21 de desembre 

(diumenge abans de Nadal) en ser 
festius comercials autoritzats pel 
Departament d’Empresa i Ocupació 
de la Generalitat de Catalunya | PA

La junta de l’AV s’ha renovat ampliant el nombre de membres que tenia anteriorment

Fira de Nadal 
a Terra Nostra
El 30 de novembre la plaça del 
Poble de Terra Nostra acollirà una 
nova edició de la Fira de Nadal que 
organitza la Xarxa d’Equipaments. 
Hi haurà una quinzena de parades 
de venda d’objectes artesans i na-
dalencs que es mantindran ober-
tes al públic al llarg del matí (d’11 a 
15h). També es faran tallers infan-
tils de graffiti, henna i carotes de 
Nadal | PA pi
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ROMERO, CANDIDATA
L’actual portaveu del grup 
municipal de C’s serà la cap de 
llista del partit a les municipals

pàg. 06

GETTING CONTACTS 
Una setantena de participants a 
la setena edició de la trobada per 
promoure contactes empresarials 

pàg. 07
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montcada-cerdanYola-ripollet

La Mancomunitat, contrària a perdre
qualitat en el servei d’ambulàncies
Els municipis traslladen al CatSalut la seva preocupació pels canvis que es faran efectius al juny

Els alcaldes de Montcada, Cer-
danyola i Ripollet han traslladat 
als responsables del Servei Català 
de la Salut (CatSalut) i del Servei 
d’Emergències Mèdiques (SEM), 
amb qui es van reunir a mitjan 
novembre, la seva preocupació 
per la reducció del nombre d’am-
bulàncies als tres municipis, que 
passarien de cinc a tres vehicles, 
amb l’adjudicació del nou servei 
prevista per al mes de juny. “No 
consentirem que hi hagi un pit-
jor servei”, ha reiterat la regidora 
de Salut Pública de l’Ajuntament 
montcadenc, Mari Carmen Gon-
zález (CiU), qui també va ser pre-
sent a la trobada juntament amb 
la presidenta de l’Àrea Social, Ana 
Rivas (PSC). L’edil ha explicat 
que encara no està tancada la pro-
posta del nou servei, que entraria 
en marxa a mitjan del 2015.

L’alcaldessa accidental, M. Car-
men Porro (PSC), ha indicat 
que “l’Ajuntament estarà atent 
al procediment d’adjudicació 
per tal de garantir el servei de 
transport sanitari amb la qua-
litat suficient”. Per la seva ban-

da, els responsables del CatSalut 
i el SEM asseguren que el nou 
model de funcionament s’ha fet 
tenint en compte les dades d’uti-
lització del transport sanitari des 
de l’any 2006. La Generalitat 
també argumenta que els nous 
sistemes de localització GPS 
permeten economitzar recursos i 
mantenir la mateixa qualitat del 
servei. “La nova adjudicació 
permetrà millorar i corregir 
alguns aspectes per tal d’adap-
tar-lo a la veritable demanda 
dels usuaris”, van dir els respon-
sables territorials del CatSalut. 
Els municipis han acordat amb la 
Generalitat que, un cop adjudicat 
el servei a l’empresa que guanyi 
el concurs, faran durant tres me-
sos un exhaustiu seguiment per 

tal de poder comparar les dades 
resultants amb les actuals.

Posicionament comarcal. D’altra 
banda, el Consell Comarcal del 
Vallès Occidental ha aprovat una 
moció a favor del manteniment 
de l’actual transport sanitari ur-
gent, una reivindicació que tam-
bé ICV-EUiA ha fet arribar en 
forma de moció a diferents ajun-
taments, com ara el de Montcada 
on es va aprovar al Ple d’octubre 
per unanimitat. La portaveu del 
grup comarcal de la coalició eco-
socialista i coordinadora d’EUiA, 
la regidora montcadenca Alba de 
Lamo, ha criticat la “degrada-
ció” dels serveis sanitaris a causa 
de les retallades de la Generalitat. 
“Aquesta mesura se suma a la 

que ja està patint el servei des 
del 2011 amb les reduccions en 
els horaris d’atenció als CAP 
i l’eliminació de les urgències 
nocturnes a diversos ambula-
toris”, ha afegit de Lamo.
Per la seva banda, el Grup de 
Medi Ambient de Montcada i 
Reixac dóna per fet que el govern 
local ha acceptat la reducció del 
nombre d’ambulàncies i, a través 
d’un comunicat, ha qualificat la 
situació de “vergonyosa”. En 
opinió del col·lectiu, el govern 
torna a repetir “la permissivi-
tat” que ja va mostrar fa tres anys 
amb la supressió de les urgències  
nocturnes al CAP Montcada i 
novament reclama que el consis-
tori assumeixi el cost del servei 
mentre aquest no es recuperi. 

Sílvia Alquézar | Montcada 

La Generalitat planteja 
reduir el nombre 
d’ambulàncies que 
atén els tres municipis, 
passant de 5 a 3 

Ambulàncies Egara, que té adjudicat actualment el servei, va obrir la seu que té al carrer de l’Electrònica del polígon de la Ferreria l’any 2010

Montcada i Reixac s’ha acollit al 
Servei d’Intermediació en Deu-
tes de l’Habitatge (SIDH), una 
atenció que presta la Diputació 
de Barcelona, en col·laboració 
amb l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya, els ajuntaments i 
els consells comarcals i amb la 
participació dels col·legis d’ad-
vocats. El SIDH és un servei 
gratuït d’informació, assessora-
ment i intermediació per a les 
persones o famílies amb proble-
mes per fer front al pagament 
de la hipoteca del seu habitatge 
habitual i evitar, en la mesura 
del possible, la seva pèrdua. Els 
afectats podran rebre informa-
ció sobre les opcions existents 
per afrontar els problemes de 
pagament del deute així com as-
sessorament personalitzat.
 
Cita prèvia. El nou servei es 
troba ubicat a l’Oficina Local 
d’Habitatge de l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac (avinguda 
de la Unitat, 6, segona planta) 
i presta atenció de dilluns a di-
vendres, de 9 a 14h. El personal 
administratiu pren nota de cada 
cas i deriva l’usuari a l’advocat 
col·laborador amb el servei con-
certant una visita programada. 
Segons ha destacat el regidor 
d’Habitatge, Jonathan Martín 
(PSC), el SIDH és complemen-
tari a la mediació hipotecària 
que Creu Roja ofereix a la Man-
comunitat Intermunicipal for-
mada per Ripollet, Cerdanyola 
i Montcada i Reixac. 

Nou servei per 
donar suport 
als afectats 
per hipoteques
Pilar Abián | Redacció
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“El 80% de les naus industri-
als dels polígons de Montcada 
i Reixac estan ocupades i la 
taxa d’atur al municipi se si-
tua en el 16%, set punts menys 
que al novembre de l’any 
passat”. Aquestes són algunes 
dades positives sobre l’activitat 
econòmica a la ciutat que va 
destacar el regidor de Promoció 
Econòmica, Empresa i Ocupa-
ció, Joan Carles Paredes (CiU), 
durant la inauguració de la sete-
na edició de la jornada empresa-
rial Getting Contacts, celebrada 
el 25 de novembre a l’Hotel Ciu-
tat de Montcada. 
“Poc a poc i entre tots plegats, 
anem superant la crisi”, va 
manifestar l’edil davant la se-
tantena de representants d’em-
preses del municipi i d’altres 
poblacions properes participants 
a la sessió. Aproximadament 
la meitat dels assistents ho feia 
per primera vegada i els sectors 
predominants a la jornada van 

ser els d’administració i gestió, 
plàstics, electrònica, enginyera, 
motor i entitats financeres.

Situació estratègica. Durant el seu 
parlament, Paredes va destacar 
els avantatges de la proximitat 
de Montcada i Reixac a la capi-

tal catalana per poder aprofitar la 
marca Barcelona i va presentar 
els serveis que ofereix el depar-
tament que dirigeix, com el catà-
leg de formació a empresaris i els 
incentius per fer contractacions, 
alhora que va anunciar la posa-
da en marxa en breu una oficina 

d’atenció a l’empresa. “Creiem 
en la innovació i en la recerca 
de nous mercats, processos que 
sovint són complicats, per això 
la nostra funció com a Ajunta-
ment és ajudar les empreses a 
obrir nous camps de visió”, va 
apuntar el regidor.

Paredes: “L’atur ha baixat set punts a 
Montcada respecte el novembre passat” 

economia i empresa

L’edil dóna dades positives sobre la situació de l’ocupació durant la 7a edició del Getting Contacts 

Pilar Abián | Mas Rampinyo

Paredes, durant la presentació del Getting Contacts que enguany va comptar amb la participació d’una setentena d’empresaris

Ara fa quatre anys, tres joves 
del municipi –Eduard Motos, 
Maribel Campos i José Manuel 
Gómez– posaven en marxa una 
iniciativa innovadora, una macro 
recollida d’idees amb l’objectiu 
de millorar el municipi. La 
proposta va captivar entitats i 
particulars, de manera que se’n 
van recollir prop d’un miler. 
Aleshores el compromís va ser 
fer un web que aglutinés el ma-
terial recollit, un projecte que 
no ha estat fàcil i que ha neces-
sitat ben bé tres anys per fer-se 
realitat. 
“Al 2012 anys vam presentar  
la iniciativa a l’Ajuntament 
de Barcelona que hi va mos-
trar molt d’interès, però per 
fer la prova pilot i posar-la en 
marxa hem triat el municipi 
de Montcada”, explica Motos, 
l’únic dels tres promotos que 
actualment es dedica en exclu-
siva a la proposta anomenada 
‘Cycle of ideas’. L’objectiu és 
presentar el portal a principi 
d’any. Mentrestant amb l’ob-

jectiu de nodrir el web de con-
tinguts, Motos s’està reunint 
amb entitats del municipi per 
animar-les a participar. Les pri-
meres que ho han fet han estat 
La Unió, l’Abi, EF Montcada, 
el club de Korfbal Montcada i 
l’Associació Giravolt.

Compartir per créixer. “Qual-
sevol proposta, individual o 
col·lectiva, tindrà en aquesta 
plataforma un espai propi 
on desenvolupar-se”, explica 

el dissenyador d’aquesta nova 
xarxa social. Del que es tracta 
és de que els internautes puguin 
compartir idees i intercanviar 
informació per tal de fer-les re-
alitat. El pas següent serà afe-
gir-hi serveis per desplegar-les 
de forma ràpida i interactiva. 
Les organitzacions o els particu-
lars interessats a incloure con-
tinguts a la plataforma abans de 
la seva presentació oficial poden 
fer-ho a través del correu elec-
trònic info@cycleofideas.com.

‘Cycle of ideas’, una plataforma 
oberta a la participació ciutadana

prÒXima presentació

El seu promotor, Eduard Motos, recull les aportacions d’entitats i particulars

Pilar Abián | Redacció

Motos s’està reunint amb entitats del municipi per promoure la nova xarxa social

pi
la

r
 a

bi
án

> El Jutjat de Pau estrena la nova ubicació 

El Jutjat de Pau de Montcada i Reixac ja funciona amb normalitat després 
del seu trasllat del segon pis de la Casa de la Vila al tercer. El servei manté 
el mateix horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres, de 9 a 14h, i 
comparteix espai amb el Registre Civil, que funciona de 9.30 a 13h. El 
telèfon del Jutjat continua sent el mateix, però ha canviat el fax, que ara és 
el 935 648 137. El trasllat d’aquest servei està relacionat amb la propera 
reubicació del departament de Serveis Socials, que passarà d’estar en un 
local del carrer Doctor Buxó a les oficines de la Casa de la Vila | LR

> Xerrada d’Asdem sobre la banca ètica
L’Associació de Dones Empresàries de Montcada i Reixac (Asdem) orga-
nitza una xerrada sobre la banca ètica l’11 de desembre a la Sala Insti-
tucional de la Casa de la Vila (18.30h). La conferència anirà a càrrec de 
la periodista Ireneu Peire, autora del llibre ‘Busques una alternativa al teu 
banc? Preguntes i respostes sobre finances ètiques’ | LG
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El consistori ha convocat una 
Audiència Pública per exposar 
la proposta de pressupostos per 
al 2015 que ha elaborat l’Àrea 
Econòmica. L’acte tindrà lloc a 
la Sala Institucional de la Casa 
de la Vila el 10 de desembre, 
a les 19h. El projecte se sotme-
trà a aprovació a l’últim ple de 
l’any, que se celebrarà el 18 de 
desembre | LR

L’Ajuntament 
fa l’Audiència 
Pública sobre 
els pressupostos

La Federació d’Associacions de 
Veïns de Montcada i Reixac 
(Fav mir) organitza el 3 de de-
sembre, a les 19h, una xerrada 
sobre la pobresa energètica i el 
polèmic tribut de la mobilitat 
que cobra l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona. La conferència 
anirà a càrrec del president de la 
Favmir, Antonio Cera, i el pre-
sident de la Confederació d’AV 
de Catalunya, Jordi Giró | LR

La Favmir parla 
sobre pobresa 
energètica 
i mobilitat
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> Podem fa una assemblea a Can Sant Joan
El cercle Podem Montcada convoca una assemblea el 29 de novembre a 
la plaça del Bosc de Can Sant Joan per recollir les opinions de les entitats 
i veïns del barri (11h). La trobada s’inclou en la ronda de contactes que 
està fent amb diferents col·lectius del municipi per donar-se a conèixer i 
copsar les inquietuds dels ciutadans | LG
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L’actual regidora de Ciutadans 
(C’s) a l’Ajuntament, Carmen 
Romero, encapçalarà de nou 
la llista de la formació a les 
eleccions locals, després que el 
comitè executiu del partit hagi 
aprovat la seva candidatura per 
unanimitat. “Apostem per un 
projecte municipal atractiu, 
transparent i creïble que situï 

el ciutadà en el centre de la 
política i en l’eix de les nos-
tres propostes”, ha manifestat 
l’edil.
Romero ha expressat el seu 
agraïment al partit “per la con-
fi ança dipositada” i ha asse-
gurat que afronta aquesta nova 
etapa “amb il·lusió i forces 
renovades i amb l’objectiu 
d’aconseguir que Ciutadans 

sigui una veritable alternati-
va de govern a la localitat”.

Representació a l’Ajuntament. C’s 
va donar la sorpresa a les elec-
cions del 2011 quan, en presen-
tar-se per primera vegada, va 
assolir representació al consis-
tori després d’obtenir el 6,28% 
dels vots esdevenint així la cin-
quena força.

C’s renova la confi ança en la regidora 
Carmen Romero com a cap de llista

municipals 2015

La portaveu del grup municipal, triada per unanimitat a proposta del Comitè executiu 

Pilar Abián | Redacció

La candidata Carmen Romero, al centre de la imatge, acompanyada dels membres del Comitè executiu de Ciutadans

co
m

u
n

ic
ac

ió
 c

’s



8 1a quinzena | Desembre 2014Notícies08

Saber què passarà amb les pen-
sions en un futur relativament 
proper és una de les qüestions 
que més preocupen la ciutada-
nia i, molt especialment, la ge-
neració de l’anomenat babybo-
om, és a dir, la nascuda entre 
mitjan dels anys 60 i la dècada 
dels 80. Va ser durant aquell 
període quan l’augment de la 
natalitat i la baixada de  la taxa 
de mortalitat van coincidir fent 
incrementar el creixement ve-
getatiu durant una etapa llarga 
i continuada, un fet que, a par-
tir del 2025, marcarà el sistema 
de pensions.
Per aprofundir en aquesta qües-
tió, el Cercle Cultural Montcada 
organitza una xerrada a càrrec 
del montcadenc Miquel Viñals, 
llicenciat en Ciències Econòmi-
ques i president del Col·legi d’Ac-
tuaris de Catalunya. Els actuaris 
són experts en matèria d’assegu-
rances i anàlisis fi nancers. 
“Hi ha dues qüestions que in-

cideixen en la problemàtica 
de les pensions, d’una banda, 
la situació demogràfi ca, deri-
vada per una baixada de la 
natalitat, i de l’altra, la situa-
ció econòmica del país”, asse-
nyala Viñals.

