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ÚLTIM PLE DEL 2015

El govern crearà una comissió per estudiar 
que la gestió de l’aigua passi a ser municipal
Segons es va aprovar en sessió plenària a proposta de la CUP, s’analitzaran alternatives al model actual que gestiona l’AMB 

L’Ajuntament iniciarà un procés 
per estudiar la municipalització 
de la gestió del servei de l’aigua i 
crearà una comissió que analitzarà
aquesta qüestió i les alternatives 
al model actual, competència de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB). La intenció del consis-
tori és convocar una audiència
pública per sotmetre a informació 
i debat ciutadà el model de gestió 
d’aquest subministrament amb 
la participació de persones i col-
lectius especialitzats en la matèria, 
així com els agents que gestionen 
el servei. Aquesta voluntat es va 
posar de manifest durant l’última 
sessió ordinària del Ple celebrada 
el 23 de desembre que va aprovar 
una moció presentada per la CUP. 
La proposta perquè s’estudiï que 
l’aigua sigui de titularitat munici-
pal va comptar amb els vots favo-
rables de tots els grups municipals 
(PSC, ICV-EUiA-E, ERC, Círcu-
lo i CiU), a excepció de C’s i el PP 
que van votar en contra. 

Els partits que van donar suport
són partidaris de crear la comissió, 
tot i reconèixer que aconseguir que 
la gestió de l’aigua sigui municipal 
no serà fàcil ja que aquesta com-
petència és de l’ÀMB, qui té as-
signat el servei per a 23 municipis, 
incloent Montcada, a una societat 
mixta, Aigües de Barcelona, amb 
participació pública (un 15%) i ma-
joria de capital privat (un 70% és 
d’Agbar i un 15%, de La Caixa).

Durant la sessió plenària, Gonzalo 
García (CUP) va defensar que la 
gestió d’un bé natural com l’aigua 
no hauria d’estar en mans d’em-
preses privades i va qualifi car la 
recuperació de la gestió municipal 
com una qüestió de “voluntat 
política”. García va reconèixer 
que s’hauria de fer pedagogia en-
tre la ciutadania en el cas de que 
la titularitat municipal provoqués 
un augment en el preu de les ta-
rifes. En aquest sentit, el portaveu 
d’ERC, Jordi Sánchez, creu que no 
està demostrat que canviar a una 
gestió pública encareixi el rebut i 
considera que el canvi de govern a 
l’AMB, amb una coalició formada 
per l’Entesa, PSC i ERC, ha pro-
piciat aquest debat i la revisió del 
procés de privatització de la gestió 
de l’aigua que es va atorgar a fi nals 
de 2012. L’edil republicà proposa 
dues línies de treball: “Remuni-
cipalitzar o que l’AMB faci una 
gestió pública de l’aigua com a 
bé universal”.
Ana Ballesta (Círculo Montcada) 
va defensar que la nova comissió 
ha de treballar per aconseguir una 
gestió pública, o en tot cas, “buscar 
els forats legals per impugnar 
l’actual contracte de concessió”. 
Per la seva part, Òscar Gil (ICV-
EUiA-E) va demanar “una gestió 
100% pública de l’aigua sense 
matisos” i es va felicitar perquè el 
nou govern de l’AMB permeti fer 
modifi cacions mentre que Daniel 
Moly, de CiU, creu que l’Ajunta-
ment s’ha de “donar l’oportuni-
tat” de valorar aquest canvi. 
Durant la seva intervenció, la por-
taveu socialista, M. Carme Porro, 
es va mostar favorable a estudiar 
la qüestió, però va alertar sobre 
els possibles desavantatges d’una 
gestió pública, fent referència a les 
despeses que l’Ajuntament hauria 

d’assumir amb el manteniment del 
servei i a les ajudes que l’entitat su-
pramunicipal atorga a les famílies 
desafavorides a l’hora de pagar els 
rebuts. 

L’alcaldessa, Laura Campos (ICV-
EUiA-E), va posar com exemple 
el procés de municipalització de 
l’aigua que ja s’ha engegat a Ripo-
llet i va confi rmar, com a integrant 

del Consell Metropolità de l’AMB, 
que aquest ens ha adquirit “el 
compromís de revisar les tarifes 
de l’aigua, per tal que siguin més 
justes i ecològiques”. 

Rafa Jiménez | Montcada

La gestió de l’aigua és 
competència de l’AMB, 
que assigna el servei a 
una societat mixta amb 
majoria de capital privat

EMPRESA MIXTA
En l’actualitat, la competència de la gestió 
de l’aigua és de l’AMB i el servei el presta 
l’empresa mixta Aigües de Barcelona
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Que l’aigua que arriba a Montcada i Reixac formi part d’un negoci privat és una de les qüestions que origina el debat sobre la seva titulatitat pública

Desestimada una moció de la CUP a favor de la 
resolució del Parlament per crear l’Estat català 
El Ple va desestimar la moció presentada per la CUP 
que demanava que l’Ajuntament donés el seu suport 
a la resolució emesa pel Parlament de Catalunya el 
9 de novembre per iniciar el procés de creació d’un 
Estat català independent. La proposta va rebre el su-
port dels grups municipals d’Esquerra i CDC i el vot 
en contra de PSC, Círculo Montcada, Ciutadans i PP, 
mentre que ICV-EUiA-E es va abstenir. Per justifi car 
la seva presentació en el Ple, Gonzalo García (CUP) 
va voler fer més incidència en les denúncies que la 
fi scalia de l’Audiència Nacional ha fet contra alguns 
regidors i ajuntaments que han donat el seu suport a 
la resolució del Parlament que en el propi text inde-
pendentista. En les seves intervencions, Sergi Martín 
(Círculo Montcada), Carme Porro (PSC) i Òscar Gil 
(ICV-EUiA-E) van deixar constància que l’esperit de 
la moció presentada per la CUP no feia referència a 
la denúncia feta contra determinats regidors i van vo-

ler especifi car que el posicionament del seu vot ate-
nia, exclusivament, a la proposta de donar suport a 
la resolució independista. La moció de la CUP sí va 
comptar amb el vot favorable dels grups d’Esquerra i 
CDC. Jordi Sánchez (ERC) va defensar la necessitat 
de tenir un Parlament amb capacitat legislativa que 
no estigui sotmès a les limitacions del Tribunal Cons-
titucional mentre que Daniel Moly (CDC) va fer una 
crida per buscar una solució democràtica. 
Al marge de Círculo i PSC, els altres grups que també 
van votar en contra de la moció van ser  C’s i PP. Da-
vid Gerbolés, portaveu de C’s, va qualifi car de “cop 
d’Estat” la resolució del Parlament i va instar al por-
taveu d’Esquerra a deixar de parlar en nom del poble 
català. Per últim, la regidora del PP, Eva García, va re-
cordar que la resolució del Parlament està anul·lada 
pel Tribunal Constitucional des de l’1 de desembre en 
tractar-se “d’un atac contra la democràcia” | RJ
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ECOPARC II
La Generalitat assumirà a partir  
d’ara el control ambiental de la 
planta de residus, propietat de l’AMB

MEDI AMBIENT

Verdures de temporada com ara 
colifl ors, cols, faves, carxofes, ble-
des, bròquil, cebes, alls, pastana-
gues o enciams ja creixen a 16 de 
les 20 parcel·les que l’Ajuntament 
va atorgar per sorteig aquest es-
tiu entre més d’una cinquantena. 
De moment, 4 encara continuen 
buides, tot i que el Ajuntament 
té previst reassignar-les seguint 
l’ordre de la llista d’espera. Els 
hortolans paguen 50 euros l’any 
i disposen d’aigua freàtica i d’un 
traster on dipositar les seves ei-
nes. Les parcel·les es troben en un 
recinte tancat enmig del parc de 
Mas Duran al qual només tenen 
accés els usuaris, la majoria dels 
quals són veïns jubilats o prejubi-
lats per als quals l’hort representa 
un afi ció. 

Malgrat tot, en aquest cas l’oci 
està directament lligat al com-
promís i l’obligació de tenir cura 
de la collita, a la qual dediquen 
un promig de 4 o 5 hores al dia. 
“Amb les altes temperatures 
que estem tenint i la manca 

de pluja, hem de regar molt 
sovint”, explica Valentín Blanco, 
de 62 anys i veí de Montcada. 
Aquest jubilat, abans professio-
nal del ram del metall, mai no 
havia tingut un hort i ha après 
sobre la marxa i amb els con-
sells dels seus veïns de parcel·la 
a tenir-ne cura. “La veritat és 
que estic molt content; és una 
satisfacció plantar i recollir les 
teves pròpies verdures, ecològi-
ques al 100%”, explica. I és que 
una de les condicions imposades 
per l’Ajuntament als hortolans és 
no utilitzar pesticides químics. 
Per evitar les plagues d’insectes, 
es fan servir plantes repel·lents o 
tècniques tradicionals com el ta-
bac bullit.
A Francisco Gómez, de 66 anys 
i veí del Pla d’en Coll, sempre li 
havia atret la idea de tenir un hort 
però mai fi ns ara n’havia tingut 
l’oportunitat. Un cop jubilat, va 
saber per La Veu que l’Ajuntament 
ofertava parcel·les i va decidir 
optar-ne a una. “L’experiència 
m’està agradant molt, és entre-
tinguda i satisfactòria”, afi rma. 
Qui sí coneix bé com es treballa al 
camp és Bernardo Ramos, de 58 
anys, prejubilat i resident a Can 
Sant Joan. Nascut a Zamora, en la 
seva infantesa ajudava els pares a 
conrear. “Això –explica– és com 
anar en bicicleta, un cop aprens, 
ja no ho oblides”.