Pronòstic. D’acord amb l’actual 
conjuntura, el president del 
Col·legi d’Actuaris pronostica 
que en menys de 15 anys les 
pensions es reduiran perquè la 
població activa no podrà cobrir 
l’elevada taxa d’atur sumada a 
l’increment del nombre de pen-
sionistes que hi haurà quan es 
comenci a jubilar la generació 
del babyboom. “No es tracta de 
ser pessimistes, sinó d’infor-
mar sobre una realitat que 
cal conèixer per poder actuar 
amb previsió”, explica Viñals. 
La xerrada d’aquest expert 
economista sobre la problemà-
tica de les pensions es farà el 
proper 4 de desembre a la Casa 
de la Vila (19.30h).

El Cercle aprofundeix en 
el futur de les pensions
El president del Col·legi d’actuaris de Catalunya, Miquel 
Viñals, parlarà sobre les perspectives a mig i llarg termini

el 4 de desemBre

Pilar Abián | Redacció Transformar l’Ecoparc 2, pro-
pietat de l’AMB, en una plan-
ta de residus més petita que 
faci èmfasi en el reciclatge i la 
reutilització és l’objectiu de la 
plataforma Vallès Net formada 
per entitats de Ripollet, Cerda-
nyola i Montcada i Reixac, en-
tre les quals hi ha la Plataforma 
Antiincineració. El col·lectiu, 
que es presentarà públicament 
el 10 de desembre, a les 19h, 
al Centre Cultural de Ripollet, 
pren el nom la plataforma que 
va néixer fa més de 10 anys en 
contra de la instal·lació.
“Les entitats que ens hem 
agrupat volem denunciar 
conjuntament les polítiques 
de la Generalitat i l’AMB en 
matèria de gestió de residus 
que estan propiciant el creixe-
ment d’abocadors i la incine-
ració a cimenteres en comp-
tes d’apostar per la reducció, 
el reciclatge i la reutilització”, 
ha explicat el portaveu de la 
Plataforma Antiincineració de 

Montcada, José Luis Conejero.
Atès que el moviment ha sorgit 
a Ripollet, el primer objectiu 
del col·lectiu se centra a denun-
ciar el funcionament de l’Eco-
parc 2 que, tot i estar ubicat al 
terme municipal montcadenc, 
afecta per la seva proximitat la 
població veïna. 

Trobada amb el conseller. D’altra 
banda, la Coordinadora de Ca-
talunya en Contra de la Incine-

ració de Residus en cimenteres, 
a la qual pertany la Plataforma 
Antiincineració de Montca-
da i Reixac, es reunirà el 3 de 
desembre amb el conseller de 
Medi Ambient, Territori i Sos-
tenibilitat, Santi Vila, per traslla-
dar-li les seves reivindicacions. 
El col·lectiu es va crear el passat 
mes de juny i agrupa entitats de 
sis municipis on hi ha cimente-
res situades a prop de nuclis ha-
bitats que tracten residus.

Moviment veïnal per reclamar 
el canvi de model de l’Ecoparc 2

tractament de residus

Al desembre es presentarà Vallès Net que agrupa entitats de Ripollet, Cerdanyola i Montcada

Pilar Abián | Redacció

Imatge de la instal·lació situada a Can Cabanyes, en terme municipal montcadenc

am
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La Plataforma Tracte Just 
Soterra ment Total ha presentat 
als grups municipals el pla de 
treball per al 2015 que, segons 
fonts de l’entitat, ha estat molt 
ben acollit per les diferents 
forces polítiques. El col·lectiu 
considera que el projecte del 
soterrament ha de ser un eix 
central del debat electoral cara 
als comicis del proper mes de 
maig i així ho ha transmès als 
portaveus. Per això, entre les 
propostes elaborades per la Pla-
taforma hi ha la de fer una tau-
la rodona amb la participació 
dels candidats i organitzar una 
trobada amb parlamentaris tot 
just després de les eleccions.

Noves propostes. L’homenatge 
a les víctimes del tren, que es 
va fer al març passat per pri-
mer cop, es tornarà a repetir al 
2015. A banda de l’ofrena flo-
ral, la Plataforma ha proposat 
fer altres activitats paral·leles al 
llarg de la setmana per refor-

çar la reivindicació local, com 
ara una projecció de cinema i 
una performance teatral. Com 
a novetat, el col·lectiu planteja 
organitzar la primavera vinent 
una cursa popular coordinada 
amb els clubs esportius locals i 
l’IME amb el títol ‘Dues milles 
pel soterrament’ que és just la 
distància que es reclama soter-
rar al pas de la línia de Portbou. 
La Plataforma ha proposat als 

grups municipals que el pla de 
treball per al 2015 s’aprovi en 
Ple en forma de moció a la pri-
mera sessió de l’any. Així ma-
teix, ha instat a l’Ajuntament 
a fer un requeriment a l’Adif 
perquè repari les tanques de 
seguretat trencades que hi ha 
al municipi per separar les vies 
i dignifiqui els passos a nivell 
existents, tants els exteriors, 
com els soterrats.

La Plataforma presenta als grups 
municipals el seu pla de treball 

soterrament total

El col·lectiu vol que el projecte estigui present en el debat programàtic de les municipals 

Pilar Abián | Redacció

L’homenatge a les víctimes del tren es farà cada any davant del monument commemoratiu 
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Des de final de novembre els 
vehicles ja no poden aparcar 
a sobre de la vorera al carrer 
Bateria. L’Ajuntament ha pin-
tar les places aparcament des 
de Bifurcació fins a la plaça del 
Bosc que s’han situat de forma 
alternativa, canviant de banda a 
banda a cada cruïlla. D’aquesta 
manera, els vehicles no van en 
línia recta sinó fent ziga zaga i 
es veuen obligats a circular a 
menys velocitat. A la banda on 
no es pot aparcar s’han instal·lat 

pivots per impedir l’ocupació de 
la vorera i garantir el pas dels 
vianants. També s’ha previst 
acabar de pivotar el tram que 
manca al carrer Masia, entre 
Bateria i Besòs i s’han repintat 
els senyals a l’asfaltat que indi-
quen la convivència entre turis-
mes i bicicletes.
L’AV ha lamentat que la mesu-
ra no hagi estat acompanyada 
d’alternatives per solventar la 
manca d’aparcaments, una de 
les principals problemàtiques 
que afecta el barri.

L’Ajuntament instal·la 
pivots al carrer Bateria

can sant Joan

La mesura no ha estat ben rebuda per l’AV, que es queixa 
de la manca d’espai que hi ha per aparcar al barri 

Pilar Abián | Redacció

Els trams del carrer Bateria on no es pot aparcar s’han delimitat amb la instal·lació de pivots
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Societat
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MARATÓ DE TV3
La Unió de Mas Rampinyo organitza 
el 14 de desembre el festival 
solidari per recollir diners

pàg. 14  pàg. 16

INTEGRACIÓ
L’Ajuntament posa en marxa 
una nova iniciativa per millorar 
el reagrupament familiar

Amb quins ulls mirem el món? va ser un dels plantejaments debatuts durant la trobada de delegats de secundària, que va tenir lloc a l’Espai Kursaal
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El cicle superior participa en la primera trobada de Primària

La Regidoria d’Infància i Joven-
tut organitza al Kursaal el 28 de 
novembre la primera trobada de 
delegats de Primària, adreçada 
als alumnes i professors del cicle 
superior. L’objectiu de la trobada 
és treballar la viabilitat de crear 
un consell municipal d’infants a 
Montcada. El taller, titulat ‘Cons-
trucció de la bona ciutat’, es 
basarà en l’educació emocional 
per tal d’afavorir la participació 

dels nens i nenes en el projec-
te del municipi. La formació es 
farà a través del joc i la imagina-
ció amb la intenció de motivar 
els petits cap a l’elecció perso-
nal i el criteri propi, mostrant la 
seva capacitat per descobrir i 
projectar noves realitats des de 
la seva pròpia mirada. Pel que 
fa a la formació del professorat, 
l’objectiu de la sessió és donar 
eines per fomentar la participa-

ció dels alumnes i el seu paper 
en el funcionament de l’escola. 
També es treballaran conceptes 
com l’autoconeixement, l’elec-
ció personal, l’entrenament del 
pensament lateral, la motivació 
per una participació activa i amb 
sentit dins el projecte de ciutat i 
el foment del treball col·lectiu en 
benefici d’un bé comú i comu-
nitari. Les sessions també són a 
càrrec de l’empresa SEER  | SA

Una perfomance on es plantejava 
amb quins ulls mirem el món va 
ser el punt de partida de la troba-
da de delegats, sotsdelegats, con-
sellers escolars i equips docents de 
secundària que va tenir lloc el 25, 
26 i 27 de novembre al Kursaal, 
organitzada per la Regidoria 
d’Infància i Joventut. Fa 15 anys 
que el departament municipal im-
pulsa les jornades de formació als 
representants dels alumnes amb 
l’objectiu de promoure el paper 
rellevant que considera que han 
de tenir a dins de l’aula i del cen-
tre educatiu.

Al llarg del curs, Infància i Joven-
tut organitza diverses jornades 
als instituts per aprofundir en els 
conceptes treballats amb la idea 
que siguin els mateixos joves els 
que sàpiguen gestionar les situa-
cions que es produeixen als insti-
tuts. “Els delegats han de ser els 
transmissors de l’aprenentatge 
a partir d’unes habilitats que 
se’ls faciliten”, comenta un dels 
formadors dels delegats, Ramiro 
Ortegón, de l’empresa SEER. 

En aquest procés és clau el paper 
dels professors, que també trebal-
len en diferents tallers les motiva-
cions personals i les relacions amb 
l’alumnat. “Intentem conscienciar 
els mestres sobre la seva im-
portància en la consolidació del 
projecte de vida del jove”, afirma 
Ortegón. Durant el taller al per-
sonal docent es fan dinàmiques 
per veure el dia a dia des d’una 
perspectiva global que permeti 
resoldre les situacions des de la 
consciència. 

Els objectius. Enguany els par-
ticipants a les trobades de delegats 
han treballat la capacitat per ges-
tionar les emocions, despertant 
l’autoconeixement amb l’objectiu 
de descobrir el seu potencial com 
a clau de transformació d’un 
mateix i de l’entorn. Sota el lema 
‘Sigues tu qui veu la vida diferent, 
sigues tu el canvi’, els tallers han 
ajudat els assistents a trencar límits 
i creences personals que dificulten 
l’acció social per tal de connectar 
amb la creativitat i entrenar  el 
pensament lateral. “Estem entre-
nats per veure un punt concret i 
ens perdem el global. Proposem 
obrir els ulls per obrir la ment i 
el cor, és a dir, per veure el món 
des d’una altra perspectiva que 
ens permeti sentir les nostres 
emocions i, des d’aquí, passar a 
l’acció”, explica Ortegón.

Sílvia Alquézar | Can Sant Joan

Els participants van 
aprendre eines per 
veure el món des d’una 
perspectiva global

troBada de delegats

Les jornades, organitzades per la Regidoria d’Infància i Joventut, es va fer al Kursaal entre el 25 i el 27 de novembre

Els representants dels alumnes dels instituts 
reben formació sobre educació emocional 
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Són diversos els estudis que des 
de la psicologia infantil mostren 
que una escola bressol de qua-
litat té uns efectes positius en el 
desenvolupament de l’infant, es-
pecialment a partir del primer any 
d’edat. De fet, les dades de l’in-
forme PISA mostren que el ren-
diment escolar és netament su-
perior entre els adolescents que 
van accedir a una escola bressol. 
I amb aquesta premisa, l’Ajunta-
ment de Montcada i Reixac dis-
posa d’una xarxa de cinc centres 
públics que aquest novembre ce-
lebra els seus primers deu anys 
d’existència.
La primera escola bressol munici-
pal a la nostra ciutat va ser Camí 
del Bosc (2004), a Can Cuiàs i 
més tard es van incorporar Mitja 
Costa (2007) a Terra Nostra; Font 
Freda (2008) al Pla d’en Coll; Can 
Casamada (2009) al Centre i Can 
Sant Joan (2013), que ha estat 
la darrera a sumar-se a la xarxa 
d’Escoles Bressol.

L’Ajuntament disposa 
d’una xarxa de cinc 
centres públics

L’escola bressol és un servei edu-
catiu que ajuda els pares i mares 
a conciliar les seves activitats 
professionals o formatives amb la 

cura atenta dels seus fi lls i fi lles en 
un entorn segur, professional i de 
qualitat. L’escola bressol és tam-
bé un espai d’igualtat d’oportuni-
tats que educa en la convivència i 
la col·laboració entre iguals.

L’escola bressol és 
un espai d’igualtat 
d’oportunitats que educa 
en la convivència

El personal que hi treballa té la 
formació i la qualifi cació requeri-
da per la normativa vigent i com-
plementa els seus coneixements 
amb una formació continuada al 
llarg de l’any. A més, només les 
escoles bressol estan autoritzades 
a atendre infants menors de tres 
anys sense la presència dels seus 
tutors. Altres serveis de guarda no 
homologats no estan autoritzats a 
oferir aquest tipus de serveis.

Les escoles bressol públiques 
treballen en xarxa amb diferents 
serveis municipals seguint unes 
pautes d’actuacions comunes i 
optimitzant els recursos públics. 
Entre d’altres, aquest treball es 
fa amb el servei psicològic del 
Dapsi (Diagnòstic, Atenció, Pre-
venció i Suport a la Infància); 
els centres d’atenció primària, 
les biblioteques i les regidories 
d’Educació i Serveis Socials.

Els avantatges d’una escola 
bressol de qualitat s’han cons-
tatat des de diversos àmbits. 
Dur els infants a aquests cen-
tres té benefi cis tant per a ells 
com per a la família. Per als 
fi lls i fi lles, implica fer el pas 
de l’àmbit privat i familiar a 
l’àmbit social, incorporant fomes 
més socialitzadores i col·lectives 
d’educació i interacció. I per a 
la família, la xarxa d’escoles 
bressol de Montcada i Reixac 
fomenta la participació dels pa-
res i les mares perquè tothom 
sigui interlocutor i es puguin 
compartir les expectatives i els 
projectes a l’entorn de l’educació 
dels infants. 

Els avantatges d’una 
escola bressol de 
qualitat s’han constatat 
des de diversos àmbits

Les escoles bressol municipals 
Camí del Bosc i Can Sant Joan 
oferiran a partir del mes de gener 
una nova modalitat d’escolaritza-
ció per afavorir la conciliació de la 
vida familiar i la laboral. D’aques-
ta manera, l’oferta municipal am-
plia el ventall de possibilitats d’es-
colarització amb horaris de matí 
o tarda i una quota adaptada a 
aquests serveis.

>monogràfi c

la XarXa d’eQuipaments pÚBlics a montcada i reiXac

Dur els infants a una escola bressol de qualitat 
té efectes positius en el seu desenvolupament

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

UNA XARXA DE 5 CENTRES
Camí del Bosc (Can Cuiàs), Mitja Costa 
(Terra Nostra), Font Freda (Pla d’en Coll), 
Can Casamada (Centre) i Can Sant Joan

BENEFICIS COMPARTITS
Els infants se socialitzen abans 
i les famílies poden conciliar la 
vida familiar amb la professional

M. CARMEN pORRO
ALCALDESSA ACCIDENTAL

La xarxa municipal d’esco-
les bressol ha arribat aquest 
novembre a la primera dè-
cada d’existència des de la 
posada en marxa de Camí 
del Bosc. Han estat uns 
anys d’esforços continuats 
per dotar Montcada i Rei-
xac d’uns equipaments de 
qualitat per als menors de 3 
anys. Fins i tot en plena cri-
si, el compromís municipal 
amb l’educació infantil ha 
estat inequívoc amb l’ober-
tura d’aquests centres i fent 
les obres d’adequació ne-
cessàries en cada moment. 
Animem a tot el col·lectiu a 
treballar com fi ns ara!

Bona
feina

ANA RIVAS
REGIDORA D’EDUCACIÓ

Les cinc escoles bressol mu-
nicipals de Montcada i Reixac 
fan un bon treball innegable a 
favor dels infants. Però aquesta 
feina no la fan soles sinó que 
comptem amb el suport i la 
complicitat de diferents agents  
de la ciutat (socials, sanitaris, 
pedagògics, culturals...) i entre 
tothom i gràcies a tothom estem 
teixint un xarxa de la petita 
infància. Des de les escoles 
bressol municipals es transmet 
l’adquisició d’hàbits i s’ajuda 
la socialització de les futures 
generacions. Cada centre té les 
seves particularitats que el fan 
especial, però totes ells fan un 
treball extraordinari.

Fem
xarxa

educar per viure en el món actual

Aula de l’Escola Bressol Municipal Can Casamada que es troba ubicada al carrer Montiu de Montcada
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entrevista

L’any 1994 l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac es va afegir a 
l’Associació Internacional de Ciu-
tats Educadores i una de les pri-
meres accions que va dur a terme 
en aquest àmbit va ser la posada 
en marxa d’un espai de trobada 
per a famílies amb nens petits, 
pioner a Catalunya. El taller ‘Ani-
ma’t, juga amb ells’ va ser creat 
per Montse Castellà, una pedago-
ga inquieta i experimentada, en 
qui la Regidoria d’Educació va 
decidir confiar. I no es va equi-
vocar perquè, vint anys després, 
s’ha convertit en un referent edu-
catiu per a centenars de famílies 
montcadenques amb nens de 18 
mesos fins als 6 anys i laboratori 
de pràctiques per a molts estudi-
ants del món de l’educació.

Quina és la filosofia del taller?
Acompanyar i donar confiança 
als pares novells en la tasca d’edu-
car els fills. El procés de crian ça 
sempre genera inseguretat i sensa-
ció de solitud als progenitors que, 
al taller, troben un espai on com-
partir els seus neguits i, alhora, 
relacionar-se amb el nen, sense la 
presència d’elements distorsiona-
dors com la televisió o les feines 
de la casa. Quan estan aquí no-
més han dedicar-se a jugar amb 
els seus fills i a gaudir del plaer 

de l’educació, recordant què feien 
quan ells eren petits. 
Quin perfil de famílies s’hi 
apunten?
La majoria de les que venen ja 
estan sensibilitzades sobre el seu 
paper com a educadors i busquen 
un suport extern per sentir-se 
més segurs. Algunes es capfiquen 
perquè els seus fills fan o deixen 
de fer alguna cosa que a ells els 
sembla important. Nosaltres els 
hi ensenyem a ser flexibles i a en-
tendre que el procés maduratiu 
de cada nen és diferent. De vega-
des, trobes famílies molts directi-
ves que, fins i tot, volen ensenyar 
el nen a jugar. Aquí aprenen a 
esperar que sorgeixi la demanda, 
a donar temps perquè el nen pro-
vi.  Després del joc, fem activitats 
manuals com dibuixar o fer fang 
on els nens elaboren pensament 
després de l’acció. L’altra part im-
portant del taller és la conversa 
entre els pares que nosaltres di-
namitzem.
Els neguits que plantegen els 
pares ara són els mateixos que 
fa vint anys?
Els neguits bàsics dels 0 als 3 anys 
són els de sempre: els canvis de 
l’alimentació, els hàbits de dormir 
o la incorporació a l’escola. En els 
últims temps, han augmentat els 
problemes derivats de la sobre-
protecció i la falta de límits. Hi ha 

famílies que no porten el nen al 
parc per por que es faci mal! Això 
és terrible perquè les esgarrinxa-
des als genolls són marques de la 
vida. Com ho farem perquè senti 
desig per la vida si li contagiem 
la nostra por a tot allò que li pot 
passar? 
Per què costa tant posar límits 
als fills?
Té a veure amb el ritme de vida 
que portem. Com el pare o la 
mare se senten culpables per no 
passar prou temps amb el fill, ho 

intenten compensar evitant les si-
tuacions de conflicte i concedint 
al nen tot allò què vol. D’això en 
diem ‘amor cec’.
Quins efectes té aquesta actitud 
sobre la criatura?
Si no marquem els límits, el nen 
no desenvolupa mecanismes per 
fer front a la frustració. Això 
vol dir que, de gran, tindrem un 
adult fràgil i consumista, incapaç 
de fer front als cops de la vida. Jo 
sempre els hi dic als pares que a 
casa han de manar, això no vol 

dir que hagin d’estar cridant i do-
nant instruccions a tothora, sinó 
establint les normes des del con-
venciment. Els nens agraeixen 
que els hi marquem el camí.
Quin balanç fas de l’experièn-
cia després de vint anys?
És molt gratificant veure l’evolu-
ció que fan tant els pares com els 
nens. A nivell personal em sento 
molt reconeguda perquè, en el 
meu cas, vida i professió van uni-
des i perquè estar amb nens em 
carrega d’energia positiva.

Montse Castellà: ‘Si no marquem els límits, 
el nen no aprèn a fer front a la frustració’
La creadora del taller ‘Anima’t, juga amb ells’ fa balanç de l’experiència vint anys després de la seva posada en marxa
Laura Grau | Montcada

La pedagoga Montse Castellà, al gimnàs de l’escola Reixac, lloc on s’han fet la majoria d’edicions del taller ‘Anima’t’, juga amb ells’

la
u

r
a 

g
r

au

La cuinera Àngels Puntas va 
defensar una alimentació sana a 
l’escola i a casa durant la xerrada 
que va fer a la Biblioteca Elisen-
da el 24 de novembre en el marc 
del cicle sobre alimentació i salut 
que organitza l’equipament mu-
nicipal. “Cuino per alimentar 
infants, no per omplir panxes”, 
va argumentar la ponent, que 
treballa de cuinera a una escola 
de primària. Puntas va remarcar 
que una dieta equilibrada és bàsi-
ca per al desenvolupament de la 
canalla i va reivindicar uns me-
nús de qualitat als centres educa-
tius. En aquest sentit, la cuinera 
va assegurar que és viable fer un 
menú a les escoles amb produc-

tes frescos, de qualitat i de pro-
ximitat. “Per fer una dieta sana 
cal eliminar els fregits i els con-
gelats i incloure més llegums i 
cereals”, va manifestar tot insis-
tint que el paladar de l’infant s’ha 
d’anar educant progressivament. 
“El que no ens gastem en ali-
mentació, després ens ho hem 
de gastar en farmàcia”, va aler-
tar Puntas, en un clar missatge a 
les famílies.
L’acte també va incloure la inau-
guració de l’exposició fotogràfica 
sobre plats cuinats per Àngels 
Puntas, a càrrec de la montca-
denca Yolanda Masagué. La mos-
tra consta de més d’una trentena 
d’imatges sobre les receptes que 
la cuinera local ha ensenyat als 

monogràfics que imparteix a La 
Unió de Mas Rampinyo. “Són 
plats reals que s’han fet per 
menjar-se, no només per fer la 
foto ”, va indicar Masagué. L’ex-
posició es podrà visitar a la Bi-
blioteca fins al 31 de desembre.

La cuinera va defensar una dieta sana a l’escola i a casa, en una xerrada a la  Biblioteca

Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll

Àngels Puntas: ‘Cuino per alimentar 
nens i nenes, no per omplir panxes’

cicle alimentació i salut

La cuinera Àngels Puntas, amb la fotògrafa Yolanda Masagué, durant la xerrada a la Biblioteca
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Albert Oltra: ‘La cuina de km 0 és una filosofia de vida’

El xef Albert Oltra, del restaurant 
Can Piqué, ubicat a la Vallença-
na, va  defensar la cuina de km 
0 durant la conferència que va 
oferir el 25 de novembre en el 
marc del cicle sobre alimentació 
i salut que organitza la Biblioteca 
Elisenda. “Es tracta d’una filo-
sofia de vida que, d’una banda, 

intenta evitar el malbaratament 
d’energia que es realitza en el 
transport de productes i, d’al-
tra, aposta per donar suport al 
desenvolupament local”, va dir 
el cuiner, qui també va parlar 
de Cuina Vallès, l’associació a la 
qual pertany el seu establiment. 
El col·lectiu aplega diferents 

restaurants de la comarca del 
Vallès Occidental amb l’objec-
tiu de donar a conèixer la cuina 
i els productes del territori com 
la mongeta del ganxet, el cigró 
menut i la botifarra terregada. 
La xerrada va acabar amb una 
degustació de mongetes del 
ganxet amb calamars | SA



14 1a quinzena | Desembre 2014Societat

La Regidoria d’Integració ha po-
sat en marxa una nova iniciativa 
per afavorir l’adaptació de les 
persones nouvingudes que arri-
ben al país per retrobar-se amb 
la seva família. Durant l’últim tri-
mestre d’aquest any, el departa-
ment municipal ha creat un grup 
de trobada i acollida per a dones 
reagrupades que, amb l’excusa 
d’aprendre l’idioma, poden sor-
tir del seu entorn familiar. Fins 
ara, l’Ajuntament només feia as-
sessorament durant el tràmit del 
reagrupament, un dels més sol-
licitats malgrat la conjuntura ac-
tual. “Hem volgut donar un pas 
més posant en marxa aquest 
projecte que ajuda les persones 
a conèixer millor el seu entorn 
i a compartir la seva experièn-
cia”, explica la regidora d’Inte-
gració, Elisabet González (CiU). 
La iniciativa inclou classes de 
castellà i català, a més de sessions 

informatives sobre els recursos 
dels quals disposen al municipi. 
També fan sortides culturals com 
la visita a la Casa de les Aigües 
que va tenir lloc el 20 de novem-
bre amb la col·laboració del Mu-
seu Municipal. Una de les claus 
perquè les dones puguin accedir 
a aquesta formació és el servei 
de ludoteca que s’ofereix per als 
seus fills a l’Espai Kursaal, sense 
el qual no podrien assistir-hi. 

Experiència enriquidora. El grup 
de trobada va començar a l’oc-
tubre passat amb una desena de 
dones de diverses procedències. 
Totes han arribat al nostre país 
per retrobar-se amb els seus res-
pectius marits, que treballen aquí 
des de fa un temps. Aquest és el 
cas de Larisa Sargsgan, llicen-
ciada en periodisme i turisme a 
Armènia. Amb dos fills, de 7 i 2 
anys, no té gaire temps per re-
lacionar-se amb altres persones, 

aprendre l’idioma i buscar feina. 
“Aquest projecte m’està sent 
molt útil perquè puc millorar 
el meu coneixement del català 
i el castellà i em permet conèi-
xer altres dones amb les quals 
comparteixo una experiència 
vital similar”, comenta Larisa, 
qui valora molt positivament ini-
ciatives com la que ha posat en 
marxa Integració “perquè ens 
obre una porta per desenvolu-
par-nos a nivell personal i la-
boral”. 
Aquesta opinió també la compar-
teix Souad Nil, una jove marro-

quina que fa poc més d’un any 
que va arribar a Espanya per 
viure amb el seu marit, que ja fa 
10 anys que hi resideix. “Com 
que la nena és encara molt pe-
tita, estic molt a casa i no tinc 
oportunitats d’aprendre millor 
l’idioma”, diu Souad, que té els 
estudis de batxillerat finalitzats 
al seu país, però el títol no està 
convalidat a Espanya, el mateix 
que li succeix a Larisa. “Aquest 
és un altre dels problemes amb 
què ens trobem, tot i que tenim 
la formació”, apunta Souad, qui 
també ha lloat el projecte perquè 

“és una experiència molt en-
riquidora que ens serveix per 
sortir de casa i sentir-nos útils”. 
Les sessions de formació es fan 
els dimarts i els dijous, de 9.30 a 
11.30h, al Kursaal. 
Cara l’any vinent, la Regidoria 
d’Integració té altres actuacions 
en el marc d’aquest projecte com 
ara la creació d’un grup d’oci que 
estaria gestionat per les mateixes 
dones.”L’important és facilitar 
al màxim la seva integració a 
la vida del municipi”, insisteix 
la responsable política del depar-
tament.

El programa posa en marxa un espai de trobada per a dones

Sílvia Alquézar | Can Sant Joan

Les dones que fan el programa de reagrupament familiar promogut per la Regidoria d’Integració van visitar la Casa de les Aigües el 20 de novembre

reagrupament familiar
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Integració inicia un 
projecte per afavorir 
el procés d’adaptació
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El programa ‘Veus de dones’ de 
Montcada Ràdio, que s’emet els 
dimecres de 20 a 20.30h, ofereix 
una visió de l’actualitat des de 
l’experiència de les seves conduc-
tores: Pilar Palenciano, Maribel 
Palma i Ana Monferrer. Cada 
setmana fan un recull de les in-
formacions que consideren més 
interessants i donen la seva opi-
nió sobre els diferents temes que 
plantegen. “Ens agrada comen-
tar el que passa al món des de 
la nostra perspectiva”, explica 
Palenciano. El programa consta 
de quatre seccions: el comentari 
de les notícies, receptes de cuina, 
els últims avenços en salut i me-
dicina i la carta dels oients. “La 
mitja hora ens passa volant 
perquè ens agrada molt parlar. 
Els debats més apassionats es 
produeixen quan tractem notí-
cies polítiques”, diu Palma.

Els inicis. ‘Veus de dones’ va néi-
xer fa més de set anys a partir 
d’una proposta del Consell Muni-

cipal de Dones.  De fet, les seves 
autores es van conèixer durant 
la realització d’un curset d’infor-
màtica organitzat per la Regido-
ria de la Dona, des d’on se’ls va 
plantejar la possibilitat de fer un 
espai a l’emissora local. “Fer rà-
dio és molt enriquidor perquè 
ens ha permès aprendre molt 
i mantenir-nos actives, tenint 
en compte que ja som dones 
grans”, comenta Monferrer. En 
l’actualitat, el programa ja no té 

cap vinculació amb el Consell 
Municipal. “Al principi només 
parlàvem de notícies sobre do-
nes, però ara hem ampliat el 
ventall de temes perquè creiem 
que l’opinió de les dones ha 
d’estar a tot arreu”, manifesta 
Palenciano.
El programa es repeteix a la sin-
tonia del 104.6 de la FM els diu-
menges, de 13 a 13.30h. També 
es pot escoltar a través del canal 
Ivoox de Montcada Ràdio.