Pilar Abián | Mas Duran

Hi ha una vintena de parcel·les de 50 metres per conrear
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Valentín Blanco, al seu hort, acompanyat del seu gendre, la seva fi lla i d’un dels seus néts qui sosté una colifl or acabada de recollir

El horts municipals de 
Mas Duran comencen a 
donar els primers fruits

Una experiència pionera 
amb aspectes per millorar
La posada en marxa d’horts municipals ha estat 
una experiència pionera a la localitat impulsada per 
l’anterior govern (PSC i CiU). Com tot allò que és nou, 
un cop posada en marxa, els usuaris han detectat 
problemes i mancances que ja han traslladat al con-
sistori. Una de les principals queixes és que part del 
recinte està envoltat per una tanca de fusta que per-
met el pas dels conills salvatges que viuen al Pla de 
Reixac.  “A un dels hortolans se li han menjat tots 
els enciams que havia plantat”, explica Bernardo 
Ramos –a la imatge, mostrant la separació existent. 
Aquesta reclamació, de la qual el regidor de Medi 
Ambient, Sergi Martín (Círculo), no tenia constància, 
s’estudiarà per intentar donar-hi resolució, segons 
ha dit l’edil. La petició de poder accedir amb vehicle 
fi ns a les parcel·les per recollir la collita ja ha estat 
concedida i la instal·lació de compostadors –un per 
parcel·la–  es farà en breu. “També hem encarregat 
a l’empresa que va fer el projecte una actuació per 
evitar que els trasters, que no tenen sostre i estan 
protegits per una pèrgola, s’omplin d’aigua quan 
plou”, ha explicat Martín. Millorar el drenatge de les 
parcel·les i estudiar la possibilitat d’allargar el període 
de concessió –inicialment de 5 anys– per compensar 

els treballs inicials que han hagut de fer els usuaris 
per adequar el terreny i fer-lo productiu és un altre 
dels compromisos adquirits pel consistori però hi 
ha demandes que no podran ser ateses, com ara la 
instal·lació de lavabos o de llum. “Econòmicament 
no ho podem assumir”, ha dit l’edil. Els usuaris tam-
bé reclamen algunes de les actuacions que diuen 
estaven incloses al projecte, com ara la instal·lació de 
tres taules de fusta i d’una zona de jocs infantils. 
Al marge de les millores a fer, Martín valora positiva-
ment l’experiència de comptar amb horts municipals 
i ha assenyalat que la voluntat del govern és fer-ne 
més quan el pressupost ho permeti | PA

L’Ajuntament no permet 
als hortolans l’ús de 
pesticides i la collita 
ha de ser de productes 
mediterranis
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“Som un equip nou i hem 
volgut fer canvis organitza-
tius abans d’aprovar el pres-
supost, per això hem hagut 
d’endarrerir la seva aprova-
ció un mes”. Aquesta és l’expli-
cació que ha donat el president 
de l’Àrea Econòmica, Óscar Gil 
(ICV-EUiA-E), per argumentar 
els motius pels quals l’Ajunta-
ment ha començat el 2016 amb 
els pressupostos prorrogats. Gil 
també ha admès que li hagués 
agradat disposar de més temps 
per elaborar el pressupost i 
ajustar-lo als canvis que vol 
impulsar el nou govern (ICV-
EUiA-E, ERC i Círculo). 
A l’espera de la seva presenta-
ció, l’edil ha avançat que la xi-
fra a gestionar girarà al voltant 
dels 39 milions d’euros i que  
augmentarà la dotació a l’Àrea 
Social en més de 300.000 euros. 
Com a exemple de les partides 
a incrementar, Gil ha dit que 
es duplicaran les ajudes a l’es-
colarització i es dotarà Serveis 

Socials de més recursos. En 
relació al capítol d’inversions, 
la previsió és destinar-hi 2,3 
milions d’euros.  
Per explicar els detalls del pres-
supost, el 21 de gener es farà a la 
Casa de la Vila (19.30h) una au-
diència pública. “Ens interessa 
recollir les aportacions de la 
ciutadania i també dels grups 
de l’oposició”, ha dit l’edil. 

Compromís. A partir del 2017 la 
voluntat del govern és que els 
pressupostos siguin participa-
tius, per això Gil ha expressat el 
compromís de començar l’ela-
boració dels mateixos aquesta 
propera primavera.

El Ple de pressupostos 
es farà a fi nal de gener

FINANCES MUNICIPALS

Pilar Abián | Montcada
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Óscar Gil defensarà el pressupost al Ple

El dia 21 tindrà lloc l’audiència pública prèvia a la sessió

El Ple de l’Ajuntament, reunit el 
23 de desembre en sessió ordinà-
ria, va donar el vist-i-plau a l’apro-
vació defi nitiva de les ordenances 
fi scals i els preus públics del 2016 
amb els vots a favor de l’equip 
de govern –ICV-EUiA-E, ERC i 
Círculo Montcada– i el suport de 
C’s i CiU. Pel que fa a la resta de 
grups de l’oposició, el PP va vo-
tar en contra i el PSC i la CUP 
es van abstenir. En l’expedient
defi nitiu s’han incorporat cinc 
modifi cacions relacionades amb 
el pagament de l’impost de vehi-
cles i la taxa de residus. Les orde-
nances fi scals es congelaran l’any 
vinent i l’Impost de Béns Immo-
bles (IBI) es rebaixarà un 3%.
Els grups municipals del PSC, 
CiU i el PP van tornar a retreure 
a l’executiu el fet d’haver presen-
tat unes ordenances molt simi-
lars a les del 2015 –amb PSC i 
CiU al govern– i no haver elabo-
rat “per manca de temps” una 
nova proposta que contemplés 
la tarifació social “que sempre 
exigien en anys anteriors”. So-
bre aquesta qüestió, el president 
de l’Àrea Econòmica, Òscar Gil 

(ICV-EUiA-E), va recordar que 
durant el primer trimestre del 
2016 s’implementarà a les es-
coles bressol municipals aquest 
nou sistema en què les famílies 
pagaran la quota del servei en 
funció de les seves possibilitats 
econòmiques.

Bonifi cacions per a l’IBI. Un altre 
dels punts de l’Àrea Econòmica 
del Ple de desembre va ser la ra-
tifi cació de les modifi cacions del 
protocol d’ajuts per a l’Impost 
de Béns Immobles (IBI) per al 
2016, que va comptar amb el su-
port de tots els grups municipals 
a excepció de la CUP, que es va 
abstenir. El president de l’Àrea 
Econòmica va proposar renovar 
les bonifi cacions en funció dels 
ingressos dels contribuents amb 
una modifi cació en el llindar de 
la renda “perquè era molt baix 
i es podien acollir molt poques 
persones”, va dir l’edil, reco-
dant que durant el 2015 només 
se n’han benefi ciat de l’ajut una 
vintena de famílies.
Malgrat el suport, els grups mu-
nicipals del PSC i CiU –els dos 
socis de govern en l’anterior man-

dat– van traslladar a l’equip de 
govern la seva preocupació per-
què la iniciativa no compta amb 
una partida pressupostària assig-
nada. “Encara que no tinguem 
el pressupost del 2016, es po-
dria haver fet una previsió eco-
nòmica”, va dir la portaveu so-
cialista, M. Carme Porro. També 
en aquesta línia es va manifestar 
l’edil de CiU, Joan Carles Pare-
des, qui va demanar a l’executiu 
local que tothom que compleixi 
els requisits se’n pugui benefi ciar:
“És una pròrroga dels ajuts 
que ja es donaven fa dos anys 
amb l’anterior govern. Creiem 
que es poden fer modifi cacions 
de les partides pressupostàri-
es per dotar-los”. En relació a 
aquesta petició, Gil va comen-
tar que “enguany han sobrat 
diners d’aquesta partida i la 
idea és que tothom que la de-
mani se’n pugui benefi ciar”. 
En aquest punt, el regidor de la 
CUP, Gonzalo García, va dema-
nar a l’equip de govern que cara 
l’any vinent “es facin unes orde-
nances progressives” perquè els 
contribuents paguin en funció de 
la seva renda.

PLE DE DESEMBRE

Ratifi cades les modifi cacions del protocol d’ajuts per a l’IBI de l’any vinent

Llum verda a l’expedient defi nitiu de 
les ordenances fi scals per al 2016

Sílvia Alquézar | Redacció

Les ordenances es van aprovar amb el vot a favor dels grups en el govern i de C’s i CiU; el PP hi va votar en contra i el PSC i la CUP es van abstenir
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ENTREVISTA A MÓNICA MARTÍNEZ

Mònica Martínez (ICV-EUiA-E), 
de 40 anys i politòloga, és la res-
ponsable municipal de Ciutada-
nia, Cultura i Patrimoni i Coo-
peració i Solidaritat. Promoure la 
participació dels montcadencs en 
la presa de decisions i incentivar 
la seva implicació en la vida pú-
blica són alguns dels principals 
objectius que s’ha fi xat per a l’ac-
tual mandat.

De quina manera promourà el 
govern la participació del veï-
nat en les qüestions de ciutat?
A més de reforçar els canals que ja 
tenim actualment (assemblees, au-
diències, Consells...) farem servir 
tres mecanismes més: la fi gura del 
regidor de barri, que s’acaba d’im-
plementar i que aposta pel diàleg 
i el contacte directe amb la ciuta-
dania; el processos participatius 
que afectin, per exemple, projectes 
com el disseny d’espais públics, i 
les consultes populars.
Seran mecanismes exclusius 
per al públic adult?
No, els obrirem a tothom. Fins ara 
el perfi l de participants en aquest 
tipus de processos ha estat majo-
ritàriament adult i masculí. Ens 
interessa saber també què opinen 
els joves, els infants i les dones. 

Quin serà el primer pas?
Modifi car l’actual Reglament de 
Participació per actualitzar-lo i ade-
quar-lo a la nova legislació. I no 

només des d’un punt de vista tèc-
nic i polític, també volem incloure 
les aportacions de la ciutadania.
Això també afectarà el Re-
glament Orgànic Municipal 
(ROM) que regula, per exem-
ple, les intervencions dels veïns 
als plens?  
Sens dubte el ROM també s’ha de 
modifi car però, mentrestant, com 
a govern des del primer dia hem 
permés que el públic que assisteix 
a les sessions plenàries pugui par-
ticipar al torn de precs i preguntes 
sense limitar el contingut de les 
seves intervencions als punts trac-
tats, com passava fi ns ara.
Hi ha data i pregunta per a la 
primera consulta ciutadana?
Propostes n’hi ha, però les hem de 
consensuar com a govern i això re-
quereix un treball transversal.
De quina manera espera trencar 
amb la dinàmica que al fi nal 
sempre participin els mateixos?
Aquest és el repte. Més que fer 
convocatòries generals i seure a es-
perar que vingui la gent a partici-
par, hem d’anar a la recerca d’opi-
nió del públic que ens interessa en 
funció de cada cas específi c. És a 
dir, si es tracta de posar en marxa 
un projecte adreçat a la gent jove, 
hem d’anar a recollir les seves pro-
postes directament als instituts o 
als espais on hi hagi jovent; fi ns i 
tot al carrer, si és necessari. 
No sembla una tasca fàcil.
I no ho és, però els processos 
participatius s’han de valorar a 
llarg termini. Són un aprenentat-
ge en si mateixos i ens obligaran 
a fer una feina constant.
Fins ara la participació s’ha ca-
nalitzat majoritàriament a tra-
vés de les entitats. 
El que elles opinen és molt impor-

tant però, si bé tenim un teixit asso-
ciatiu molt ric, també és cert que hi 
ha moltes persones que no hi estan 
vinculades i que també han de tenir 
l’oportunitat de fer les seves apor-
tacions. Avui dia les xarxes socials 
serveixen per expressar moltes de-
mandes i són un bon canal per re-
collir informació. Tot i així, no hem 
d’oblidar que cal seguir utilitzant 
les eines que hi ha establertes, com 
ara les instàncies, per traslladar a 
l’Ajuntament els problemes que re-
quereixen solucions.