L’espai, en l’antena local des de fa més de set anys, s’emet els dimecres de 20 a 20.30h
Sílvia Alquézar | Redacció

Les conductores de ‘Veus de dones’ són Maribel Palma. Pilar Palenciano i Ana Monferrer

montcada ràdio

‘Veus de dones’ofereix una visió del 
món des de l’experiència femenina

El programa ‘Mestizoo’, que s’emet 
els dimecres de 21 a 22h a la sin-
tonia de Montcada Ràdio, va tenir 
el 26 de novembre un convidat de 
luxe: El Canijo de Jerez, fundador 
del grup andalús Los Delinqüentes. 
Aquest any ha dut a terme una gira 
per donar a conèixer el seu primer 
treball en solitari: ‘El nuevo desper-
tar de la farándula cósmica’. El con-
ductor ‘Mestizoo’ és  Rubén Sierra, 
membre de la banda montcadenca 
La Pegatina. A la foto, El Canijo de 
Jerez als estudis de l’emissora mu-
nicipal | SA 

> L’espai ‘Mestizoo’ convida El Canijo de Jerez

El programa de Montcada Ràdio ‘A foc viu’, que s’emet els dilluns de 
20 a 20.30h, va entrevistar el 17 de novembre dos dels pastissers més 
reconeguts del món, Christian Escribà –millor pastisser d’Espanya per 
a l’Acadèmia Espanyola de Gastronomia– i Patricia Schmidt, millor ar-
tista pastissera de Brasil. A la foto, la conductora de l’espai, la cuinera 
local Àngels Puntas –al centre– amb els mediàtics pastissers | SA 

> ‘A foc viu’ entrevista Christian Escribà
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La Unió de Mas Rampinyo se 
suma de nou aquest any a la ini-
ciativa solidària de la Marató de 
TV3, que enguany es farà el 14 
de desembre i està dedicada a les 
malalties del cor. Coincidint amb la 
jornada, l’entitat local organitzarà 
el tradicional festival solidari amb 
l’actuació de les diverses seccions 
de La Unió, a més d’altres grups i 
associacions del municipi com algu-
nes escoles de ball. La recaptació de 
les entrades, amb un preu mínim 
de 2 euros, es lliurarà íntegrament 
al projecte solidari. 
D’altra banda, el grup de dones de 
La Unió vendrà treballs de manua-
litats amb l’objectiu de recollir fons 
per a la iniciativa i la secció de tennis 
taula organitza un torneig nocturn 
que començarà el dia 6, a les 20h, 
i acabarà a les 6h del dia següent. 
Les persones interessades es poden 
inscriure a l’adreça ttlaunio@gmail.
com o bé al telèfon 685 971 923. Per 
sensibilitzar la població sobre les 
malalties del cor i la importància de 
prevenir les conductes de risc, La 

Unió acollirà el 9 de desembre una 
xerrada a càrrec d’un expert, que 
començarà a les 20h al seu local 
(av. Catalunya, 16-18).

Altres propostes. Una altra enti-
tat que cada any també participa 
activament en la Marató de TV3 

és l’Associació de Gent Gran de 
Montcada, amb seu al Casal situat 
al parc Salvador Allende. L’associa-
ció organitzarà el dia 12 un bingo 
i un berenar solidaris. Els tiquets 
es poden comprar fins al 10 de de-
sembre a l’equipament de Montca-
da Nova. 

El grup de dones de La Unió vendrà manualitats davant del seu local per recollir fons
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La Unió farà el festival solidari per 
recaptar diners el 14 de desembre
L’entitat acollirà una xerrada sobre les malalties del cor, el dia 9, al seu local

Sílvia Alquézar | Redacció

marató de tv3

La Penya Blanquiblava ha posat 
en marxa la setena edició de la 
campanya de recollida de joguines 
perquè cap infant es quedi sense 
regals al Nadal. Les donacions es 
poden dur fins al 23 de desembre 
a les oficines de l’estadi de la Fer-
reria, al bar del camp de futbol de 
Can Sant Joan, els bars Sada Sport 
(Pla d’en Coll), Punto de Encuen-
tro (Montcada Nova) i Peña (Mas 

Rampinyo), la Ferreteria Montca-
da (Montcada), la sabateria Tere 
(Can Sant Joan) i la seu de l’AV 
Montcada Nova. La Penya lliurarà 
les joguines recollides a la parrò-
quia de Can Sant Joan perquè les 
distribueixi Càritas Montcada. La 
presentació de la nova campanya 
es va fer el 20 de novembre al local 
de l’entitat. La iniciativa compta el 
suport del CD Montcada i de la 
Penya Blanquiblava de Mollet.

Laura Grau | Montcada Nova

Els ‘pericos’ recolliran 
joguines fins al dia 23
L’entitat lliurarà els regals a l’església de Can Sant Joan 

penYa BlanQuiBlava

Carles Vilalta, Francisco Martínez i el regidor d’Esports durant la presentació de la campanya
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Càritas anima 
la ciutadania a 
col·laborar amb 
el Gran Recapte

Cáritas Montcada fa una crida 
entre la ciutadania a col·laborar 
amb el Gran Recapte d’aliments, 
una iniciativa del Banc d’Ali-
ments de Catalunya que es fa 
entre el 28 i el 29 de novembre. 
Les persones interessades poden 
lliurar els productes a un dels 9 
supermercats que s’han adherit a 
la iniciativa: el Gros Mercat, al 
polígon de La Ferreria; 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 c. Clavell; el Dia, a la 
cantonada entre Reixagó i Besòs, 
i el Caprabo, al passeig Jaume I.

L’objectiu. Càritas Montcada 
compta amb l’ajuda de 130 vo-
luntaris, repartits en torns de tres 
hores durant els dos dies de la 
campanya. Montcada va recollir 
l’any passat 15 tones d’aliments, 
una xifra que l’entitat espera po-
der igualar o superar enguany 
perquè el nombre de persones 
que necessita aquest ajut no ha 
disminuït.

Sílvia Alquézar | Redacció

El concert de 
gòspel destinarà 
la recaptació al 
‘Cistell Solidari’

La departament de Cooperació 
organitza un any més el concert 
de gòspel solidari amb els Drets 
Humans, que enguany tindrà 
lloc el 13 de desembre, a les 19h, 
al Kursaal. El recital l’oferirà el 
conjunt Gospel Gràcia, sota la di-
recció de Karol Green. La recap-
tació que s’obtingui es destinarà 
íntegrament al projecte ‘Cistell 
Solidari’, gestionat per l’Ajun-
tament i l’ong Aldees Infantils 
i que té com a objectiu que les 
famílies amb fills amb dificultats 
econòmiques puguin comprar 
aliments frescos. Les entrades 
anticipades es poden adquirir a 
l’Auditori al preu de 3 euros. El 
mateix dia del concert, els tiquets 
costaran 5 euros. Enguany, no es 
fan reserves.
El cor Gospel Gràcia es va crear al 
2001 al barri barceloní de Gràcia i 
està format per unes 90 persones 
aficionades a aquest estil, de les 
quals 70 són cantants habituals. 
El cor Gospel Gràcia es va fer 
famós per la seva participació 
al programa musical Oh Happy 
Day de TV3.

Sílvia Alquézar | Redacció

El Brot recull 
regals per a les 
famílies més 
vulnerables

El Casal Popular El Brot ha orga-
nitzat una campanya de recollida 
de joguines per als infants de les 
famílies més vulnerables de la 
ciutat. Les persones que vulguin 
participar en la campanya solidà-
ria poden portar els regals fins al 
pròxim 15 de desembre al local 
de l’entitat (Carretera Vella, 52), 
de dilluns a divendres, de 19 a 
21.30h, o bé durant els assajos 
del Castellers de Montcada, els 
dimarts de 18.30 a 21h, i els di-
vendres, de 19.30 a 22h, a l’esco-
la Mitja Costa del barri de Terra 
Nostra.

Nit de Reis. L’Agrupament Escol-
ta El Turó, la Colla de Diables 
de Can Sant Joan i el Casal Po-
pular El Brot s’han ofert a ajudar 
i col·laborar amb Ses Majestats 
d’Orient i els patges reials durant 
la Nit de Reis en el repartiment 
dels regals a les llars dels infants. 
Les famílies que vulguin partici-
par en la iniciativa han d’enviar 
un correu electrònic casalelbrot@
gmail.com o bé trucar al telèfon 
680 163 592 indicant el nom i 
l’adreça. 

Sílvia Alquézar | Redacció
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Una cinquantena de persones 
va participar en l’acte central del 
Dia Internacional contra la vio-
lència de gènere, celebrat el 25 de 
novembre a la plaça de l’Església, 
organitzat per l’Ajuntament i els 
col·lectius de dones del munici-
pi. Enguany el manifest ha posat 
èmfasi en la prevenció en les re-
lacions entre nois i noies joves. 
“És preocupant veure com els 
patrons patriarcals que ja havi-
en d’estar superats, continuen 
produint-se en el nostre dia a 
dia”, indica el text que van lle-
gir dos joves del municipi, Alba 
Serratosa i Pau Nuet. El manifest 
el van consensuar a principi de 
novembre totes les representants 
del Consell Municipal de Dones. 
“Enguany volíem elaborar un 
document propi i no limitar-
nos a l’institucional de les asso-
ciacions municipalistes, perquè 
volíem posar de manifest que 
entre el jovent es produeixen 

situacions de violència, en oca-
sions gairebé desapercebudes, 
però que atempten contra la 
nostra salut física, psíquica i 
emocional”, va manifestar la 
regidora de Polítiques d’Igualtat, 
Judith Mojeda (PSC).

El text. “Quan parlem de vio-
lència no ens referim només 
a les agressions físiques, n’hi 
haurà mentre totes les dones no 
siguin absolutament lliures per 
vestir els seus projectes de vida 
personal, familiar, acadèmica i 
laboral” indica el manifest local 
que també carrega contra la pe-
nalització de l’avortament i posa 
èmfasi en el concepte d’empode-
rament de les dones. 
Una petita perfomance, protago-
nitzada per un dona vestida de 
negre estirada al terra amb una 
màscara tacada de sang, va servir 
per recordar les 53 víctimes de la 
violència masclista a l’Estat es-
panyol durant el 2014. El públic 

assistent col·locava una espelma 
encesa al seu voltant en record 
de cadascuna de les dones i nenes 
assassinades, mentre es llegien el 
nom, la data de la mort i l’edat 
de les víctimes. L’acte va acabar 
amb un minut de silenci.

Propostes variades. En el marc del 
programa d’activitats del 25N a 
Montcada i Reixac, la Biblioteca 
de Can Sant Joan va oferir el dia 
26 la sessió de contes per a adults 

‘Liles de Nunila’. De l’1 al 3 de 
desembre, el Grup de Dones de 
Can Cuiàs organitza un taller 
sobre prevenció i/o evasió de la 
violència de gènere, a càrrec de 
l’educadora social Lourdes Rubí. 
L’activitat és gratuïta, amb un 
màxim de 15 participants, i tin-
drà lloc de 19.30 a 21h al Centre 
Cívic del barri (Geranis, sn). Les 
inscripcions es poden tramitar al 
telèfon 935 758 705. D’altra ban-
da, el col·lectiu Claus de Dona 

organitza els dies 5 i 9 de desem-
bre un taller d’empoderament 
de les dones. L’activitat tindrà 
lloc de 18 a 20h, a la Casa de la 
Vila, dinamitzada per la psicò-
loga Anaïs Cerrillo, del gabinet 
Baobab. Les inscripcions es po-
den fer a l’Oficina d’Atenció a la 
Dona (Casa de la Vila), de 9.30 a 
13.30h, de forma presencial o per 
telèfon (935 651 122). També es 
pot enviar un correu electrònic a 
l’adreça oficinadona@montcada.org.

dia contra la violÈncia de gÈnere

El manifest del 25N posa 
èmfasi en la prevenció 
entre els més joves 
L’acte central va recordar les dones assassinades aquest any 

Laura Grau | Montcada
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L’entitat ‘Sin teta hay paraíso’ va reivindicar una societat lliure d’agressions de gènere durant la repre-
sentació del seu muntatge teatral Con esencia a carmín, el 23 de novembre a l’Auditori Municipal en el 
marc del programa d’actes del 25N. En acabar la representació, les quatre intèrprets van mostrar una 
pancarta on es podia llegir el lema ‘Que no te borren el rimel, que te borren el carmín a besos’ | SA

> ‘Sin teta’ reivindica una societat lliure d’agressions 
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>Editorial
Carrer Major
Finalment el carrer Major no 
s’obrirà al trànsit a la tarda. 
La decisió l’ha pres el govern 
després de constatar que la 
mesura aplicada la passada 
temporada no va incrementar 
les vendes comercials. Això, si 
més no, és que el es desprèn 
de l’enquesta feta per la Regi-
doria de Comerç als botiguers i 
del baix nombre de tiquets de 
zona blava venuts. Tot i així, els 
comerciants sostenen que per-
metre el trànsit és positiu i de-
fensen qualsevol actuació que 
els pugui afavorir en l’actual 
conjuntura econòmica.
D’inici se sabia que la mesu-
ra aplicada l’hivern passat no 
agradaria tothom. El centre 
del nucli urbà té dèficits im-
portants. L’aparcament n’és 
un, però també la manca es-
pais públics i el carrer Ma-
jor esdevé a la tarda un lloc 
d’esbarjo tant per als infants 
com per als adults. Per can-
viar aquesta tradició calen 
motius de pes que, de mo-
ment, l’administració no veu.

La propera edició de 
‘La Veu’, el 19 de desembre

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

Lloguer. Plaça de pàrquing a Mas Rampinyo-
Av. Catalunya. Preu: 39 euros. Tel. 655 520 
401.
Compro. Discos. Tel. 610 432 869.
Grup Mixte del Vallès. Si vols conèixer gent 
i passar-ho bé, truca al telèfon 677 394 239 

(Joan). Dia 29, sopar i ball per 13 euros.
Venta. Pàrquing 18 metros y trastero 12 
metros zona Ayuntamiento-correos. Tel. 627 
590 706.
Busco trabajo. Para tareas de limpieza y jar-
dinería. Como vigilante de seguridad o control 

de acceso, con titulación. Tel. 692 560 296.
Necesito. Alquilar un piso amueblado por 
Mas Rampinyo o alrededores del 30 de di-
ciembre al 20 de enero. Tel. 680 715 880.
Clases. De alemán particulares. Teléfono 
610 39 20 86.

Desperfectes al sostre d’un dels passos 
soterrats de Terra Nostra

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

Aprofito aquest espai de ‘La Veu’ 
per denunciar el mal estat en què 
es troba el pont ferrovia ri que hi 
ha davant de l’escola Mitja Costa, 
a Terra Nostra. Fa uns dies, en 
passar-hi per sota, vaig compro-
var que hi havia fragments del for-
migó pel terra que havien caigut 
del sostre. A través de les xarxes 
socials  vaig alertar l’Adif del mal 
estat de l’estructura adjuntant fo-
tos del pas soterrat, utilitzat diàri-
ament per centenars de persones 
per passar d’un costat a l’altre de 
la via del tren. L’Adif em va enviar 

un tuit amb el compromís de pas-
sar a inspeccionar l’estructura. 
Confiem que l’empresa ferroviària 
repari el pont abans que haguem 
de lamentar cap desgràcia. L’Adif 
també hauria de reparar les tan-
ques protectores que separen la 
línia de Portbou del carrer Colon. 
La majoria estan trencades i pre-
senten un aspecte lamentable, a 
més del problema de seguretat 
que suposa la desaparició d’al-
guns trams.

Sergi Argelés  
Montcada

Fe d’errates
En l’anterior número de ‘La Veu’, la carta ‘El 

meu poble i jo’ la signava Esteve Recasens i no 

Jaume, com vam publicar erròniament. I a la 

notícia sobre el programa Aqualung de Mont-

cada Ràdio, cal modificar l’horari d’emissió 

que és els dijous, de 21 a 22h.
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pàg. 23

MOSTRA D’ANTONI MAS
El pintor va ser amic de Joan 
Capella i membre del grup Tertúlia

pàg. 21

NADALES ANTIGUES
Concert especial del Giravolt a 
l’Església de Reixac el dia 14

Montcada i Reixac serà l’escenari 
els dies 6, 7 i 8 de desembre del 
32è Festival Nacional de Fantasia 
i Ciència Ficció, conegut amb el 
nom genèric d’HispaCon. L’es-
deveniment l’organitza Urânik, 
una entitat formada per aficionats 
montcadencs a aquests gèneres li-
teraris, amb el suport de l’Ajun-
tament. Les activitats, més d’una 
cinquantena, es distribuiran en 
diferents espais: l’hotel Ciutat de 
Montcada, la Biblioteca Elisenda, 
el Teatre Municipal i l’Espai Jove 
Can Tauler.

El festival compta amb  la col-
laboració d’un gran nombre 
d’empreses i editorials relaciona-
des amb el gènere, tant en català 
com en castellà, i inclourà taules 
rodones i xerrades per a tots els 
gustos, amb temes que van des de 
les guerres del fandom (Juanma 
Santiago) o la seva història (Elisa-
bet Roselló), fins a la ciència fic-
ció espanyola (Miguel Santander) 
passant pels els robots assassins 
(Ignacio Agulló). Altres escrip-
tors com Alitte de Bodard, Carlos 

Sisí, Miquel Barceló, Christopher 
Priest, Nina Allan, Karin Tidbeck 
o Félix J. Palma, entre d’altres, fa-
ran xerrades sobre la seva obra.