Què n’opina del teixit associatiu 
local? Aposta per mantenir l’ac-
tual política de subvencions?
Tenim una xarxa molt àmplia i 
variada que fa una tasca enco-
miable i, fi ns i tot, m’atreviria a 
dir èpica tenint en compte els úl-
tims canvis legislatius que equipa-
ren fi scalment les entitats amb les 
empreses privades. De d’un punt 
de vista econòmic, però, hem de 
seguir avançant per acabar amb 
la visió paternalista de l’adminis-
tració. Les subvencions no han 
de ser un dret adquirit, sinó que 
han de respondre a projectes con-
crets. Les entitats han de prendre 
la iniciativa a la recerca dels seus 
propis recursos.    
Quins són els punts forts i els dè-
bils de l’oferta cultural local?
Crec que és increïble, tant pel que 
fa a la quantitat com a la qualitat. 
Es programen exposicions, con-
certs, representacions teatrals per 

a públics de totes les edats. Tenim 
dues biblioteques, una bona Festa 
Major, les festes de barri, el Carna-
val... Malgrat tot, hi ha molta gent 
que encara segueix sense assaben-

tar-se de l’oferta. Hem de treballar 
un bon pla comunicatiu. I un altre 
punt dèbil és la dispersió territorial, 
que planteja difi cultats al públic a 
l’hora d’haver-se de desplaçar als 
equipaments culturals. També hem 

de millorar la senyalètica perquè 
hi ha espais com ara la biblioteca 
Elisenda o el Teatre Municipal que 
encara no estan rotulats.
En matèria de Solidaritat i 
Cooperació les competències a 
nivell local són limitades. Així i 
tot, el municipi està implicat en 
diferents projectes.
El cert és que estic molt orgullosa 
de la resposta de la ciutadania a les 
campanyes en suport als refugiats. 
Al concert de Nadal, que es des-
tinava íntegrament a l’ACNUR, 
va haver-hi ple absolut i també al 
de gòspel, fet al Kursaal. El món 
local està donant una llicó a les 
administracions que han d’actuar 
al respecte i que, malauradament, 
ara per ara, no ho estan fent.

Pilar Abián | Montcada

La regidora de Ciutadania destaca els mecanismes que farà servir el govern per promoure implicació veïnal en la vida pública

‘Per aconseguir que hi hagi més participació 
ciutadana hem d’anar a la recerca d’opinió’

Mònica Martínez s’ha estrenat en aquest mandat com a regidora d’ICV-EUiA-E
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‘Estic molt orgullosa 
de la resposta de 
la ciutadania a les 
campanyes en suport 
als refugiats’

‘L’oferta cultural al 
municipi és increïble 
tant pel que fa a la 
quantitat com la qualitat’

‘El primer que farem 
serà modifi car 
el Reglament de 
Participació, ja obsolet ’
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La coalició En Comú Podem 
–formada per Podem Catalunya, 
ICV, EUiA, Equo i Barcelona en 
Comú–, va ser la més votada a 
Montcada i Reixac als comicis 
generals del 20D amb un total de 
6.321 vots (35,1%). La candida-
tura d’esquerres va assolir prop 
de 3.000 sufragis de diferència 
respecte el PSC que en va su-
mar 3.515 (19,55%). A continu-
ació es van situar C’s, amb 2.776 
vots (15,44%); el PP, amb 1.815 
(10,10%); ERC, que va sumar 
1.754 (9,76%) i Democràcia i Lli-
bertat, 1.096 (6,10%) sufragis.
En comparació amb els comicis 
del 2011, ICV i EUiA, com a 
membres de la candidatura gua-
nyadora, van ser les forces que 
més van pujar juntament amb 
ERC. Podem Montcada i C’s es 
van estrenar amb uns resultats 
excel·lents, mentre que el PSC 
i el PP van baixar en nombre i 
percentatge de vots. CiU, que es 
va presentar sota les sigles De-
mocràcia i Llibertat, també va 
sofrir una forta davallada passant 
del 18,4% dels vots al 6,1%. Pel 
que fa a la participació va ser del 
72%, 7 punts superior a la dels 
comicis de 2011.

Valoracions polítiques. L’alcaldes-
sa, Laura Campos, ha mostrat 
en nom d’ICV la seva satisfacció 
pels bons resultats obtinguts, que 
interpreta com una continuïtat de 
la voluntat que ja van manifes-
tar els votants a les municipals: 
“La gent ha tornat a dir que 
vol un canvi, com el que s’ha 
començat a produir a molts 
ajuntaments com el nostre”. 
Óscar Gil, responsable d’EUiA 
i membre del govern local, con-
sidera que confl uència de partits 

d’esquerres en una única coali-
ció ha estat un factor clau en la 
victòria, “ens ha permès assolir 
uns resultats històrics”, ha dit. 
Per la seva banda, Ana Ballesta, 
regidora del govern per Círculo 
Montcada i secretària general de 
Podem a la localitat ha qualifi cat 
els resultats d’“espectaculars”. 
“El bipartidisme i l’alternança 
PP-PSOE trontollen”, ha dit.
Per la seva banda, la portaveu del 
PSC, M. Carmen Porro, malgrat 
reconèixer que el seu partit ha 
perdut respecte el 2011, en què 
va ser la força més votada, ha 
fet una valoració positiva: “En 
comparació amb d’altres loca-
litats metropolitanes, ha estat 
favorable, ja que ens hem situ-
at com a segona força”. També 
el portaveu de Ciutadans, David 
Gerbolés, ha destacat el fet d’ha-
ver superat el PP i ERC a Mont-
cada. “Es demostra la tendència 
a l’alça del nostre partit i ens re-
afi rma com a grup municipal”, 
ha dit el regidor tot celebrant que 
la seva formació hagi assolit 40 
representants al Congrés, sent 

la primera vegada que n’optava. 
Tot i perdre en vots i en percen-
tatge respecte els últims comicis 
generals, la regidora del PP, Eva 
García, considera que el resultat 
constata “la nostra recuperació 
des de les eleccions municipals 
i autonòmiques”, ha dit. 
Per la seva banda, ERC s’ha 
mostrat molt satisfeta ja que gai-
rebé ha triplicat el nombre de 
sufragis obtinguts fa quatre anys. 
“Ha estat un bon resultat, en 
la línia dels obtinguts a les úl-
times convocatòries electorals”, 
ha assenyalat el portaveu republi-
cà, Jordi Sánchez.

Descens. Els resultats de Democrà-
cia i Llibertat han estat més aviat
fl uixos comparats amb els que va 
obtenir CiU fa quatre anys. El 
portaveu convergent, Joan Car-
les Paredes, ha reconegut que els 
comicis no han arribat en un bon 
moment per a la seva formació: 
“Ens trobem en un període de 
refl exió; no obstant això, cal 
dir que aquestes eleccions no 
són la nostra prioritat”. 

En Comú Podem guanya àmpliament 
els comicis amb més de 6.000 vots
El PSC se situa com a segona força seguida de C’s, PP, ERC i Democràcia i Llibertat

20D

Els membres de la coalició En Comú Podem van celebrar a la seva seu durant la nit electoral la victòria a Catalunya i a nivell local

El Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat 
ha aprovat la resolució d’autorit-
zació ambiental de l’Ecoparc de 
Montcada i Reixac, amb la qual 
cosa a partir d’ara la seva vigilàn-
cia i control és competència del 
govern català. La instal·lació ha 
canviat el règim administratiu, 
passant d’estar subjecta a la lli-
cència ambiental municipal a es-
tar dins del règim d’autorització 
ambiental integrada. El control i 
seguiment de la planta recau so-
bre la Direcció General de Quali-
tat Ambiental, que ha incorporat 
noves mesures de controls en ma-
tèria d’emissions de l’activitat.
Precisament l’estiu del 2014, els 
ajuntaments de Montcada, Ri-
pollet, Barberà i Santa Perpètua i 
l’Àrea Metropolitana –de qui de-
pèn la instal·lació–  van demanar a 
la Generalitat que s’encarregués del 
seu control i vigilància i que fi xés 
unes condicions més estrictes, arran 
dels alts nivells del tòxic formalde-
hid detectats al voltant de la planta 
per la Universitat Rovira i Virgili.
“Veiem bé que sigui la Genera-
litat la que assumeixi aquesta 
funció però com a Ajuntament 

seguim tenint competències al 
respecte i controlarem de ben 
a prop els episodis de pudors 
que es pugui produir i que 
perjudiquen sobretot els veïns 
de Ripollet”, ha manifestat el 
regidor de Medi Ambient, Sergi 
Martín (Círculo). En aquest sen-
tit, la Direcció General de Quali-
tat Ambiental ha assenyalat que 
s’aplicaran bones pràctiques per 
minimitzar les olors i que es revi-
saran periòdicament els fi ltres. 

Seguiment estricte. Els mesu-
raments de les emissions de la 
planta a l’atmosfera s’efectuaran 
amb més freqüència i la informa-
ció serà remesa directament al 
Departament de Territori i Sos-
tenibilitat. A més, la Generalitat 
ha informat que s’han canviat els 
mètodes seguits fi ns ara per tal 
d’unifi car criteris, ja que els dar-
rers resultats de les mesures del 
contaminant formaldehid van ser 
diferents en funció del laboratori 
d’anàlisi. 
D’altra banda, la major part del 
biogàs generat a la planta s’uti-
litzarà com a combustible per als 
motors de cogeneració i la calde-
ra de vapor de la instal·lació. 

La Generalitat assumeix 
la vigilància i els controls 
de la planta de residus
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Laura Grau/ Pilar Abián | Redacció Resultats de les eleccions al Congrés al municipi

Sílvia Alquézar | Redacció

L’AV de Can Sant Joan i la Pla-
taforma Antiincineració han pre-
sentat un recurs ordinari davant 
del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) contra 
l’Autorització Ambiental Integra-
da (AAI) que la Conselleria de 
Territori i Sostenibilitat de la Ge-
neralitat va atorgar a la cimente-
ra Lafarge l’11 de novembre. 
Ambdues entitats argumenten 
que tant el TSJC com el Tribunal 
Suprem van declarar nul·la en el 
seu dia la tramitació de l’AAI i 
que, per tant, aquesta s’hauria 
de fer de nou. “Això signifi ca co-
mençar des de 0 i no rectifi car el 
que ja està fet”, ha explicat el pre-
sident de l’entitat veïnal, José Luis 
Conejero, tot afegint que “l’auto-
rització que la Generalitat acaba 
de concedir a l’empresa es basa 
en un estudi mediambiental 

realitzat al 2006 i que, per tant, 
és obsolet”. 
La defensa de l’AV i la Platafor-
ma Antiincineració critica que la 
nova resolució de Medi Ambient 
favorable a Lafarge sigui una 
“còpia literal” de la que va ator-
gar al 2008 i entén que vulnera 
la sentència del TSJC ratifi cada 
pel Suprem.

Suport econòmic. Amb el recurs 
presentat, les entitats veïnals 
continuen la seva lluita contra 
la cimentera a la que consideren 
un dels principals focus de conta-
minació del municipi. Per poder 
dur a terme les accions legals, 
tant l’AV com la Plataforma han 
demanat el suport econòmic dels 
montcadencs. “De moment, la 
recollida d’aportacions va a bon 
ritme però necessitem més col-
laboracions”, ha dit Conejero. 

ANTIINCINERACIÓ

Amb l’argument que la tramitació inicial va ser declarada nul·la

La Plataforma recorre l’AAI 
atorgada a la cimentera

Pilar Abián | Redacció

La instal·lació ha incorporat noves mesures d’emissions

ECOPARC II
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CAN CUIÀS
El Centre Cívic del barri torna a obrir les seves portes 
al públic després dels treballs de remodelació

El Centre Cívic Can Cuiàs 
(Geranis, sn) va obrir el 
passat 11 de gener les se-
ves portes després de les 
obres de remodelació de 
l’equipament. El mateix 
dia va començar el ter-
mini d’inscripció per als 
cursos i tallers d’aquesta 
temporada, que fi nalitza-
rà el 22. Les persones interessades es poden apuntar al mateix centre, 
de dilluns a divendres, de 17 a 20h. Les propostes inclouen activitats 
consolidades, com ioga, pintura, manualitats i guitarra i incorporen no-
vetats com cursos de danses de la Polinèsia, de salsa estil Los Ángeles, 
d’iniciació i conversa a la llengua anglesa per a adults i un de guitarra 
espanyola. Les classes començaran el 25 de gener | RJ

FORMACIÓ
Promoció Econòmica i Ocupació posa en marxa dos programes 
destinats a pal·liar l’atur entre els joves del municipi

Una cinquantena de joves podrà benefi ciar-se dels dos programes la-
borals que coordina el Servei de Promoció Econòmica i Ocupació de 
l’Ajuntament amb recursos procedents del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya (SOC) i el Fons Social Europeu, que hi destinen 212.530 euros. El 
primer programa, Joves per l’Ocupació, s’adreça a joves de 16 a 25 anys 
que no disposen del graduat a l’ESO o sí el tenen però no van continuar 
els estudis. Aquest pla inclou accions d’orientació i seguiment individua-
litzat, formació i adquisició d’experiència professional amb l’objectiu de 
facilitar la seva inserció laboral. Els joves seleccionats podran triar entre 
un curs d’auxiliar de magatzem de 182 hores i un d’auxiliar de comerç i 
atenció al públic, de 188. L’altre programa, Fem Ocupació per a Joves, 
està destinat a joves en situació d’atur d’entre 18 i 29 anys que hagin 
superat l’ESO, el Batxillerat, algun Cicle Formatiu de grau mig o un equi-
valent a efectes laborals o acadèmics. Des de Promoció Econòmica es 
farà una tasca per captar ofertes d’empreses del municipi i es proporci-
onarà als joves d’ambdós programes una formació específi ca per a cada 

lloc de feina. Les empre-
ses contractants rebran 
una subvenció mensual 
equivalent al salari mí-
nim interprofessional per 
a cada jove contractat 
durant els 6 mesos que durarà la relació laboral. Els interessats a pren-
dre part en aquests programes s’han de dirigir al Servei de Promoció 
Econòmica i Ocupació, a les Antigues Escoles de Mas Rampinyo (carrer 
Alt de Sant Pere, 73), via mail (promocioeconomica@montcada.org), 
o telefònicament, 935 648 505. Els candidats han d’estar inscrits al 
programa de Garantia Juvenil de la Generalitat i a l’Ofi cina de Treball de 
la Generalitat de Ripollet. Segons la regidora de Promoció Econòmica, 
Ana Ballesta (Círculo Montcada), “l’objectiu d’aquests plans és pal·liar 
la situació d’atur dels joves, sensibilitzar les empreses i incentivar la 
demanda al mercat de treball” | LG

Les empreses de Montcada rebran incentius per fer contractacions durant períodes de 6 mesos
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Localitzat a Barcelona 
l’home desaparegut a 
Montcada
José Vicen, l’home de 65 anys veí 
de Palau de Plegamans que va de-
saparèixer el 2 de gener després 
de visitar la seva fi lla a Montcada, 
va ser localitzat el dia 8 a la plaça 
Catalunya de Barcelona. Segons 
Merche Vicen, el seu pare va es-
tar deambulant durant sis dies pel 
carrer a conseqüència de la forta 
depressió que pateix. La família 
ha agraït les nombroses mostres 
de suport i solidaritat manifesta-
des per coneguts i ciutadans en 
general, que van divulgar per les 
xarxes socials la imatge de José 
amb l’objectiu de localitzar-lo | LG

COMERÇ
L’establiment de Mas Rampinyo Maresma Papers guanya 
el premi del concurs local al millor aparador de Nadal

Maresma Papers, ubicat a Mas Rampinyo, ha guanyat el primer premi lo-
cal del concurs ‘L’Aparador’ de Nadal convocat per la Cambra de Comerç 
de Sabadell, amb el suport dels dotze ajuntaments de la seva demarcació, 
entre ells, el de Montcada i Reixac. En el marc del certamen, el consistori 
local ha premiat cinc establiments amb un viatge formatiu a París, per 
conèixer noves tendències comercials. La resta de reconeixements han 
estat per a Flors Laia (carrer Clavell), segon premi; Maite’s Fruits (carrer 
Rosselló), tercer guardó; Escuder Perruquers (carrer Barcelona), quart 
premi; i A&R Estilistes (carrer Rosselló), el cinquè reconeixement. Un total 
de 21 establiments locals ha participat en la 46a edició del certamen. “Els 
comerciants han sabut refl ectir molt bé l’esperit nadalenc als aparadors 
decorats amb materials propis del seu negoci”, ha manifestat la regidora 
de Comerç, Montse Ribera (ERC), qui el 22 de desembre va visitar cadas-
cun dels establiments premiats. A la imatge superior, l’edil –a l’esquerra– 
amb la propietària de Maresma Papers, Montse Maresma | SA

També han rebut un reconeixement els comerços Flors Laia (2n premi), 
Maite’s Fruits (3r), Escuder Perruquers (4t) i A&R Estilistes (5è)

DENÚNCIA 
Constatat l’augment del nombre d’abandonaments 
d’animals a la via pública durant els últims mesos de l’any
El cost per fer front a l’abandonament d’animals a la via pública s’ha incre-
mentat al llarg del 2015 respecte l’exercici anterior. “En el tercer trimestre 
del 2014 es van fer 42 actuacions en aquest sentit a la via pública i un 
any després n’hem realitzat 66”, va explicar la regidora de Salut Pública, 
Mar Sempere (Círculo Montcada), en l’últim Ple de l’any en què es va 
haver de fer una modifi cació de crèdit per augmentar en 35.000 euros 
la partida inicial per atendre aquests casos. L’edil va fer una crida a la 
conscienciació de la ciutadania reclamant una tinença responsable dels 
animals de companyia | LR

Un home sense sostre, 
trobat mort a prop del 
polígon Can Milans
Una patrulla dels Mossos d’Es-
quadra va localitzar l’11 de gener, 
al voltant de les 20h, el cadàver 
d’un home en avançat estat de 
descomposició al descampat que 
hi ha entre Mas Rampinyo i Can 
Milans. Segons fonts de la Policia 
Local, es tractava d’un indigent i 
la defunció es va produir fa dies, 
el que difi cultarà la tasca d’iden-
tifi cació del cos. D’altra banda, el 
mateix dia va ser localitzat el ca-
dàver d’un altre home al cemen-
tiri de Collserola amb una ferida 
d’arma de foc. El fet que el fi nat 
deixés una nota de comiat al seu 
vehicle fa indicar que es va trac-
tar d’un suicidi | PA

Fira de Nadal a la plaça de l’Església
La plaça de l’Església va acollir del 21 al 24 de desembre la Fira de Santa 
Llúcia amb participació de Montcada Centre Comerç (MCC), l’Associació 
de Comerciants de Can Sant Joan i l’Associació d’Artesans Emprene-
dors de Montcada i parades amb productes nadalencs. Aquesta va ser 
una de les iniciatives del teixit comercial de la ciutat per fomentar les 
compres de Nadal als establiments locals | SA

La Policia Local va fer 
més de 20.000 serveis 
durant l’any 2015
Segons dades facilitades pel cos 
policial en el seu compte ofi cial 
de Twitter, la quantitat més grans 
d’actuacions van estar relacio-
nades amb el trànsit (5.647), 
seguides per les de seguretat ciu-
tadana (3.693), gestions internes 
(3.672), administració (2.498) i 
anomalies (1.710) | RJ

PR
EM

SA
 A

JU
N

TA
M

EN
T

SÍ
LV

IA
 A

LQ
U

ÉZ
AR

La Policia Local està investigant 
l’origen de la pudor, semblant a la 
del gas, que el passat 13 de gener 
al matí es va detectar a diversos in-
drets del municipi com Montcada 
Nova-Pla d’en Coll i el centre del 
nucli urbà. Segons fonts policials, 
l’olor és similar a la que fa un uns 
mesos es va detectar a prop de 
l’escola Fedac Montcada, al carrer 
Major. La Policia ha informat que 
tot sembla indicar que l’episodi po-
dria ser el mateix que es va produir 
fa uns mesos. En aquella ocasió 
es va determinar que es tractava 
d’una olor que s’expandia a través 
de la xarxa de clavagueram provi-
nent de l’abocament d’una empre-
sa | SA