MIR jr. Dintre de les activitats 
dirigides al públic juvenil, el dia 
6 hi haurà un taller de maquillat-
ge zombi i una zombie walk per la 
rambla dels Països Catalans. El 
dia 7 els seguidors de ‘Cançó de 
Gel i Foc’ podran fer el jurament 
de la Guàrdia de la Nit a la plaça 
de l’Església (19.30h). El dia 8 es 
lliuraran els premis dels concur-
sos literaris Ignotus i Domingo 
Santos, convocats en el marc del 
festival. 
Una altra proposta novedosa és 
la dels vermuts literaris que es 
faran a la cafeteria del Montca-
da Aqua, amb lectures de poesia 
i microrelats. Totes les activitats 
són gratuï tes, però els inscrits que 
paguin la quota gaudiran d’una 
sèrie d’avantatges que es poden 
consultar al web www.uranik.com.
Com a preludi del MIRcon, la 
Casa de la Vila acull l’exposi-
ció col·lectiva de dibuixos titu-
lada ‘Quest, an epic journey’ 
formada per les creacions de sis 
il·lustradores catalanes comissari-
ada per Mintonia, professora de 
còmic de l’Escola d’art La Taca. 
Óscar Arias, d’Urânik, confia 
que “el festival tingui bona aco-
llida i pugui tenir continuïtat a 
Montcada”.

Laura Grau | Redacció

El MIRcon proposa xerrades, taules rodones, 
vermuts literaris i una cercavila de zombis
La Casa de la Vila acull com a preludi una mostra de dibuixos de sis il·lustradores inspirats en la literatura fantàstica

32È festival de literatura fantàstica, de ciÈncia ficció i terror

Els fans de ‘Cançó de 
Gel i Foc’ podran fer el 
jurament de la Guàrdia 
de la Nit a la plaça de 
l’església el dia 7
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D’esquerra a dreta, el regidor de Cultura i Patrimoni, Daniel Moly, la regidora de l’Àrea Social, Ana Rivas, l’artista Mintonia i Óscar Arias, d’Urânik

Cristina García estudia tercer 
de l’ESO a l’institut de La Salle 
Montcada i, amb només 13 
anys, acaba d’autopublicar 
una novel·la que va escriure 
durant les vacances d’estiu 
de 2013, quan en tenia 12. 
Nithae, hija de la madre Tie
rra se situa en un regne de 
fantasia on la protagonista és 
una noia salvatge que haurà 
de fer front a diferents perills.
Aquest és el primer volum 
d’una trilogia fantàstica, que 

ja té gairebé enllestida. García 
és una gran lectora de novel-
les de fantasia i ciència ficció. 
Li agraden especialment les 
nissagues d’El senyor dels 
anells i La cançó de gel i foc. 
El 4 de desembre presentarà 
el llibre a la Biblio teca Elisen-
da de Montcada (18.30h) i el 
dia 15 ho farà al seu institut. 
“Vull que arribi al màxim de 
gent perquè el puguin com-
prar”, diu aquesta precoç es-
criptora | LG

> Cristina García presenta ‘Nithae, hija de la madre Tierra’
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El grup Dèria Teatre i l’editorial  
Candaya presentaran el llibre 
de poesia ‘Borrar el paisaje’, de 
Cristina Falcón, el 3 de desem-
bre al celler Montcata Vins de 
Can Sant Joan. L’acte comptarà 
amb la presència de la poeta ve-
neçolana resident a Conca, que 
es troba de gira per Catalunya 
per presentar el seu darrer lli-
bre il·lustrat pel pintor Miguel 
Viloria i que reflexiona sobre la 

impossibilitat de l’ésser humà 
d’escollir néixer o morir. El 
llibre es va presentar el 16 de 
novembre a la Fundació Anto-
nio Pérez de Conca. Falcón ja 
va visitar Montcada i Reixac al 
2013 amb motiu de l’estrena de 
l’espectacle de Dèria Teatre ba-
sat en poemes del seu anterior  
llibre de poesia ‘Memoria er-
rante’ (Candaya, 2009), on 
abordava el desarrelament que 

suposa l’emigració. Durant l’ac-
te, l’actor Elie cer Navarro i el 
músic David Montero (al saxo) 

protagonitzaran un espectacle 
poètic titulat ‘Ojalá me vuelva 
olvido’ | LG

El Cafè Colon es va quedar pe-
tit en la presentació de la darrera 
novel·la de Carlos Quílez, ‘Ma-
nos sucias’. L’escriptor va estar 
acompanyat de l’exatracador 
de bancs, ara també escriptor, 
Daniel el Rojo, que va dedicar 
grans elogis al llibre, “de ràpida 
lectura, entretingut i d’estricta 

actualitat”. Per escriure el seu 
darrer llibre Quílez ha aprofun-
dit en els sumaris de tres grans 
operacions policials contra la 
màfia russa, amb  vinculacions 
amb la política. “Crec que és el 
millor que he escrit fins ara, 
m’hi  he deixat part de l’àni-
ma”, va concloure l’autor | LG

Falcón, durant la presentació del llibre a la Fundació Antonio Pérez, de Conca, el 16 de novembre
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Cristina Falcón presenta 
el llibre ‘Borrar el paisaje’
L’acte l’organitza Dèria Teatre al celler Montcata Vins

Carlos Quílez, parlant durant la presentació del llibre al costat del també escriptor Dani El Rojo

Bona acollida de ‘Manos 
sucias’, de Carlos Quílez
L’escriptor omple el Cafè Colon durant la presentació 
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L’escriptora Sílvia Alcàntara 
(Puig-reig, Berguedà, 1944) visi-
tarà el Club de lectura de la bi-
blioteca de Can Sant Joan l’11 de 
desembre per parlar de la novel-
la ‘La casa cantonera’ (18h), que 
va venir a presentar a Montcada 
al 2012. L’acció transcorre en un 
poble del Berguedà i el seu punt 
de partida és el retrobament de 
dues germanes a la casa de la 
mare morta, coneguda pels vi-
latans com ‘la boja dels gossos’.  
Alcàntara ja va visitar Montca-
da al 2012 per presentar la ma-
teixa novel·la.

Espectacle. La Biblioteca de Can 
Sant Joan acollirà el proper 17 de 
desembre l’espectacle de poesia 
i música ‘Pels volts de Nadal’, 
(19h) en què l’escriptor Jaume 
Calatayud i el músic Vicente 
Morera faran un recorregut per 
la vida i l’obra d’autors com 
Josep Pla, Miquel Martí i Pol, 
Josep Maria de Sagarra, Joan 
Salvat-Papasseit, Pere Quart, Jo-
sep Carner, Inés de Cuevas i J.V. 
Foix. 

Sílvia Alcàntara 
visita el Club de 
Lectura de Can 
Sant Joan
Laura Grau | Montcada
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Per primera vegada després de 
més de mig segle, les parets de 
l’Església de Sant Pere de Reixac 
tornaran a sentir les cançons que 
s’hi cantaven antigament per 
Nadal i que les famílies de Rei-
xac van conservar de generació 
en generació. Aquesta recupera-
ció ha estat possible gràcies a la 
bona memòria del montcadenc 
Isidre Pi, de 94 anys, i l’entusias-
me i la tenacitat de Montserrat 
Ricart i el seu nét, Eric Guisado. 
Durant dos anys, aquest es-
tudiant universitari de física i 
matemàtiques format a l’escola 
de música Giravolt, ha dedicat 
part del seu temps lliure a trans-
criure amb l’ajut de la seva àvia, 
les melodies de les cançons que 
Pi encara és capaç de recordar 
i cantar. “Ha estat una feina 
complicada perquè no seguei-
xen un patró rítmic constant, 
sinó que presenten moltes va-
riacions, ja que algunes tenen 

més d’un autor”, ha explicat 
Guisado, qui acompanyarà al 
pia no la coral de l’escola Gira-
volt al concert que farà a l’Esglé-
sia de Reixac el 14 de desembre 
(12h) per presentar les nadales, 
un repte que assumeix amb il-
lusió la directora Xus Asenjo. 
“Esperem estar a l’altura de la 
singularitat d’aquestes compo-
sicions”, ha afegit.

Patrimoni. Ricart reivindica el 
valor patrimonial i sentimental 
d’aquestes composicions que 
“simbolitzen el vincle social 
que existia a Reixac, una po-
blació petita formada per cases 
de pagès disperses, on tothom 
es coneixia”. La tradició de can-
tar-les i conservar-les era respon-
sabilitat de les diferents famílies i 
era habitual que els homes n’he-
retessin el ‘solo’. Ricart també 
està investigant si eren úniques 
de Reixac o si  es cantaven en 
altres indrets de Catalunya.

concert 

El Giravolt interpretarà les nadales 
que es cantaven a Reixac antigament 
Les cançons s’han recuperat gràcies al nonagenari Isidre Pi, que encara en recorda la lletra i les melodies

Laura Grau | Montcada

Eric Guisado, tocant una de les peces recuperades, amb Xus Asenjo i Montserrat Ricart

Pessebres a 
Santa Engràcia 
i a la Casa 
de la Vila
El 12 de desembre s’inaugura-
rà a l’Església de Santa Engrà-
cia l’exposició de pessebres i 
diorames que cada any fan els 
membres de l’Agrupació de Pes-
sebristes de Montcada i Reixac i 
que es podrà visitar fins al 5 de 
gener. D’altra banda, la Casa de 
la Vila acollirà a partir del 16 de 
desembre l’exposició ‘Pessebres 
mínims’, de l’artista Jordi Dar-
der, que s’inaugurarà el mateix 
dia, a les 19.30h | LR

El SLC obre el 
termini per als 
nous cursos
El Servei Local de Català (SLC) 
obre l’1 de desembre el termini 
per formalitzar la matrícula dels 
nous cursos de català. El tràmit 
es pot fer de dilluns a dijous, de 
9 a 13h, i dimarts i dijous, tam-
bé de 16 a 17.30h. Les classes 
començaran el 7 de gener. Els 
participants al programa Volun-
taris per la llengua participaran 
el 17 de desembre en un Quinto 
de Nadal que es farà a l’Abi | LR
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La mostra de teatre de grups 
locals Montcada a Escena entra 
en la seva recta fi nal. El grup 
Sayuc estrenarà el 30 de novem-
bre al Teatre Municipal ‘Té de 
las montañas Che-Chén’ (19h), 
una comèdia de creació pròpia 
que narra les vicissituds d’un 
novel·lista d’èxit que ha de fer 
front a les pressions de l’editorial 
per escriure un nou best-seller, 
mentre la seva vida personal fa 
aigües. L’escriptor navegarà en-
tre la seva rea litat vital i la de la 
nova fi cció que escriu, situada a 

l’Amèrica dels anys trenta. “Tot i 
que té punts d’humor, és l’obra 
més seriosa que hem fet fi ns 
ara”, diu la directora Delia Gar-
cía, qui ha destacat la incorpo-
ració de dos homes a la compa-
nyia, majoritàriament femenina. 
“És la primera vegada en vint 
anys de trajectòria que cap de 
les actrius ha de fer un paper 
masculí per manca d’actors”, 
ha afegit García. 

Altres cites. El 12 de desembre el 
Grup de Teatre La Salle Mont-
cada estrenarà al Kursaal la co-

mèdia ‘Toc’, en què sis personat-
ges amb trastorns obssessius es 
coneixen a la sala d’espera de la 
consulta d’un afamat psiquiatre 
(22h). Per la seva banda, el grup 
del Casal de Gent Gran Casa 
de la Mina representarà el 14 de 
desembre al Kursaal, l’obra ‘El 
penúltimo suspiro’, basada en 
la pel·lícula del mateix títol que 
va protagonitzar Paco Martínez 
Soria (18h). Les entrades per a 
cadascuna de les obres costen 5 
euros. En el cas del grup Sayuc, 
seran gratuïtes per als menors de 
16 anys.

montcada a escena

El grup Sayuc estrenarà la comèdia 
‘Té de la montañas Che-Chen’

Laura Grau | Redacció

Una escena de ‘Toc’, l’obra que el Grup de Teatre La Salle Montcada presenta el 12 de desembre

El de La Salle presenta ‘Toc’ i el del Casal de la Mina, ‘El penúltimo suspiro’

‘Té de las montañas de Che-Chén’ és el títol de la comèdia que estrenarà el grup Sayuc 

El Trapecio va estrenar el 16 de no-
vembre a l’Auditori l’espectacle ‘Yo 
fui actor cuando Franco’. Santiago 
Jiménez es fi ca en la pell d’un actor 
homosexual  que, en la recta fi nal 
del seu viat ge vital i professional, fa 
balanç del seu present i rememora 
el seu passat amb el rerefons de la 
dictadura franquista. Cal destacar 
la magistral interpretació de Jimé-
nez, que porta el pes d’aquesta 
crònica sobre la desesperança a 
partir de textos del dramaturg basc 
Ignacio Amestoy | LG

> Èxit d’El Trapecio

La companyia Teatroia’t ret homenatge als ‘sense sostre’ 

Vivim en un món on tot ha de seguir 
unes regles concretes, tot té uns límits 
i qui se surt d’aquest marc establert 
cau en la marginalitat. ‘Sense sostre’, 
que va estrenar el grup Teatroia’t el 
14 de novembre al Kursaal, narra la 
història d’uns personatges que són 
el “rebuig” de la societat. Darrera de 
cadascun d’ells, però, s’intueix una 
realitat diferent i, en la majoria dels 
casos, cruenta i amarga. Malgrat 
tot, no deixen de ser persones amb 
dignitat, sentiments i emocions  que, 
sovint, els fa ser solidaris amb els 
encara més necessitats. A través de 
textos d’escriptors com Karl Valen-
tin, Quim Monzó i Pere Calders, es 
va desgranant l’acció on cada perso-

natge, com si es tractés de les baules 
d’una cadena, té el seu moment i la 
seva història. En la majoria dels casos 
sembla incoherent i, fi ns i tot, incom-
prensible i il·lògic. Escenes tragicò-
miques al més pur estil d’autors com 
Beckett, Pinter o, de més propers, 
com Manuel  de Pedrolo. Destaca una 
posada en escena real i creïble i un 
repartiment heterogeni i  respectuós 
amb el rol i la pauta de temps assig-
nats. A cadascú li correspon un cor, 
un gran cor acaronat per una nimfa 
que, com si de la vida es tractés, dei-
xa fl uir tot el seu contingut al fi nal de 
l’espectacle. 
És d’agrair al seu director, David Ve-
lasco, aquesta nova i arriscada contri-
bució al panorama tea tral de la nostra 
ciutat. Enhorabona a tota la compa-
nyia que, una vegada més, ens ha 
demostrat un consolidat nivell. la
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La crítica

         Francesc López, 
crític teatral
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La Fundació Joan Capella inau-
gura el 2 de desembre a l’Audi-
tori Municipal una exposició de 
pintura d’Antoni Mas Argen te 
(Barcelona 1929-1969), artista 
que va estar vinculat al grup 
Tertúlia als anys cinquanta, 
on va coincidir amb el també 
pintor Joan Capella. L’obra de 
Mas va suposar una clara em-
penta per a l’evolució de Cape-
lla en un moment vital del seu 
aprenentage, tal i com el mateix 
artista explica a la seva biogra-
fi a ‘De part teva’. 
“Creiem que és interessant 
donar a conèixer l’obra de 
Mas, tant per la seva gran 
qualitat com per la infl uència 
que va exercir sobre la pintu-
ra de Capella”, ha explicat el 
director de la Fundació, Jorge 
Gómez.  