MEDI AMBIENT
L’absència de pluja i les elevades temperatures amb què 
ha començat l’any mantenen l’alerta de risc d’incendis
Els Bombers de la Generalitat han iniciat el 2016 alertant del risc 
d’incendi forestal a tot el país atesa l’acumulació de més de 50 dies 
de sequera i d’una situació meteorològica molt estable. La manca 
de precipitacions, acompanyada d’unes temperatures més altes del 
que correspondria en aquesta època, i una previsió que indica que 
la sequera es pot allargar fi ns el març preveuen un hivern complicat 
pel que fa a risc d’incendi forestal. La sequera s’arrossega especial-
ment en zones del litoral de Barcelona, del Pre-Pirineu, de la zona 
sud del Bages i del Pallars Sobirà i interior de l’Ebre. De fet, el parc 
natural de Collserola ha patit l’any més sec del darrers 110 anys. La 
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, del 
Departament d’Interior de la Generalitat, demana que s’extremin les 
precaucions per tal d’evitar que es produeixin incendis forestals i 
remarca la importància de donar avís de qualsevol situació de perill 
al telèfon únic d’emergències 112 | RJ

Una pudor similar 
a la del gas, alerta  
diferents barris
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CINEMA REIVINDICATIU
L’activista montcadenc Antonio Centeno 
protagonitza el fi lm ‘Vivir y otras fi cciones’, 
que refl exiona sobre la normalitat 
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La Federació d’Associacions de 
Mares i Pares de Montcada i 
Reixac (Fampa) ja té enllestida 
la programació de la cinquena 
edició de l’Escola de Mares i Pa-
res (Empa). L’entitat ha ampliat 
aquest curs l’oferta de propostes 
amb nous tallers i xerrades relacio-
nats amb els temes que més inte-
ressen les famílies com l’educació 
en valors, la bona utilització de 
les xarxes socials i les addiccions. 
L’Empa començarà el 26 de ge-
ner amb un taller a l’INS La Fer-
reria (18h) sobre ‘Educar sentint, 
educar amb sentit’, que durà a 
terme l’Associació SEER. 

La proposta del mes de febrer 
serà una xerrada titulada ‘Com 
educar sense cridar’, a càrrec de 
la sociòloga, mestra i mediadora 
de confl ictes Alba Castellví, qui 
donarà estratègies i instruments 
per educar amb serenitat i cohe-
rència. La conferència, que es farà 
a l’escola El Turó el dia 4 a les 
17.15h, s’inclou en el programa 
d’activitats gratuïtes que propor-
ciona la Diputació de Barcelona 

als ajuntaments. La proposta de 
l’Empa per al mes de març també 
s’inclou en el catàleg d’activitats 
subvencionades per l’ens supra-
municipal. Es tracta d’una sessió 
pràctica sobre l’ús segur d’Inter-
net i les xarxes socials, que oferi-
rà Tomàs Moré, responsable de 
conscienciació del Centre de Se-
guretat de la Informació de Ca-
talunya. La xerrada està prevista 
per al 3 de març, tot i que encara 
falta confi rmar la ubicació.  

Altres activitats. L’Escola de Ma-
res i Pares oferirà aquest curs 
dues iniciatives adreçades espe-
cialment a les famílies amb fi lls 
i fi lles adolescents, que tindran 
lloc a l’escola Font Freda durant 
el mes d’abril. El psicòleg clínic 
i psicoterapeuta del Centre de 
Salut Mental Infantil i Juvenil 
(CSMiJ) de Montcada, Albert 
Montaner, oferirà aquest curs 
una altra xerrada sobre el pas 
de la infància a l’adoslescència, 
que es farà el dia 5 a les 17.15h. 
La segona proposta per al mes 
d’abril és una de les novetats 
que s’inclouen al programa d’en-
guany de l’Empa. Es tracta d’un 
taller sobre com prevenir les ad-
diccions a les drogues, l’alcohol, 
el tabac o les pantalles, conduït 
per Rosa Galvany, responsale 
del Punt d’Assessorament sobre 
Drogues i Addiccions (PASSA) 

que ofereix l’Ajuntament. D’altra 
banda, la psicopedagoga Anna 
Solano oferirà un taller sobre 
com educar en llibertat evitant 
l’excés de proteccionisme, que 
tindrà lloc a l’escola Reixac, el 19 
de maig, a les 17.15h. 
Per cloure el programa, l’Espai 
Jove Can Tauler acollirà al juny 
una taula rodona amb la parti-
cipació de professors, famílies i 
alumnes i un representant dels 
Mossos sobre com prevenir els 
casos d’assetjament escolar i vio-
lència masclista a les aules. 

ESCOLA DE MARES I PARES

Sílvia Alquézar | Montcada

El psicòleg Albert Montaner oferirà aquest curs una altra xerrada sobre el pas de la infància a l’adolescència en el marc de l’Escola de Mares i Pares

El programa inclou com 
a novetat un taller per 
prevenir les addiccions 
ofert pel servei PASSA

La cinquena edició començarà el 26 de gener amb el taller ‘Educar sentint, educar amb sentit’ a l’INS La Ferreria (18h)

L’Empa amplia l’oferta amb noves propostes 
sobre l’educació en valors i Internet segura
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L’escola Reixac va acollir l’any passat un taller de teatre per abordar la sobreprotecció als fi lls
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Familiars, amics i coneguts de 
Sergio Mármol han impulsat una 
campanya a les xarxes socials 
demanant justícia per al jove, en 
coma des del 22 de novembre 
després de ser apallis sat en sortir 
d’una discoteca de Malgrat de 
Mar.  Mitjançant la pàgina de 
Facebook ‘Justicia para Sergio’ 
s’han convocat concentracions de 
suport a la família el 17 de gener, 
la primera a les 16h a la plaça 
Bosc de Can Sant Joan –barri on 
la família té les seves arrels, tot i 
que des de fa quatre anys viu a 
Mas Duran–, i la segona, a les 
18h, davant de la Casa de la Vila. 
També se’n farà una a l’exterior 
de l’hospital de Can Ruti, on es 
troba ingressat el jove, el mateix 
dia a les 16h. La consigna és que 
cada persona encengui una espel-
ma blanca per la recupera ció de 
Sergio i per reclamar que es faci 
justícia. 

Sumari. La investigació per tro-
bar els culpables de la pallissa 

que va deixar Sergio en coma 
es troba sota secret de sumari. A 
hores d’ara, el principal acusat de 
l’agressió, un jove de Granollers, 
està a la presó, però els Mossos 
d’Esquadra investiguen la im-
plicació d’altres persones. Eva 
Hernando, la mare de Sergio, ha 
agraït les mostres de solidaritat 
que ha rebut la família i confi a 
que la justícia faci la seva feina. 
El jove podria sofrir greus seqüe-

les físiques i psíquiques a causa 
de les lesions cerebrals, l’abast 
de les quals no es coneixerà fi ns 
que surti del coma. L’alcaldessa i 
els grups municipals han expres-
sat el seu suport a Sergio. El CD 
Montcada ha anunciat que tots 
els equips del club lluiran una 
pancarta de suport al jove abans 
de cada partit. Altres clubs com 
l’Escola de Futbol Montcada tam-
bé s’han sumat a la campanya.

Laura Grau | Redacció

MOBILITZACIÓ

L’alcaldessa i regidors de tots els grups municipals de l’Ajuntament, en suport al Sergio
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Una campanya a les xarxes socials 
demana justícia per a Sergio Mármol
El jove continua en coma després de la pallissa que va sofrir el 22 de novembre

Un total de 18 alumnes de tercer 
i quart d’ESO de centres públics 
i concertats del municipi, de la 
trentena que enguany participa 
en els programes de diversifi ca-
ció curricular, van començar el 
13 de gener les estades formati-
ves en el marc del  del Dispositiu 
Local de Transició Escola-Treball 
(Diltet) del curs 2015-2016. 
Aquests alumnes s’incorporaran 
1 ó 2 dies a la setmana a escoles 
bressol, escoles d’infantil i primà-
ria, centres de dia, tallers mecà-
nics, comerços i al departament 
de Montcada Comunicació de 
l’Ajuntament per tal d’iniciar el 
seu primer contacte amb el món 
laboral. L’objectiu d’aquestes es-
tades és facilitar l’adquisició de 
competències i habilitats que re-
forcin la seva formació educativa 
i el seu procés personal cap a la 

vida adulta. El programa Diltet, 
a més de les estades formatives, 
inclou uns tallers, durant tot el 
curs, de soldadura i cuina.

Valoració. Aquest és el novè curs 
escolar en què es desenvolupa 
aquesta activitat i després de 
l’experiència “hem vist que cal 
fer un programa més fl exible i 
que s’adapti encara més a les 
necessitats reals de l’alumnat i 
de cada centre”, ha manifestat 
la regidora d’Educació, Jessica 
Segovia (ICV-EUiA-E). Una de 
les novetats consisteix a què els 
alumnes de tercer facin tallers pre-
professionalitzadors i de serveis a 
la comunitat durant tot el curs. 
Els estudiants de quart seran els 
que faran les estades formatives, 
havent rebut prèviament unes 
sessions d’orientació i formació 
per a la inserció laboral.

Sílvia Alquézar | Redacció

Nova edició de les estades 
formatives a empreses
Un total de 18 alumnes ha començat les pràctiques al gener

TRANSICIÓ ESCOLA-TREBALL
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Rubén García (esquerra) és l’alumne que farà l’estada formativa a Montcada Comunicació

El Consell de Dones i la Regi-
doria de l’Ofi cina d’Atenció a la 
Dona i Polítiques d’Igualtat de 
Montcada i Reixac han comen-
çat a preparar la celebració del 
Dia Internacional de la Dona, 
que es commemora el 8 de març. 
La novetat d’aquest any és la 
convocatòria de la primera edició 
del concurs de cartells per esco-
llir la imatge representativa dels 
actes organitzats amb motiu de 
l’efemèride. El certamen és obert 
a tothom, sense límit d’edat. Es 
pot presentar un únic cartell de 
forma individual o col·lectiva. 
Els treballs es poden presentar 
fi ns al 15 de febrer a la Casa de 

al Vila i s’atorgarà un únic premi 
dotat amb 450 euros. 