Selecció d’obres. La major part 
de la mostra està formada per 
obres que pertanyen a col-
leccions particulars, tot i que 

també n’hi procedents d’ins-
titucions. La més destacable 
és un oli sobre tela titulat ‘Els 
ocupants de la carretilla por-
tuària’, provinent del fons del 
Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona (Macba), amb la què 
Mas va guanyar el primer pre-
mi del Concurs d’Artistes No-
vells que va organitzar l’Ajun-
tament de Barcelona al 1954. 
Mas i Capella van participar en 
una mostra col·lectiva al 1956 a 
l’Ateneu Barcelonés. 

Un autoretrat a l’oli d’Antoni Mas Argente

fundació Joan capella
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Una mostra divulga l’obra 
de l’artista Antoni Mas
L’autor barceloní va infl uir en l’evolució pictòrica de Capella

Laura Grau | Redacció

Els pobladors del jaciment de les 
Maleses, a la serralada de Mari-
na, eren capaços de determinar el 
canvi d’estacions de l’any a partir 
de la sortida del sol i tenint com 
a referència quatre punts en l’ho-
ritzó. Aquesta és la teoria que el 
Museu Municipal va presentar 
el 19 de novembre a la Casa de 
la Vila en el marc de la Setma-
na de la Ciència –que també va 
incloure un taller sobre ciència 
per a nens i una sortida al parc de 
les Aigües. Segons les investigaci-
ons, tot fa indicar que al poblat 
hi havia un observatori des d’on 
el sacerdot determinava les varia-
cions solars, un factor clau en la 
vida del món ibèric vinculat al 
culte a la natura i la necessitat de 
saber quan havien de començar 
les tasques agrícoles.

Hipòtesis. Segons la directora del 
Museu, Mercedes Durán “hi ha 
un espai obert al jaciment des 
d’on es poden veure a l’horitzó 
els quatre punts que els ibers 

podrien haver marcat com a 
referència per establir l’inici de 
les estacions”. Els arqueòlegs que 
dirigeixen les excavacions al po-
blat ibèric van organitzar el pas-
sat 21 de març un treball de camp 
al jaciment per constatar la seva 
teoria. L’astrofísic i professor de 
l’INS Montserrat Miró, Alejandro 
Castro, va ser l’encarregat de cal-
cular, mesurar i establir els punts 
de referència. “Creiem que l’est 

està enmig de l’horitzó marí, el 
punt que determinava l’equi-
nocci de primavera. Quan el sol 
surt a l’extrem nordest d’aques-
ta referència, vol dir que estem 
al solstici d’estiu i, quan ho fa a 
l’extrem sud, comença el solsti-
ci d’hivern”, va explicar Castro, 
qui considera que aquesta hipòte-
si pot ser molt factible perquè és 
fàcil de recordar i de transmetre 
oralment.
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Els habitants del poblat les Maleses 
sabien quan canviaven les estacions
Així s’ha constatat en un treball de camp que va fer el Museu al jaciment iber

Sílvia Alquézar | Montcada

Mercedes Durán i Alejandro Castro, durant l’exposició de la seva teoria del calendari solar

setmana de la ciÈncia

Una de les fotografi es que formen part de la mostra sobre el Teide que presenta Joan Buxó

Joan Buxó exposa ‘Un pas pel Teide’
La mostra retrata els racons més espectaculars d’aquest parc natural de Les Canàries

fotografia

‘Un pas pel Teide’ és el títol de 
l’exposició que Joan Buxó inau-
gura el 9 de desembre a la sala 
Sebastià Heredia del Kursaal 
(19.30h). La mostra retrata ra-
cons del Parc Natural del Teide 
mitjançant una sèrie d’imatges 
en color, on l’autor capta les for-
mes capricioses i suggerents que 
ha creat la lava al llarg dels se-

gles en el paisatge d’aquesta zona 
de Tenerife, a Les Canàries, 
declarada Patrimoni de la Hu-
manitat per la Unesco al 2007. 
“Les fotos les vaig fer al 2012 
després d’adonar-me que algu-
nes formacions sorgides arran 
de les erupcions semblaven ca-
res d’animals”, explica l’autor, 
veí de Cerdanyola i membre de 
l’Agrupació Fotogràfi ca de Mont-

cada  Reixac (Afotmir). Buxó es 
dedica a la fotografi a de forma 
autodidacta des del 1978. Afi cio-
nat a les fotografi es de viatge, en 
el seu blog es poden contemplar 
la sèrie sobre ciutats com Nova 
York i Londres i reportatges so-
bre la Xina i el Tíbet. Buxó ha 
rebut les màximes distincions  en 
el món de la concursística nacio-
nal i internacional.

Laura Grau | Can Cuiàs
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el retro-visor FUNDACIÓ CULTURAL
Laura Grau

Als anys cinquanta va formar part d’aquest col·lectiu artístic i cultural de Montcada 

Antoni Mas, un pintor del grup Tertúlia

Recuperem aquesta imatge del 
grup Tertúlia feta l’any 1957, per 
parlar d’un dels seus compo-
nents, el pintor Antoni Mas, del 
qual podrem veure una retros-
pectiva a l’Auditori aquest mes de 
desembre. Mas vivia a Barcelona, 
però als anys cinquanta va co-
mençar a venir a Montcada per 
la seva amistat amb Jaume Trias, 

amb qui havia fet el servei militar. 
De seguida va sintonitzar amb els 
joves d’aquest col·lectiu artístic 
i cultural, amb els qui va establir 
una fructífera relació. En especial,  
amb els germans Vilalta –Moisés i 
Carlos–,  i amb Joan Capella, pin-
tor com ell. “Després de conèixer 
l’Antoni Mas, em vaig adonar que 
el que havia fet fins aleshores no 

era pintar, era una altra cosa”, 
diu Capella en la seva biografia. 
Del 1958 al 1963, Mas es va es-
tablir a Bilbao per motius de feina. 
Al 1963 va tornar a Barcelona, 
després de viure una temporada 
a París, però la seva prometedora 
carrera pictòrica es va veure es-
troncada per una mort prematura 
quan només tenia 40 anys.

D’esquerra a dreta, Joan Capella, M. Rosa Solano, Moisès Vilalta, Antonio Mas i Jaume Trias, durant una exposició de pintura al 1957
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Els Castellers de Montcada i 
Reixac ja són capaços de fer 
castells de sis. Ho van demos-
trar durant la seva participació 
a la Diada dels Castellers de 
Badalona, celebrada el 23 de 
novembre en aquesta ciutat. 
“Estem molt contents de po-
der tornar al panorama cas-
teller i de la millor manera 
possible: vàrem descarregar 
el 4d6 i el 3d6 amb una sol-
vència increïble, molt ferms i 

parats”, va dir en un comunicat 
de premsa la colla montcaden-
ca, que va actuar amb els Mi-
cacos de Badalona, els Laietans 
de Gramanet i Els passadors de 
Sant Adrià del Besòs. 
L’entitat veu recompensat així el 
treball i l’esforç que ha dedicat 
a aquest objectiu en els darrers 
assajos i a la campanya ‘Volem 
el nostre 6’ que va desplegar a 
les xarxes socials per engrescar 
la població montcadenca a col-
laborar fent pinya.

Moments abans de la construcció d’un dels dos castells de 6 que la colla va aixecar el dia 23

castellers de montcada

La colla aconsegueix els 
seus primers castells de 6
La Diada Castellera de Badalona va ser l’escenari de la fita

Laura Grau | Redacció
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Club de Lectura 
amb Sílvia Alcàntara
‘La casa cantonera’

11 de desembre, 18h
biblioteca de can sant joan

17 de desembre, 19.30h
església de santa engràcia

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. 

Inauguració. De la I Fira d’Artesans i 
oportunitats de Font Pudenta-Munta-
nyeta (també el 29). Hora: 17h (veure 
pàgina 4). 

1 l dilluns
Xerrada. ‘Què estem menjant?’, a càrrec 
de la nutricionista Graciela Porta. Hora: 
19h. Lloc: Biblioteca Elisenda.

3 l dimecres
Xerrada. Sobre la pobresa energètica i 
el tribut de la mobilitat. Hora: 19h. Lloc: 
Casa de la Vila. Organitza: Favmir.

Presentació. Del llibre de poesia ‘Borrar el 
paisaje’, de Cristina Falcón. Hora: 19.30h. 
Lloc: Montcata Vins (Besòs, 25).

4 l dijous
Presentació. Del llibre ‘Nithae, hija de la 

madre Tierra’, de Cristina García. Hora: 
18.30h. Lloc: Biblioteca Elisenda.

Xerrada. ‘Assegurances i pensions’, 
a càrrec de Miquel Viñals. Hora: 19h. 
Lloc: Casa de la Vila.

6 l dissabte
Festival. MIRcon de fantasia, ciència fic-
ció i terror (veure programa al web www.
uranik.com).

10 l dimecres
Hora del conte. ‘L’hora de les bruixes’, 
a càrrec de Lídia Clua. Hora: 18h. Lloc: 
Biblioteca Elisenda.

11 l dijous
Xerrada. Busques alternatives al teu 
banc?, a càrrec d’Irene Peire. Hora: 
18.30. Lloc: Casa de la Vila.

12 l divendres
Teatre. ‘Toc’, del Grup de Teatre La Sa-
lle Montcada. Hora: 22h. Lloc: Kursaal. 
Preu: 5 euros.

13 l dissabte
Inauguració. Fira de Nadal (també el dia 
14). Hora: 10h. Lloc: Rambla dels Paï-
sos Catalans (veure pàgina 3).

14 l diumenge
Concert. De nadales antigues a càrrec 
de la coral de l’escola de música Gira-
volt. Hora: 12. Lloc: Església de Reixac.

Teatre. ‘El penúltimo suspiro’, del grup 
de teatre del Casal de Gent Gran Casa 
de la Mina. Hora: 18h. Lloc: Kursaal

16 l dimarts
Inauguració. Exposició ‘Pessebres mí-
nims’, de Jordi Dauder. Hora: 19.30h. 
Lloc: Casa de la Vila.

17 l dimecres
Espectacle poètico-musical. ‘Pels volts 
de Nadal’. Hora: 19h. Lloc: Biblioteca 
de Can Sant Joan.

Presentació. De ‘Quaderns’. Hora: 20h. 
Lloc: Fundació Cultural (Major, 47). 

Mostra de pessebres
de l’Agrupació de Pessebristes de Montcada

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

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

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

eXposició
QUEST, AN EPIC 
JOURNEY

fins al 13 de desembre

sala 
principal

TEATRE
el penÚltimo 
suspiro
14 de desembre, 18h
sala joan dalmau

eXposició
un pas pel teide, de joan buxó
9 de desembre, 19.30h
sala sebastia Heredia

eXposició

ANTONI MAS ARGENTE
Fundació Joan Capella
2 de desembre, 19.30h

Ajuntament 935 726 474

Ambulàncies 061

Atenció ciutadana 010

Sanitat Respon 902 111 444

Mossos d’Esquadra 088-112

Policia Local 092

Policia Nacional 935 642 450

Taxis 936 917 600
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28 29 30

5 6 72 3 41

129 10 118

m.guix r.miró r.miró

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

v.nietor.miró a.pujol recasensm.guix

29 30
j.relat j.relat

13 14

1916 17 1815
j.duran j.vila c.pardo r.miróm.guix a.pujol

20
a.pujol

21

novembre/desembre

presentació

CALENDARI 2015
11 de desembre, 19.30h

rivas, c. conca,10
duran, av. terra nostra, 37
J.recasens, av.catalunya, 65
guix, c. major, 25
miró, c. camèlies, 32
J.relat, c. major, 89
pardo, c. masia, 2
vila nieto, països catalans, 51
J.vila, pg. jaume i, 26
a.pujol, pg sant jordi, 5
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FUTBOL FORMATIU
El CD Montcada i l’Escola difonen un 
missatge d’esportivitat per oblidar els 
incidents del derbi entre els juvenils A
pàg. 30pàg. 29

BÀSQUET
Els entrenadors, en peu de guerra
per l’obligatorietat de convalidar 
la seva titulació 

El Club Handbol La Salle, una 
de les entitats esportives més an-
tigues del nostre municipi que 
va ser fundada l’any 1952, està 
vivint un dels seus millors mo-
ments esportius. A més de tre-
ballar efi caçment el planter amb 
la creació aquesta temporada de 
10 equips (dos juvenils, dos ca-
dets, tres infantils, dos alevins 
i un benjamí) i l’escola, el club 
lassal·lià manté dos conjunts de 
veterans i tres sèniors. Aquests 
últims, dos masculins (A i B) i 
un femení, estan consolidats a la 
zona alta de les seves respectives 
lligues.

Primer equip. El sènior A que en-
trena Jaume Puig viu el seu quart 
any consecutiu a la Primera Es-
tatal, la tercera màxima catego-
ria d’handbol. Després d’aconse-
guir una històrica sisena posició 
la temporada passada, els lassal-
lians, amb una plantilla formada 
per una majoria de jugadors de 
casa, estan fent un gran handbol 
mantenint-se invictes durant vuit 
jornades. La primera derrota no 
va arribar fi ns al 15 de novembre 
quan un gol a l’últim segon li va 
impedir sumar un punt a la pista 
de l’H. Palautordera (23-22). 
Una setmana més tard, els ho-
mes de Puig, que porta tres tem-
porades seguides com a màxim 
responsable del primer equip, 
van deixar escapar el primer 
punt al pavelló Miquel Poblet 
contra el Joventut Handbol Ma-
taró (26-26). Aquesta combina-
ció de resultats negatius han fet 
baixar l’equip fi ns a la cinquena 
posició del grup D amb 15 punts. 
“Tot i els últims partits, el que 
està fent el nostre sènior A és 
històric. Està ocupant una po-

sició molt bona i la veritat és 
que no es pot demanar més”, 
ha valorat Enric Expósito, que 
viu la seva segona temporada 
com a president del club i que 
treballa, com aposta personal, en 
la creació d’un nou equip amb 
jugadors que tinguin alguna mi-
nusvalidesa psíquica. 

D’altra banda, el sènior B mas-
culí i el femení han iniciat aquest 
curs dos nous projectes amb 
l’arribada a les seves banquetes 
de Víctor Corral, qui també 
exerceix el càrrec de coordina-
dor tècnic del club, i Pau Lleixà 
respectivament. Ambdós equips 
han protagonitzat també un 
molt bon inici. De moment, el 
sènior B ocupa la tercera posició 
del grup B de Tercera Catalana 
amb un balanç de tres victòries, 

dos empats i una única derrota. 
“Encara és aviat per saber si 
aquest equip podrà lluitar per 
l’ascens, però s’ha format una 
plantilla molt compacta que 
serveix per nodrir de jugadors 
el sènior A”, ha dit Expósito, qui 
també valora molt positivament 
la temporada del femení, un dels 

líders del grup C de Primera 
Catalana després de guanyar 
els quatre partits que ha dispu-
tat. “És el moment de recollir 
els fruits de la feina que s’ha 
fet als últims anys en l’hand-
bol femení. S’està demostrant 
que, amb paciència, els resul-
tats acaben arribant”. 

Presentació. El CH La Salle ha 
confi rmat que la presentació ofi -
cial de tots els seus equips es farà 
el 29 de novembre, a partir de 
les 19h, al pavelló Miquel Poblet. 
Posteriorment, el sènior femení 
disputarà el partit de la 7a jorna-
da de Primera Catalana, contra 
l’H. Sant Quirze B.

Rafa Jiménez | Redacció

HandBol

El CH La Salle situa els seus tres conjunts 
sèniors entre els millors de les seves lligues
Els dos equips masculins (A i B) i el femení estan classifi cats entre els cinc primers a les competicions que disputen
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El primer equip del CH La Salle està fent història i ha arribat a ocupar la segona posició del grup D de Primera Estatal amb un inici espectacular

El sènior femení s’ha plantejat el repte d’entrar a la segona fase per lluitar per l’ascens Sota la direcció de Víctor Corral, el sènior B masculí no amaga que el seu gran objectiu és pujar

Mentre el primer equip 
brilla a la Primera 
Estatal, el femení i el B 
lluiten per intentar pujar 
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El CD Montcada B, que no perd 
des del 27 de setembre, acumula 
set victòries consecutives al grup 
8è de Quarta Catalana i està con-
solidat a la segona posició, la que 
li permetria jugar la promoció 
d’ascens, amb 24 punts. A les 
dues últimes jornades, l’equip de 
Miguel Ángel Romero va golejar 
a domicili l’UB Catalònia B (1-8) 
i va guanyar a casa l’UE Sant 
Fost (2-1). L’AF Veterans Catalu-
nya, que ho ha guanyat tot, és el 
líder amb 27 punts | RJ 

futBol. Quarta catalana

El filial verd suma set triomfs seguits  
i ocupa lloc de promoció d’ascens
Ha obtingut tots els punts disputats després de la derrota que va encaixar a la 2a jornada

L’extrem dret Víctor Alcalá en una acció del partit de la 8a jornada contra l’UD Molletense (3-0)
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Gràcies a un gol de Joan Obdu-
lia al minut 88, l’UD Santa Ma-
ría va sumar a la 10a jornada la 
seva cinquena victòria contra el 
CF Primer de Maig (1-0). Amb 
aquests tres punts d’or, l’equip 
d’Alfonso Torres es consolida a 
la cinquena posició del grup 9è 
de Quarta Catalana. Els de Terra 
Nostra jugaran el 6 de desembre 
un partit ajornat al camp del CF 
Poniente que li podria apropar 
encara més als primers llocs | RJ

L’UD Santa María guanya ‘in extremis’  
i manté la seva bona línia de resultats
Ocupa la cinquena posició i té un partit ajornat que disputarà el 6 de desembre

Joan Abdulia, amb la pilota, va tornar a demostrar contra el Primer de Maig la seva qualitat

Una setmana després de guanyar 
el CF Sant Julià de Vilatorta (0-3), 
l’EF Montcada va perdre a la 10a 
jornada el seu tercer partit de la 
temporada contra l’UE Porque-
res (1-2), l’únic equip que segueix 
invicte al grup 3r de 1a Catalana. 
“El rival va estar tota la segona 
part tancat a la seva àrea, però 
la pilota no va voler entrar. No 
vam tenir premi al nostre tre-
ball”, ha dit el tècnic Antonio 

Moya, qui no es mostra preocupat 
per aquesta tercera derrota contra 
un rival d’entitat: “En els partits 
importants, no hem pogut ma-
terialitzar les ocasions, però estic 
tranquil. Quan tinguem totes 
les nostres peces tornarem a ser 
més competitives i estarem a la 
part alta”. L’EF Montcada ocupa 
la cinquena posició amb 15 punts 
i un partit menys que alguns dels 
seus rivals | RJ

El CD Montcada va jugar en-
tre el 16 i el 23 de novembre 
tres partits que l’han situat a 
l’última posició del grup 1r de 
Primera Catalana. La setmana 
va començar bé amb un valuós 
empat a casa contra el CF Lloret 
(1-1) que trencava una ratxa de 
sis derrotes consecutives. Abans 
de visitar el camp del líder, el CE 
Granollers, els verds van dispu-
tar el 19 de novembre el partit 
ajornat contra el cuer, l’UD At. 
Gramanet-Milán. Els de Santa 
Coloma, que no havien guanyat 
cap partit, van deixar la darrera 
posició gràcies a la seva primera 
victòria contra l’equip de Cris-
tóbal Casado (2-1). Quatre dies 
més tard, els verds va encaixar a 
Granollers una dolorosa goleja-
da (7-0) que, afegida a la victòria 

del CE Banyoles, els situa com a 
cuers del grup. A manca de cinc 
jornades per al final de la prime-
ra volta, el CD Montcada és l’úl-
tim amb 4 punts i està a 12 de 
la salvació. Casado, qui anuncia 

fitxatges per als propers partits, 
reconeix que veure l’equip en 
aquesta situació és un cop dur: 
“És la realitat que tenim i hem 
de lluitar i continuar treballant 
per sortir endavant”, ha dit.  

futBol. primera catalana

El CD Montcada és últim després  
de perdre contra el cuer i el líder 
A manca de cinc jornades per al final de la primera volta, està a 12 punts de la salvació

El CD Montcada va donar símptomes de millora amb un empat a casa contra el CF Lloret (1-1)
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Tot i dominar el partit, va perdre amb les gironines per 1 a 2

L’EF Montcada no pot amb 
una invicta UE Porqueres

futBol femenÍ. primera catalana

Després de perdre amb el cuer, va derrotar l’Ol. Can Fatjó

La Unión guanya a fora els 
punts que es deixa a casa

futBol. segona catalana

El Dinamic Batlló, que encara no havia guanyat, va obtenir la seva primera victòria a Can Sant Joan

La Unió Esportiva Sant Joan-Atlè-
tic, que va perdre a l’11a jornada 
a casa contra el cuer, el Dinamic 
Batlló (1-2), per un problema 
“d’actitud”, segons paraules del 
seu tècnic, José Manuel Martín 
‘Pinti’, va netejar la seva imatge 
una setmana després amb una 
victòria al camp de l’Olímpic Can 
Fatjó (0-1) gràcies a un gol de Fran 
Espinosa al minut 46. “Quan més 
va pressionar el rival, a l’últim 
quart d’hora, només ens va ge-
nerar una ocasió clara. A Rubí, 

l’equip va fer un molt bon tre-
ball defensiu”, ha comentat l’en-
trenador de la Unión, qui creu que 
el seu equip ha tornat a demostrar 
que juga millor en un terreny de 
joc gran amb espais. “El nostre 
camp és petit, però no podem 
fer res i ens hem d’adaptar per 
millorar com a local i sumar, 
per primera vegada, dues victò-
ries seguides”, diu ‘Pinti’. 
L’UE Sant Joan-Atlètic es troba a 
la novena posició del grup 2n de 
2na Catalana amb 17 punts | RJ

Rafa Jiménez | Redacció
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La lateral esquerra, Cristina Fuentes, en una acció del partit a casa contra l’UE Porqueres (1-2)
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L’AE Can Cuiàs es va endur la 
victòria en el derbi contra l’EF 
Montcada (2-7) que es va dispu-
tar el 16 de novembre a la pista 
coberta de la Zona Esportiva 
Centre en partit corresponent a 
la 9a jornada del grup 2n de Pri-
mera Catalana. L’enfrontament 
entre ambdós equips, que arriba-
ven a la cita empatats a 9 punts, 
va ser molt intens i més igualat 
del que reflecteix el marcador 
final. “La derrota és massa 
contundent perquè va ser un 
partit molt competit. Teníem 
baixes importants i no vam 
saber aprofitar les nostres oca-
sions”, ha comentat el tècnic de 
l’EF Montcada, José Luis Car-
rasco. 
Nando Sáez, entrenador de 
l’AE Can Cuiàs, coincideix amb 
aquesta valoració: “Va ser un 

molt bon partit amb gran am-
bient a les grades. Ens va cos-
tar molt guanyar un rival molt 
lluitador. És un resultat enga-
nyós perquè no vam passar, ni 
molt menys, per sobre d’ells”. 
L’AE Can Cuiàs, que a l’última 
jornada va superar l’Olímpic 

Floresta B (8-4), puja fins a la 
quarta posició del grup 3r de 
Primera Catalana amb 15 punts 
mentre que l’EF Montcada, que 
va perdre el seu darrer partit 
contra el CFS Cerdanyola 2006 
(9-3), baixa fins al vuitè lloc, amb 
9 punts.  

futBol sala. primera catalana

L’AE Can Cuiàs marca set gols  
en el derbi contra l’EF Montcada 
El resultat, 2 a 7, no reflecteix la igualtat que es va poder veure sobre la pista

L’AE Can Cuiàs és l’equip montcadenc amb millor classificació al grup 2n de Primera Catalana
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Rafa Jiménez | Redacció

És tercera del seu grup gràcies a quatre victòries seguides

L’AFS Bosc d’en Vilaró 
arriba a llocs d’ascens

futBol sala. primera territorial (fcfs)

L’AFS Bosc d’en Vilaró, que no va 
aconseguir la primera victòria fins 
a la quarta jornada del grup B de 
la 1a Territorial que organitza la 
Federació Catalana de Futbol Sala, 
va llançada i ha encadenat quatre 
victòries consecutives, les últimes 
contra l’A.C.E. Sansur Zona Fran-
ca C (2-5) i l’AE Casino de Tia-

na (7-4). Gràcies a aquesta bona  
ratxa, els montcadencs són tercers 
amb 13 punts i ocupen posició 
d’ascens a 1a Nacional. “L’equip 
ha agafat una bona dinàmica. 
Estem més conjuntats i els fitxat-
ges s’han adaptat”, ha dit Javier 
Pérez, entrenador-jugador de l’AFS 
Bosc d’en Vilaró | RJ

Després d’un inici amb dubtes, l’AFS Bosc d’en Vilaró ha trobat una línia regular de bons resultats

El Broncesval ha baixat fins a la 
tercera posició per la cua del grup 
3r de Segona B després d’encade-
nar cinc jornades sense guanyar. 
Els montcadencs, que han sumat 
dos punts dels últims 15 en joc, 
van perdre el seu últim partit a 
casa contra un rival directe com 
l’AEJ Riera de Cornellà (3-6). 
Una setmana abans, l’equip de 
Javi Ruiz va caure a la pista de 
l’FS Ripollet (4-3) per un gol en 
contra a manca d’un segon per 
al final | RJ

futBol sala. segona B

El Broncesval no guanya des de fa 
cinc jornades i és tercer per la cua  
Ha perdut els seus dos últims partits contra el Ripollet (4-3) i el Riera de Cornellà (3-6)

Chechi va marcar el primer gol del Broncesval en el partit disputat a casa contra el Riera de Cornellà

A l’última jornada, va caure contra el CD Can Parellada (2-6)

El sènior B ha perdut els 
tres últims partits a casa

futBol sala. primera catalana

El sènior B de l’FS Montcada ha 
perdut tres dels quatre partits 
que ha disputat aquesta tem-
porada com a local i a l’última 
jornada va encaixar una nova 
derrota contra el CD Can Pare-
llada (2-6), segon classificat del 
grup 2n de Primera Catalana.  
Sortosament, els blaus, que ocu-
pen la desena posició amb 8 
punts després de 7 jornades, van 
poder esgarrapar un punt una  
setmana abans a la pista de l’AD 
Castellnou (3-3) | RJ
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L’FS Montcada B segueix sent massa irregular
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La decisió del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat 
d’aplicar un nou marc legislatiu 
per als entrenadors de bàsquet 
ha generat una gran preocupa-
ció. Segons Ensenyament, les 
titulacions tramitades per la Fe-
deració Catalana de Bàsquet des 
del 1999 deixaran de ser vàlides 
a partir de gener i s’hauran de 
convalidar seguint un procés que 
no serà gratuït. Aquesta mesura, 
que acabarà arribant a altres es-
ports, afecta uns 6.000 tècnics de 
bàsquet que hauran de fer front 
a un cost mitjà d’entre 650 i 950 
euros per adaptar els seus itine-
raris formatius. A aquesta xifra 
s’han de sumar els 60 euros d’un 
assessorament obligatori i els 50 
d’una prova d’accés.
Els entrenadors catalans han ini-
ciat una campanya a les xarxes 
socials amb el hastag #NoPay-
NoCoach i estan fent una reco-
llida de signatures a change.org. 
De moment, la seva pressió ha 

aconseguit una pròrroga d’un 
any sense sancions per als tèc-
nics que no facin el reciclatge i 
no es descarta una aturada de les 
competicions per assolir el segon 
objectiu: que el nou sistema de 
titulacions no sigui retroactiu. 
L’UB MIR no amaga la seva 
preocupació per aquests canvis 
que s’afegeixen a l’obligatorietat 
de fer contractes que exigeix Hi-

senda. “Tot aquest cost acabarà 
repercutint en els clubs, que 
haurem de pujar les quotes. 
A més, els equips ja no es fa-
ran a partir dels jugadors que 
tinguem, sino dels tècnics que 
hagin fet la convalidació. De 
moment, tenim un any més 
per buscar solucions i no llen-
cem la tovallola”, ha dit Benito 
Santamaría, vocal de la directiva. 

BàsQuet

Preocupació entre els tècnics per la 
convalidació de les seves titulacions
El Departament d’Ensenyament els exigeix fer un reciclatge que tindrà un cost econòmic

Rafa Jiménez | Redacció

Els tècnics de bàsquet hauran d’invertir temps i diners per convalidar la seva actual titulació

> El sots-21 A ocupa 
els primers llocs
El sots-21 A de l’UB MIR és un dels  
líders del grup 2n del Campionat 
Territorial A2 amb 16 punts i un 
balanç de 7 victòries i 2 derrotes. 
L’equip que entrena Miguel Ángel 
Ganella va començar la competi-
ció amb 5 triomfs consecutius i ha 
perdut els dos últims partits a do-
micili contra l’AB Premià (59-53) 
i el Regina Carmeli (70-59). El 16 
de novembre, els blaus van acon-
seguir una victòria clau contra el 
CB Pedagogium (66-60), rival amb 
qui comparteixen el lideratge | RJ

Competiran a partir del 28 de novembre a Varsòvia (Polònia)

Antonio Muñoz i ‘Pitu’ 
Rodríguez, a l’Europeu

vovinam viet vo dao

Els montcadencs Antonio 
Muñoz, vigent subcampió del 
món, i Marc ‘Pitu’ Rodríguez 
participaran al Campionat d’Eu-
ropa de Vovinam Viet Vo Dao 
que es disputarà entre el 28 i 30 
de novembre a Varsòvia (Polò-
nia). Muñoz i Rodríguez, que 
pertanyen al club Marbre Gym 
de Santa Perpètua, seran dos 
dels cinc representants de la se-
lecció espanyola que dirigirà An-
tonio Morales Gatell. Els altres 
són David Expósito, entrenador 
dels dos montcadencs i també 
membre del Marbre Gym, An-
tonio Morales (Arvi) i el canari 
Miguel Torres, doble campió 
d’Europa. El Vovinam Viet Vo 
Dao és l’art marcial vietnamita 
més estès del món on s’utilitzen 

mans i cames. ‘Pitu’ Rodríguez 
competirà a la categoria de -60 
kilograms mentre que Muñoz 
ho farà a la de +90 | RJ   
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D’esquerra a dreta, Muñoz, Expósito i Rodríguez

Va ser segon a la prova individual de Tai-Txi amb sabre

Badosa, podi al Torneig 
Internacional de Wushu 

arts marcials

Eduard Badosa, de l’Espai de Tai 
Chi de Montcada i Reixac, va 
aconseguir la medalla de plata al 
III Torneig Internacional amistós 
de Wushu de Catalunya que es 
va disputar el 16 de novembre a 
Castelldefels. La competició va 
comptar amb la presència d’uns 
300 participants de diferents edats 
i modalitats: Wushu, Kung Fu i 
Tai-Txi. Badosa va pujar al segon 
lloc del podi a la prova individual 
amb la forma Chen Tradicional 
de Tai-Txi amb sabre | RJ     
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Eduard Badosa, al segon lloc del podi

Eva Nieto i Carles Cirera, del club Endansa, van quedar subcampions de 
l’Austrian Open, la segona competició més important del circuit internacional 
que es va disputar al Palau de Congressos de Viena el 15 de novembre amb 
la participació de 1.500 parelles de 51 païssos. Nieto i Cirera van pujar al podi 
de la categoria sènior 1 llatí competint contra les 34 millors parelles d’arreu del 
món. Els montcadencs només es van veure superats per la parella russa, cam-
piona del món al 2012 i 2013, i van obtenir més puntuació que els competidors 
txecs, vigents subcampions del món | RJ

> Eva Nieto i Carles Cirera pugen al podi a Viena

La sala institucional de la Casa de la Vila acollirà el 28 de novembre, a partir 
de les 19h, un acte obert al públic que servirà per presentar el nou repte que 
afrontarà Isidoro Aparicio a principi de 2015. El muntanyenc local, membre del 
Centre Espeològic Alpí Vallesà, intentarà assolir el cim de l’Aconcagua (6.962 
metres) fent equip amb Jordi Alejandro (UME) | RJ