Certamen literari. El Consell de 
Dones i l’Ajuntament també 
han convocat la segona edició 
del concurs de microrelats ‘8 de 
març’. Les creacions han de girar 
al voltant dels drets de les dones 
i hi poden participar totes les per-
sones majors d’edat. 
El termini de presentació de les 
obres fi nalitza el 15 de febrer i es 
poden enviar per correu electrò-
nic a l’adreça ofi cinadona@montca-
da.org o bé per correu ordinari a 
la Casa de la Vila. El certamen 
atorga tres premis de 200 euros 
cadascun.

Sílvia Alquézar | Redacció

Es convoca el I concurs 
de cartells del 8 de març
També es farà la segona edició del certamen de microrelats

DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
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La regidora d’Educació, Jessica 
Segovia (ICV-EUiA-E), va pre-
sentar al Consell Escolar Munici-
pal (CEM), reunit el 13 de gener 
en la primera sessió del 2016, la 
proposta d’adhesió a la campa-
nya Vila Groga en defensa d’una 
escola pública, gratuïta i de qua-
litat, una iniciativa promoguda 
pels diversos col·lectius del món 
educatiu que van impular la Ini-
ciativa Legislativa Popular (ILP) 
per a la creació d’un nou sistema 
educatiu a Catalunya i que va re-
collir 95.000 signatures. 

Moció. El govern municipal, for-
mat per ICV-EUiA-E, ERC i 
Círculo Montcada, té previst in-
cloure la proposta en l’apartat de 
mocions de la pròxima sessió ple-
nària de l’Ajuntament, que tindrà 
lloc el 28 de gener. El document 
recull el compromís en la defen-
sa “d’una educació pública, 
laica, catalana i inclusiva que 
garanteixi la igualtat d’opor-
tunitats”. Durant el debat, les 
escoles concertades del municipi 

van demanar la possibilitat d’in-
cloure en el document els centres 
subvencionats per la Generalitat 
en considerar que comparteixen 
molts dels problemes de l’escola 
pública. La proposta no va ser 
recollida argumentant que la fi lo-
sofi a del document és la creació 
d’un nou sistema educatiu català 
en què només hi hagi centres pú-
blics i privats, amb la integració 
de manera progressiva de les es-

coles concertades al sistema pú-
blic d’educació.
A la reunió del Consell Escolar 
Municipal, l’equip de govern 
també va presentar les propostes 
del Pla d’Actuació Municipal en 
matèria educativa, destacant ac-
cions per millorar la qualitat de 
l’educació al municipi i per pro-
moure la participació i implicació 
de tots els agents socials en l’àm-
bit educatiu.

Sílvia Alquézar | Montcada

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

El govern presenta la proposta per 
adherir-se a la iniciativa ‘Vila Groga’
El tripartit també va explicar a la primera reunió de l’any els projectes educatius del PAM

El Consell Escolar Municipal es va reunir el 13 de gener en la primera reunió del 2016
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El montcadenc Antonio Cen-
teno, tetraplègic i activista pels 
drets humans, és un dels dos 
protagonistes del fi lm ‘Vivir y 
otras fi cciones’, dirigit per Jo Sol. 
Els autors del llargmetratge han 
impulsat una campanya de mi-
cromecenatge per autofi nançar 
la postproducció de la pel·lícula, 
que aborda temes com la nor-
malitat i l’assistència sexual per 
a persones amb diversitat fun-
cional. Llicenciat en matemàti-
ques, Centeno ha estat docent
i activista polític. És un dels pio-
ners de l’Ofi cina de Vida Inde-
pendent, així com d’altres inicia-
tives per dignifi car les condicions 
de vida d’aquest col·lectiu. El 
fi lm s’ha rodat a Barcelona, on 
viu Centeno, i a l’Hospitalet, tot 
i que algunes escenes s’han en-
registrat a la Ribera, el seu barri 
natal. 

Com va sorgir la iniciativa de 
fer aquest fi lm?
Tot va començar fa un parell 

d’anys. El director, Jordi Soler, 
havia acabat la pel·lícula ‘Taxista 
ful’, que explica la història d’un 
fals taxista que robava per tre-
ballar, i jo havia fet el documen-
tal ‘Yes, we fuck’, que tracta la 
sexualitat en persones amb di-
versitat funcional. Coincidim en 
molts plantejaments i vam deci-
dir tirar endavant un nou projec-
te on confl ueixen el vell taxista i 
l’activista tetraplègic. La trobada 
entre els dos personatges situa 
el desig en el centre del desafi a-
ment per viure.
Ambdós protagonistes s’inter-
preten a si mateixos?
Sí. Pepe, el taxista, ha sortit del 
psiquiàtric després de complir 
una condemna per robar per tre-
ballar. Únicament la solidaritat 
d’Antonio, l’activista, li permet 
construir una vida fràgil sobre 
la qual projectar noves il·lusions. 
Malgrat tot, la seva necessitat 
d’encaixar en un món sense sentit 
es converteix en una tasca deses-
perada. La relació amb Antonio 
interpel·la la seva mirada sobre 

la vida, fugint de la normalitat i 
posant en valor l’anomalia. 
Quina és la idea que volen trans-
metre a la gent amb aquesta 
pel·lícula?
A la nostra societat la diferència 
es tracta com un problema o 
una patologia, posant en marxa 
processos de segregació social 
perquè quedi justifi cada la desi-
gualtat, que en el tema del cos i 
la sexualitat és molt important. 
Amb el nostre fi lm volem sumar 
imaginaris col·lectius més amplis 
i rics perquè tothom tingui cabu-
da en l’àmbit del desig, el cos i 
la sexualitat, construir un nou 
imaginari que ens permeti supe-
rar  la mirada comuna sobre el 
cos abjecte, sobre les vides tren-
cades.
Quants diners necessiten per 
acabar el fi lm?
Uns 15.000 euros. Ja hem acabat 
tota la part del rodatge, que hem 
fet de manera altruista. Però la 
part de postproducció l’hem de 
fer en un estudi per garantir que 
l’acabat es fa amb la qualitat ne-

cessària, ja que la nostra intenció 
és presentar el llargmetratge en 
diferents festivals de classe A per 
donar visibilitat i projecció al que 
volem transmetre. 
És un cinema que pretén anar 
més enllà del pur entreteni-
ment?
Sí, fem cinema transformador 
que no té res a veure amb la 
cultura de l’espectacle, que sem-
bla ser l’única atractiva per a les 
fonts de fi nançament habituals 
de l’art. Si volem construir rea-

litat a partir de la fi cció, necessi-
tem arribar no només a la gent 
amb inquietuds polítiques, sinó 
també a la gran massa que ni tan 
sols s’ha plantejat mai les qües-
tions que s’aborden al fi lm. Vo-
lem seduir un públic ampli amb 
una història potent.
Què poden fer les persones 
que vulguin col·laborar econò-
micament?
Es poden informar a l’espai web 
que hem creat viviryotrasfi cciones-
movie.com.

Sílvia Alquézar | Redacció

‘El fi lm refl exiona sobre temes com 
la normalitat i l’assistència sexual’
L’activista local pels drets humans coprotagonitza la pel·lícula ‘Vivir y otras fi cciones’

ENTREVISTA A ANTONIO CENTENO

El montcadenc Antonio Centeno és un activista pels drets de les persones amb diversitat funcional

AC

El Centro Aguileño de Montcada 
ha decidit dissoldre l’entitat per 
la falta de relleu a la junta direc-
tiva, després de gairebé 14 anys 
d’activitat. “És una llàstima, però 
la majoria de càrrecs estem des 
dels inicis i ja estem cansats”, 
ha comentat el president, José M. 
Hernández, qui ha fet un balanç 
molt positiu de la trajectòria de 
l’entitat, que compta amb uns 350 
socis. 
L’associació es va fundar el febrer
de 2002 a partir de la iniciativa d’un 
grup de veïns nascuts a Águilas amb 
l’objectiu de crear llaços d’unió entre 
les persones originàries d’aquesta 
ciutat murciana que viuen a Mont-
cada, sent la població d’Espanya 
que més veïns ha aportat al muni-
cipi, amb unes 500 persones cen-
sades. 

Agermanament. Un altre dels 
principals objectius del Centro 
Aguileño ha estat promoure i po-
tenciar l’agermanament amb Águi-
las, un acord signat l’octubre del 
2002 entre els dos ajuntaments. 

Des d’aleshores, l’associació ha 
col·laborat amb els actes i les visites 
que s’han organitzat a ambdues 
ciutats per afavorir l’intercanvi 
cultural. En el cas de Montcada, la 
celebració s’ha fet coincidir normal-
ment amb el Dia de la Comunitat 
Murciana, que es commemora el 
9 de juny, amb activitats diverses 
com un dinar popular a base de 

‘migas’, un dels plats típics de la 
regió. Per la seva banda, la celebració
a Águilas s’ha fet sempre al 
mes d’agost, quan el col·lectiu 
d’aguilenys es troba de vacances a 
la seva ciutat d’origen, i consisteix 
en una cantada d’havaneres amb 
subvenció de l’Ajuntament i una 
cremada de rom, que fan els socis 
de l’entitat.  

Sílvia Alquézar | Redacció

TEIXIT ASSOCIATIU

El dinar popular a base de ‘migas’ era un dels actes que organitzava el Centro Aguileño
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El Centro Aguileño es dissol per 
falta de relleu a la junta directiva 
L’entitat es va fundar el 2002 coincidint amb l’agermanament amb la ciutat d’Àguilas

Exposició de vestits de paper a l’Espai Kursaal
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L’Espai Kursaal acull fi ns al 22 de gener la mostra de vestits de 
paper amb motiu del 35è aniversari del Casal de la Gent Gran de 
Montcada, gestionat per la Generalitat. L’exposició està formada 
per una quinzena de vestits col·locats sobre maniquís confeccio-
nats per les dones del Casal que fan el taller que dirigeix Teresa 
Ponsetti – a la foto amb la regidora de Cultura i Patrimoni, Mónica 
Martínez (ICV-EUiA-E). Les creacions s’han vist a les desfi lades 
que protagonitzen les mateixes modistes en diversos esdeveni-
ments de la ciutat. El taller fa més de 20 anys que s’imparteix a 
l’equipament situat al parc Salvador Allende | SA
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CONCERT SOLIDARI PER 
AJUDAR ELS REFUGIATS
L’Ajuntament lliura a 
l’ACNUR la recaptació 
del concert de Nadal a 
càrrec de l’Òpera Jove 
de Catalunya

En el marc de la campanya municipal per ajudar els refugi-
ats que arriben a Europa fugint dels confl ictes armats dels 
seus països, el consistori ha donat a l’Alt Comissionat de les 
Nacions Unides (ACNUR) els 3.288 euros que es van recaptar al 
concert de Nadal organitzat el 27 de desembre per la Regidoria 
de Cultura i Patrimoni a càrrec de l’Òpera Jove de Catalunya. El 
Teatre Municipal es va omplir de gom a gom per assistir a l’espec-
tacle ‘Els valsos d’Strauss i més’. L’Ajuntament també va lliurar al 
mes de novembre a l’ACNUR la recaptació del concert solidari de 
Gòspel Gràcia al Kursaal, que va ser de 1.275 euros | SA 

.....també és notícia..................................
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PENYA BLANQUIBLAVA
La vuitena edició de la campanya de recollida de 
joguines ha estat un èxit amb nombroses aportacions
La campanya de recollida de joguines que organitza la Penya Blanqui-
blava de Montcada i Reixac ha  estat, un any més, un èxit. L’entitat va 
lliurar a la parròquia de Can Sant Joan les joguines recollides a la vui-
tena edició, en la qual també van col·laborar el CD Montcada i els tre-
balladors de la planta de Lafarge a Montcada –empresa patrocinadora 
del club verd. El president de la Penya Blanquiblava, Francisco Mar-
tínez, ha agraït la col·laboració de la ciutadania i s’ha mostrat satisfet 
amb el volum de joguines recollides. Caritas Montcada va ser l’encar-
regada de fer la distribució dels regals entre les famílies de Montcada 
en situacions econòmiques més desafavorides | SA

Dibuixos sobre els 
drets dels infants a la 
Biblioteca Elisenda 

La Comissió de Festes del Bosc d’en Vilaró 
dóna aliments al menjador social El Caliu

La Biblioteca Elisenda de Mont-
cada acollirà fi ns al pròxim 22 
de gener una exposició amb els 
dibuixos participants a la primera 
edició del concurs El dret de ser 
infant, organitzat per la Regidoria 
de Cooperació i Solidaritat en el 
marc del catàleg d’activitats edu-
catives que l’Ajuntament ofereix 
a les escoles del municipi. La 
mostra està formada per unes 
200 creacions d’alumnes de 3r 
i 4t de les escoles El Turó, Font 
Freda i Reixac. Amb els dibuixos 
guanyadors, el consistori ha ela-
borat un calendari del 2016, que 
es presentarà al llarg del mes de 
gener. Els guardonats rebran com 
a premi un llibre de contes. Du-
rant l’activitat, els alumnes han 
treballat a les aules els 10 drets 
dels infants. L’exposició es podrà 
visitar a la Biblioteca de Can Sant 
Joan entre els dies 23 i el 31 de 
gener | SA  
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La Unió Esportiva Sant Joan Atlètic recull 400 euros 
per al Banc d’Aliments i l’entitat Càritas Montcada 
La Unió Esportiva Sant Joan-Atlètic va organitzar per segon any 
consecutiu una jornada solidària destinada a recaptar diners per al 
Banc d’Aliments i Càritas Montcada. El club de Can Sant Joan va 
organitzar a l’estadi municipal del barri un triangular el 3 de gener 
amb partits entre afi cionats i exjugadors, treballadors de Lafarge i 
entrenadors de l’Escola de Futbol Montcada. Fent un donatiu de 2 
euros, els assistents tenien dret a participar en una botifarrada popular 
amb beguda inclosa. En total, es van recollir 400 euros que es lliuraran 
al Banc d’Aliments i a l’entitat Càritas Montcada. El club ha fet una 
valoració molt positiva de la jornada | RJ 

EC

El Grup de Dansa 
Oriental de Terra Nostra 
lliura 300 € a ‘Sin teta’ 

El Grup de Dansa Oriental de Ter-
ra Nostra, amb seu al Casino del 
barri, va fer una donació de 300 
euros a l’entitat ‘Sin teta hay pa-
raíso’, que es dedica a ajudar les 
dones amb càncer de mama i les 
seves famílies. Els diners es van 
aconseguir gràcies a la venda de 
mocadors pintats a mà amb fra-
ses motivadores per a les dones 
que pateixen la malaltia. El Grup 
de Dansa Oriental està format per 
una vintena de dones | SA

Adimir lliura 1.200 
productes d’higiene 
personal a Creu Roja

L’Associació de Discapacitats de 
Montcada i Reixac, Adimir, va 
recollir el 19 de desembre 1.200 
productes d’higiene personal en 
la tercera edició de la campanya 
solidària que va dur a terme al 
Centre Comercial El Punt de Mas 
Rampinyo. Els articles recaptats 
es van lliurar a l’ofi cina local de 
Creu Roja per a les famílies amb 
menys recursos econòmics de la 
ciutat. L’entitat ha agraït la partici-
pació de la ciutadania | SA G
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La Comissió de Festes del Bosc d’en Vilaró va organitzar una 
jornada solidària el 27 de desembre al Centre Cultural d’aquesta 
urbanització de la Serralada de Marina amb l’objectiu de recollir 
aliments per al menjador social El Caliu. La jornada va consistir 
en una botifarrada popular al preu de 5 euros, una sessió d’ani-
mació infantil, un Tió per a la canalla i la visita dels Reis Mags. 
L’entitat calcula que durant tot el dia van passar pel local prop 
de 200 persones. A més dels aliments que van aportar els veïns, 
els diners recaptats amb l’esmorzar popular es van destinar a la 
compra de 250 quilos de menjar de llarga durada | LG 
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Carta a Montcada Aqua
Aquest escrit m’ha costat moltes esto-
nes de meditació, ja que per damunt 
de tot no vull ferir ningú. He nascut 
a Montcada i sóc de Montcada de 
tota la vida. M’agrada fer les activitats 
lúdiques a Montcada i relacionar-me 
amb tota la gent que puc. Faig esport 
des que tenia 19 anys, primer al pa-
velló municipal del carrer Bonavista, 
amb l’Àngela i l’Esteve, i ara ja fa uns 
anys a Montcada Aqua. He anat ve-
ient com lamentablement la cultura 
esportiva ha anat patint una involució 
i, mica en mica, es va imposant un 
estil d’esport que no convida per res a 
fer servir el cervell. Respecte a aquest 
fet, em sap greu dir que ja fa temps 
que he tirat la tovallola! 
Actualment, es fan sessions amb pa-
quets d’activitats, totalment lloables, 
que vénen d’Estats Units, i que segur 
que compleixen amb els requisits es-
portius que s’han d’oferir dins d’una 
sala d’activitats dirigides. El problema 
de base és que els monitors que exer-

ceixen aquests paquets estan única-
ment instruïts per fer-los com a moni-
tors, però, en molts casos, se’ls nota 
una mancança de formació esportiva 
que fa que de vegades la supleixin a 
base de cridar i de música amb alt 
nivell de decibels per esperonar els 
assistents a les sessions. 
En el meu cas, ja fa temps que tinc 
autogestió esportiva, però m’agrada 
anar a les activitats dirigides perquè 
em deixo anar i em relaxo, i faig el 
que el monitor em mana. El proble-
ma afegit ve quan mai no saps quin 
monitor vindrà. A l’Aqua d’un temps 
ençà és el més habitual. Aquest fet 
penso que difi culta l’execució d’un 
programa i marcar-se objectius a curt 
i llarg termini. És molt difícil notar que 
els monitors tenen un pla i un objectiu 
amb el col·lectiu dels assistents quan 
hi ha aquest ball de professionals que 
van passant sense quedar-se a les sa-
les d’activitats dirigides.
Agraeixo profundament tots els anys 
que he estat a Montcada Aqua, so-

bretot pels bons monitors i monitores 
que he tingut i que lamentablement 
la instal·lació no ha sabut mantenir. 
Agraeixo l’esforç que actualment està 
fent el Jesús per dur endavant tot 
plegat amb la seva simpatia natural, 
però ja en tinc prou!
Marxo de Montcada Aqua perquè, ara 
com ara, no em satisfà i desitjo de tot 
cor que les coses vagin bé i jo pugui 
tornar a fer esport a Montcada, que és 
el que més m’agrada, ja que aquesta 
instal·lació és molt bonica i té de tot, 
però crec que ara no rutlla. Durant 
molt de temps he intentat dialogar i 
proposar millores a fi  de fer que tot 
anés bé i així no haver de marxar. Ara 
ja estic esgotada i ja no tinc forces ni 
per dir el que m’agrada ni el que no 
m’agrada. Us desitjo el millor!

M. L. C.
Terra Nostra 

Que torni el Caga Tió
Al desembre, com cada any, teníem a 
casa el programa de les festes de Na-

dal del nostre meravellós poble i qui-
na va ser la nostra sorpresa en veure 
que no apareixia per enlloc el Caga 
Tió. Ni al Casino de Terra Nostra, ni 
al carrer Major... Què ha passat? No 
hi ha hagut pressupost per fer l’ac-
tivitat? 
Aquesta tradició catalana no l’hem 
de perdre, els nens gaudeixen molt 
rebent una bosseta de llaminadures 
tot picant fort al Tió. Espero que l’any 
vivent poguem recuperar-la. Gràcies.

Anna Carmona
Montcada

Rectifi cació
A l’entrevista del pessebrista Joan Vi-
nyes publicada a l’última edició de La 
Veu vam publicar erròniament que enca-
ra cantava a la Coral El Turó, activitat 
que ja no realitza.

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu

Les cartes no han d’excedir de 25 línies. És imprescindible que els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI. No es publicaran les cartes que atemptin contra 
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>Editorial
Municipalització
Quan va presentar el seu Pla 
d’Actuació (PAM), el pas-
sat mes de desembre, el nou 
govern local va fi xar com un 
dels seus principals objectius 
municipalitzar alguns serveis 
que es van externalitzar en el 
seu dia, sempre i quan sigui 
econòmicament viable. És un 
camí que també estan seguint 
els governs d’esquerres d’al-
tres municipis veïns, com ara 
Ripollet. D’acord amb aquesta 
línia, a l’últim Ple del 2015 i a 
proposta de la CUP, es va donar 
llum verda a la creació d’una 
comissió que estudiï la possibi-
litat que la gestió de l’aigua si-
gui municipal. Es tracta d’una 
competència que depèn de 
l’AMB, qui té assignat el servei 
a una societat mixta, Aigües 
de Barcelona, amb participa-
ció pública (15%) i la resta, 
capital privat. El projecte supo-
sa, d’entrada, un difícil repte. 
Malgrat tot, constata la clara 
aposta dels partits en el govern 
per dotar de més competènci-
es i recursos l’Ajuntament amb 
l’objectiu de millorar la seva 
efi càcia i efi ciència. 