> Presentació del nou repte d’Isidoro Aparicio

La JAM va presentar una delegació de 15 esportistes

Representació local a la 
Ultratrail de Collserola

atletisme

Un total de 15 esportistes de la 
TriJAM i l’UltraJAM va partici-
par a l’UT Collserola que es va 
disputar el 22 de novembre. Al 
circuit de 80 quilòmetres, el mi-
llor va ser Rubén Colombo amb 
un temps de 7 hores i 55 minuts 
(11è de la general). Colombo va 
estar acompanyat per Miki Bar-
rero, Carlos García, Pau Jordán, 
Toni Ortiz, Óscar Amposta, José 
Serrano i Juanjo Bonil. A nivell 
individual, el montadenc Pablo 

Barbosa va fer un temps de 13 
hores i 11 minuts.
Toni Navarrete va ser el millor a 
la Mitja Volta de 45 quilòmetres 
amb 4 hores i 19 minuts (10è i 2n 
en veterans). També van córrer 
aquesta distància Héctor Basti-
da, Enric Dalmau –2n en super 
veterans–, Paco Serrano, Carlos 
San Felipe i Marta Muñoz. Ga-
briel Gordillo va fer la cursa de 
23 quilòmetres en 2 hores i 26 
minuts | RJ

Ernesto Romero va participar 
el 9 de novembre a la Marató 
del Montseny, una de les proves 
més exigents de Catalunya on 
els atletes havien de fer els 42 
quilòmetres del recorregut en 
menys de 8 hores superant un 
desnivell acumulat de 5.400 me-
tres. Romero, qui feia la seva pri-
mera marató de muntanya amb 
l’equip Medina Competición, va 
acabar a la 466a posició amb un 
temps de 6 hores i 42 minuts | RJ 

Romero acaba 
la Marató del 
Montseny en 
menys de 7h
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El CD Montcada i l’EF Mont-
cada volen col·laborar perquè 
no es repeteixin els incidents 
que es van veure en el derbi dels 
juvenils A que es va disputar el 
15 de novembre. A manca d’un 
minut per al final, i amb empat 
a 2, l’expulsió d’un jugador ver-
mell va provocar una picabaralla 
que va desembocar en una inva-
sió de camp per part d’aficionats, 
directius i tècnics. Preocupats 
per aquesta imatge, ambdós 
clubs, amb la mediació del regi-
dor d’Esports, Marc Rodríguez 
(PSC), van decidir fer una ac-
ció conjunta per transmetre una 
imatge d’esportivitat. Abans del 
derbi infantil que es va jugar el 
23 de novembre, tots els juga-
dors i els presidents d’ambdues 
entitats van sortir a la gespa amb 
una pancarta on es llegia la fra-
se: ‘Guanyi qui guanyi, guanya 
Montcada. Guanyi qui guanyi, 
continuarem sent amics’. “Volem 
donar una imatge de tranquil-
litat perquè la rivalitat espor-
tiva no generi problemes fora 
dels camps de futbol”, ha ma-
nifestat el president de l’Escola, 
Antoni Sánchez. D’altra banda, 
el màxim dirigent del CD Mont-
cada, Modesto ‘Tato’ Sanchís, 

destaca que mai s’havien produït 
problemes: “Tot el que va pas-
sar va ser molt trist i no volem 
que torni a succeir. El que tam-
poc podem obviar és que hi ha 
actes i actituds d’alguns juga-
dors que no s’han de repetir”. 
El president de l’Institut Muni-
cipal d’Esports i Lleure (IME) i 
regidor d’Esports, Marc Rodrí-
guez, s’ha manifestat satisfet amb 
aquest acte simbòlic: “L’IME 
treballa pel bon enteniment 
entre les entitats i la disparitat 
de criteris no s’ha de traslla-
dar al terreny esportiu i molt 
menys al personal”. 

Rafa Jiménez | Estadi de la Ferreria

futBol formatiu

El CD Montcada i l’Escola fan una 
crida a l’esportivitat en els seus derbis
Ambdós clubs treballen plegats perquè no es tornin a repetir els incidents del partit entre els juvenils A

Jugadors, tècnics i presidents del CD Montcada i l’Escola van voler oferir un missatge de tranquil·litat i esportivitat abans del derbi dels infantils

Una setmana després del derbi 
entre els juvenils A, dos equips 
del CD Montcada i l’EF Mont-
cada es van tornar a veure les 
cares sobre un terreny de joc. El 
23 de novembre, l’infantil B ver-
mell, un dels líders del grup 39è 
de Segona Divisió amb un ple de 
victòries, va guanyar 9-1 l’infan-
til C verd, que és cuer amb cap 
victòria. 

Unificiació. Representats del CD 
Montcada i l’Escola van mante-
nir una segona reunió per parlar 
sobre una hipotètica unificació del 
futbol formatiu dos dies després 
dels incidents al partit dels juve-
nils A. Ambdós clubs han decidit 
que els seus socis es pronunciïn 
en les assemblees que es faran 
abans d’acabar l’any respecte si 
volen o no aquesta fusió | RJ

L’infantil B 
vermell derrota 
clarament 
l’equip C verd
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El derbi infantil va ser per a l’equip de l’Escola
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El derbi es va acabar abans de temps, però els minuts jugats van ser molt intensos fins al 2-2

El judo, que no s’inclou al paquet 
ofert per Talinga, l’empresa que 
té assignat el servei, és l’extraesco-
lar amb més inscripcions (30) al 
col·legi Font Freda. També s’han 
obert grups d’iniciació esportiva 
(11), futbol (7), reforç (5), teatre 

(5), anglès (5) i ball (5) –aquests 
quatre poden desaparèixer si al 
gener no hi ha un mínim de sis 
inscripcions. D’altra banda, dos 
pares imparteixen futbol a una 
quinzena d’alumnes de 1r que no 
poden competir | RJ

Hi ha dos grups, un dirigit de forma voluntària per uns pares

esport escolar

Protagonisme per al futbol 
al col·legi Font Freda

El grup de futbol que sí pot competir als Jocs Escolars entrena cada dimarts i dijous

futBol formatiu

Montcada Aqua organitza unes 
jornades de portes obertes que 
permetran que els familiars ocu-
pin  les grades durant els cursets 
de natació. Aquesta opció s’oferi-
rà el dia 29 al matí i entre l’1 i el 
5 de desembre, a la tarda, exclo-
ent els grups escolars que fan els 
cursets de 15 a 17h | RJ 

Jornades de 
portes obertes 
als cursets

montcada aQua
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Després de la disputa de 7 jorna-
des al grup 1r de Primera Divi-
sió, el cadet B de l’FS Montcada 
ocupa una meritòria quarta posi-
ció amb 13 punts i un balanç de 
4 victòries, 1 empat i 2 derrotes. 
El conjunt que dirigeix Javi Ruiz, 
qui compatibilitza aquest càrrec 
amb el d’entrenador del primer 
equip del club, està format per 
cadets de primer any que han 

d’enfrontar-se amb una majoria 
de jugadors de més edat ja que 
el 80% dels rivals d’aquest grup 
són els equips A dels seus respec-
tius clubs. “La classifi ció és im-
portant, però no és la prioritat.
Més que competir, hem de 
formar persones i, a nivell es-
portiu, transmetre conceptes 
tàctics i tècnics”, valora Javi 
Ruiz | RJ

Format per cadets de primer any, juga contra rivals més grans

futBol sala. fs montcada

El cadet B ocupa una 
meritòria quarta posició

Tot i el treball fet durant l’estiu, 
el CH La Salle no va poder reu-
nir el mínim de fi txes per formar 
un juvenil masculí i va decidir 
confeccionar un equip reforçat 
amb cadets que juga fora de 
competició a la Segona Catalana 
i que perdrà tots els punts a fi nal 
de temporada. Tot i aquest han-
dicap, els nois de Víctor Corral, 

qui també entrena el sènior B, 
ocupen la part mitja de la taula 
amb un balanç de 2 victòries, 1 
empat i 2 derrotes. “L’equip està 
complint amb la seva doble 
missió: que els cadets puguin 
tenir experiència en una cate-
goria superior i que els juvenils 
juguin alguns partits amb el 
sènior B”, ha dit Corral | RJ 

El masculí no es va poder confeccionar amb el mínim de fi txes

HandBol. cH la salle

El juvenil progressa, tot i 
estar fora de competició

L’infantil masculí de l’UB MIR 
està oferint un alt rendiment al 
grup 11è del nivell C del Cam-
pionat Territorial. Superada la 
primera volta, és líder en solitari 
amb sis victòries en sis partits –les 
últimes contra el Regina Carmeli 
Blanc (70-20) i el CB Santa Co-
loma B (43-76)– i una mitjana de 
71 punts, tot i que en aquesta ca-
tegoria les actes es tanquen amb 
un avantatge màxim de 50. “Es-
tem treballant bé per afrontar 
una segona fase que serà més 
complicada. Estic content amb 
els resultats, tot i que en aques-
tes categories el més important 
és la formació i que en els par-
tits es vegi tot el que s’entrena 
durant la setmana”, ha dit el 
tècnic Isidoro García, qui ha tor-
nat a la banqueta després d’uns 
anys de descans. 

BàsQuet

L’infantil masculí de l’UB MIR arrasa 
en el nivell C de la seva categoria

Rafa Jiménez | Pista coberta

Iniciada la segona volta, és líder amb un ple de sis victòries i una mitjana de 71 punts

L’infantil va oferir una nova exhibició el 25 d’octubre quan va derrotar l’Escola Sant Gervasi 2 (74-39)
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El cadet B va començar la lliga l’11 d’octubre amb un empat contra l’Inter Esportiu Malgrat (5-5)
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El juvenil masculí va empatar a casa el 23 de novembre contra l’H. Lleida Pardinyes (24-24)
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Claudia Ureña i Adriana Muri-
llos, jugadores de l’infantil A del 
CH La Salle, han participat en 
alguns entrenaments de la selec-
ció catalana infantil de prepara-
ció per als Campionats d’Espa-
nya de seleccions autonòmiques 
que se celebraran al gener. Paula 
Julián ha fet el mateix amb la se-
lecció juvenil catalana | RJ 

Entrenaments 
amb les 
seleccions 
catalanes



Miquel Codony
Defensor del gènere. El que va començar sent una afi ció, fer crítiques de literatura fantàstica 
en el seu blog ‘La Biblioteca d’Ilium’, s’ha convertit en un espai de realització personal per aquest 
tècnic sanitari de professió de 38 anys d’edat i veí de Montcada i Reixac des del 2003. Forma part 
del col·lectiu montcadenc Urànik, principal organitzador del MIRcon 2014, el festival de literatu-
ra fantàstica, ciència fi cció i terror, que tindrà lloc a Montcada del 6 al 8 de desembre. Codony 
reivindica el valor literari d’aquests gèneres, menystinguts durant molt anys per la gran literatura, 
però que cada vegada tenen més seguidors gràcies al boom de les sèries de televisió, el cinema 
i els videojocs. Recentment ha engegat amb uns companys el blog ‘FantàstiK.cat’, que pretén ser un 
aparador del que s’està fent dintre del fantàstic català. 

“La literatura fantàstica no 
és una bajanada infantil”

D’on et ve l’afi ció a aquests 
gèneres?
Vaig créixer en una casa amb unes 
prestatgeries plenes de llibres de 
ciència fi cció gràcies a l’afi ció del 
meu pare. En realitat la meva dieta 
lectora és força variada perquè 
m’agrada molt llegir, tot i que 
darrerament –amb el blog i altres 
feines–, la proporció dels gèneres 
fantàstics ha crescut. I també és 
cert que com a objecte d’estudi, 
m’interessen més que la resta. 
Per què vas decidir fer un blog?
Al principi va ser per curiositat, 
però s’ha anat convertint en una 
forma de donar sortida a algunes 
idees que, d’altra manera, no 
sabria què fer-ne. Quan començo 
a parlar de llibres, no puc parar. 
I això pot cremar les amistats i 
les persones que t’estimen... Així, 
el blog m’ha permés conéixer 
una comunitat en la què he 
trobat veritables amics amb qui 
compartir les meves obssessions.

Per què s’ha menystingut aquest 
tipus de literatura?
Fa poc l’editorial Càtedra ha editat 
un llibre sobre la història de la 
ciència fi cció espanyola, en el que 
queda clar que amb el Franquisme 
va haver-hi un esvoranc en 
l’evolució del gènere. Això explica 
que no es desenvolupés una 
tradició fantàstica tan sòlida i 
coherent com a altres països, 
sobretot anglosaxons. El gènere va 
reviure més tard gràcies a l’activitat 
d’uns afi cionats amb escassa 
formació literària –amb algunes 
excepcions –que, poc a poc, van 
aconseguir dignifi car el gènere. 
I quin és el panorama a 
Catalunya? 
Aquest prejudici no és tan marcat. 
Alguns dels principals autors 
moderns en català escriuen 
literatura no realista i publiquen 
i són respectats fora de les 
col·leccions especialitzades. Em 
refereixo a autors com Sánchez 

Piñol, Joan Lluís Lluís, Miquel de 
Palol, Marc Pastor i Albert Villaró, 
entre d’altres. Bé, no deixa de ser 
la terra de Perucho i Pedrolo... 

Consideres que la percepció del 
gènere ha canviat?
Encara avui el món de la crítica 
acadèmica només li dóna valor a 
la literatura realista. En canvi, estic 
convençut que els lectors cada 
vegada tenen menys prejudicis. Al 
capdavall, literatura és artifi ci, i hi 
ha idees que guanyen en força si 
s’eleven a la categoria de metàfora 
gràcies a la imaginació.
Quins factors creus que han 
contribuït a expandir el gènere?

Aquí és fàcil fer una llista: 
videojocs, sèries, pel·lícules i al-
guns fenòmens de la literatura 
juvenil com Harry Potter o Els 
Jocs de la Fam. Això sí que pot 
contribuir a crear hàbit lector en els 
més joves i a obstaculitzar l’aparició 
de prejudicis.
Et molesta l’etiqueta de ‘friki’?
No sé quin és l’origen de 
l’expressió, però és veritat que de 
vegades els afi cionats als gèneres 
fantàstics afavorim aquesta imatge 
de diferència. Fa uns anys Marc 
Pastor va utilitzar l’expressió 
‘culturalment dispersos’. Crec que 
descriu millor la realitat. Potser 
no és que no m’agradi l’expressió 
“friki”, és només que no m’hi sento 
identifi cat.
Quins són els clàssics del gènere 
que ningú s’hauria de perdre? 
El meu preferit és 1984, de 
George Orwell, una novel·la 
enorme i perfectament vigent. 
També recomano novel·les encara 

més antigues que van contribuir 
al naixement del gènere, com 
Frankenstein, de Mary Shelley, La 
Guerra dels Mons, d’HG Wells o 
Dràcula de Bram Stoker. Si parlem 
d’obres que han inspirat autors 
fi ns a extrems malaltissos hem 
d’esmentar El Senyor dels Anells, 
tot i que cada vegada trobo a més 
gent a qui avorreix. 
Quines expectatives tens sobre el 
MIRcon?
Sobreviure. Que vingui molta gent 
i que, tant els assistents com els 
ponents s’ho passin molt bé.  Que 
es converteixi en un festival de 
referència a tot l’Estat amb seu a 
Montcada. Que n’hi hagi un cada 
any. Que la gent del poble ho 
trobi interessant i s’animi a venir 
a les xerrades i les activitats. Que 
algú que no llegia gènere fantàstic 
comenci a fer-ho de resultes del 
festival. I que quedi molt clar que 
la literatura fantàstica és cultura i 
no una bajanada infantil.

“Volem que el MIRcon 
es converteixi en un 
festival de referència 
a tot l’Estat amb seu a 
Montcada”

Crític de literatura fantàstica

A títol personal
LAURA GRAU
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