La propera edició de 
‘La Veu’ sortirà al carrer 
el 29 de gener
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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.

Agenda
laveu.cat/agenda

DÍAS DE VINO Y ROSAS
De Marley JJ Teatre

24 DE GENER, 18H
LA UNIÓ DE MAS RAMPINYO

16 l dissabte
Visita. Passejada pels barris de Santa 
Anna i el Pi. Hora: 11h. Lloc: Font de 
Canaletes. Organitza: Fundació Cultural 
Montcada.

Certamen. I Concurs de Cartells del Dia 
de la Dona. Les bases es poden consul-
tar al web montcada.cat.

17 l diumenge
Comerç. Sorteig de la campanya de Na-
dal de l’Associació de Comerciants de 
Can Sant Joan i actuació de l’escola de 
dansa Jym’s. Hora: 18h. Lloc: Kursaal.

Certamen. II Concurs de microrelats so-
bre la dona. Les bases es poden consul-
tar al web montcada.cat.

20 l dimecres
Taller. ‘La piràmide de l’alimentació’, per 
a infants de 6 a 12 anys (els menors de 
8 anys han d’anar acompanyats per un 
adult). Hora: 18h. Lloc: Biblioteca de 
Can Sant Joan (cal inscripció prèvia).

21 l dijous
Espectacle. Jocs de màgia a càrrec de 

Paco Palazón i assaig obert del grup de 

teatre. Hora: 17h. Lloc: Casal de Gent 

Gran Casa de la Mina.

Xerrada. ‘Racó de lectura’ sobre la novel-

la ‘La librería ambulante’, de Christoh-

per Morley, amb Alícia Gili, historiadora 

i escriptora. Hora: 18h. Lloc: Biblioteca 

de Can Sant Joan.

Xerrada. Audiència pública del govern 

per explicar la proposta de pressupostos 

per al 2016. Hora: 19.30h. Lloc: Sala 

Institucional de la Casa de la Vila.

Xerrada. ‘Relació entre el benestar físic 

i la salut emocional’, a càrrec d’Anna 

Passarell (psicòloga) i Jordi Capdevi-

la (medicina tradicional xinesa). Hora: 

19.30h. Lloc: Cafè Colon de l’Abi.

22 l divendres
Concert. ‘Clàssic 80’s Hits’. Hora: 21h. 

Lloc: Tea tre Municipal. Preu: 8 euros 

anticipada i 10, a taquilla  (pàgina 16).

23 l dissabte
Visita. Ruta guiada per establiments his-

tòrics de Ciutat Vella. Hora: 11h. Lloc: 

Plaça de l’Àngel de Barcelona. Organit-

za: Fundació Cultural Montcada.

24 l diumenge
Teatre. Adaptació teatral de la pel·lícula 
‘Días de vino y rosas’, a càrrec del grup  
Marley JJ Teatre. Hora: 18h. Lloc: La 
Unió de Mas Rampinyo.

26 l dimarts
Taller. ‘Educar sentint, educar amb sen-
tit’, a càrrec de SEER (dintre de l’Escola 
de Mares i Pares). Hora: 18h. Lloc: INS 
La Ferreria. Organitza: FAMPA (veure 
pàgina 10).

Inauguració. ‘Racons de Catalunya’, de 
la fotògrafa Sara Banal. Hora: 19.30h. 
Lloc: Kursaal.  

29 l divendres
Hora del conte. ‘Princeses blaves i prín-
ceps encantadors’, a càrrec de Lídia 
Clua. Hora: 18h. Lloc: Biblioteca de Can 
Sant Joan.  

31 l diumenge
Teatre familiar. ‘Les princeses també es 
tiren pets’, de la companyia El Replà. 
Hora: 12h. Lloc: Espai Cultural Kursaal. 
Preu: 4 euros.

EXPOSICIÓ
MONTAGNES RUSSES
Olga Iranzo
Fins al 6 de febrer

Ajuntament 935 726 474
Ambulàncies 061
Atenció ciutadana 010
Sanitat Respon 902 111 444
Mossos d’Esquadra 088-112
Policia Local 092
Policia Nacional 935 642 450
Taxis 936 917 600Te
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Rivas, c. Conca,10
Duran, av. Terra Nostra, 37
Recasens, av.Catalunya, 65
M.Guix, c. Major, 25
R.Miró, c. Camèlies, 32
J.Relat, c. Major, 89
C.Pardo, c. Masia, 2
Vila Nieto, Països Catalans, 51
J.Vila, pg. Jaume I, 26
A.Pujol, pg Sant Jordi, 5

25 26
C.Pardo M.Guix M.Guix

sala 
principal

Tel. 935 751 289  |  De dimarts a dissabte: 17 a 21h.  Diumenge: 11 a 14h

EXPOSICIÓ
ESCOLA CAPELLA
Fundació Joan Capella
Fins al 31 de gener

21 DE GENER, 19.30H
CAFÈ COLON DE L’ABI

RELACIÓ ENTRE EL BENESTAR 
FÍSIC I LA SALUT EMOCIONAL
Amb Jordi Capdevila i Anna Passarell

EXPOSICIÓ
RACONS DE CATALUNYA
de Sara Banal

26 de gener, 19.30h
Sala Sebastià Heredia

TEATRE FAMILIAR
LES PRINCESES TAMBÉ 
ES TIREN PETS
31 de gener, 12h
Sala Joan Dalmau
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PÀG. 18

NADAL I REIS EN IMATGES
Repàs d’algunes de les activitats 
que s’han fet a Montcada

El concert de Martirio és un dels 
plats forts de la nova temporada 
d’espectacles que ha programat 
la Regidoria de Cultura i Patri-
moni a les sales montcadenques 
entre el gener i l’abril. La cone-
guda artista andalusa repassarà 
les cançons més emblemàtiques 
de trenta anys de carrera i alguna 
d’inèdita, el dia 1 d’abril al Teatre 
Municipal (22h). L’altra proposta 
musical del programa és ‘Clàssic 
80s Hits’, un homenatge en to lí-
ric a les grans cançons de la dèca-
da dels vuitanta, tant de l’àmbit 
pop, amb temes de Queen, Span-
dau Ballet, Whitney Houston o 
The Police, com dels musicals 
escrits en aquell període, com ara 
“Els Miserables”, “El fantasma de 
l’òpera” o “Miss Saigon”. El con-
cert, que compta amb el tenor 
Sergi Giménez Carreras –nebot 
del conegut cantant líric–, es po-
drà veure el 22 de gener al Teatre 
Municipal (21h). 

Propostes teatrals. En l’àmbit 
teatral, el públic adult podrà veu-
re cinc muntatges molt diferents 
entre sí, entre els quals destaca 

‘André i Doriné’, de Kulunka Te-
atro. L’obra es presenta com una 
comèdia sobre la superació, la 
lluita i l’amor entorn la malaltia 
de l’Alzhèimer a partir del teatre 
de màscares. Representada en 
més d’una vintena de països, ha 
estat un èxit de crítica i públic. Es 
podrà veure al Teatre Municipal 
el 28 de febrer (18h). Les altres 
propostes teatrals són ‘Wasted’, 
de la companyia Íntims Produc-
cions, un retrat realista i colpidor 
de la generació jove (5 de març, 
Kursaal, 21h); ‘Et vindré a tapar’, 
del grup Espai en Construcció, 
sobre la memòria històrica (13 de 
març, Kursaal, 19h); ‘Com nos 
tornem’, un recital poètic a càrrec 
de Gisela Figueras  (9 d’abril, 22h, 
Auditori), i ‘Ausencias’, de Q-Ars 
Teatre, a partir de dos contes de 
l’escriptora Cristina Fernández 
Cubas –aquests dos espectacles 
s’inclouen al cicle Poeticae.

Espectacles familiars. La pro-
gramació per al públic familiar, 
amb un total de cinc propostes, 
arrenca el 31 de gener amb ‘Les 
princeses també es tiren pets’, de 
la companyia El Replà (Kursaal, 
12h). El 21 de febrer s’ha progra-
mat a l’Auditori un espectacle en 
col·laboració amb la Regidoria 
de Ciutadania per fomentar els 
valors cooperatius (12h). La re-
captació de ‘Cooperem o com-
petim’, de l’Associació Comsoc, 

es destinarà a l’ong Sonrisas de 
Bombay. La companyia Milim 
representarà el 27 de febrer al 
Kursal (18h) el musical ‘Milim’, 
produït pel grup Divinas, del 
qual forma part la montcadenca 
Irene Ruiz. Les companyies Cen-
tre de Titelles de Lleida i l’Es-
taquirot representaran ‘Kissu’ i 
‘En Jan Totlifan’ a l’Auditori i al 
Kursaal els dies 13 de març i 3 
d’abril, respectivament. Les en-
trades per a tots els espectacles ja 
es poden adquirir sense comissió 
al web mirteatres.cat o bé a l’Audi-
tori Municipal.

Laura Grau | Redacció

La programació arrenca amb un concert en 
to líric sobre els grans èxits dels vuitanta
Els espais escènics de Montcada acolliran dos concerts i una desena de muntatges teatrals des d’ara i fi ns a l’abril

NOVA TEMPORADA D’ESPECTACLES

L’oferta infantil engega 
el dia 31 al Kursaal 
amb ‘Les princeses 
també es tiren pets’
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El tenor Sergi Giménez Carreras, fl anquejat per la soprano Sarah Zhai i la mezzosoprano Numil Guerra, durant l’estrena al Palau de la Música

SG

‘Les princeses també es tiren pets’ obre la programació d’espectacles per al públic familiar

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

En venda. Àtic amb plaça d’aparcament 
i traster inclosos i gran terrassa al carrer 
Ripoll. Preu econòmic (138.000 euros). 
Tel. 935 642 675 / 638 166 910/ 675 
939 831.
Lloguer. Pis al carrer de les Aigües, 23, 
segon pis. Assoleiat. Preu econòmic. 
Tel. 935 642 675 / 638 166 910.
Alquiler. Se alquila plaza de pàr-
quing para coche grande en la calle 
Provenza. Precio económico. Teléfono 
931 149 386/ 675 597 562.
Arranjaments. De roba a domicili. 
Telèfon 689 519 995.
Lloguer.  Plaça d’aparcament al carrer 
Lleida (Edifi ci Vilagut). Preu económic, 
Tel. 564 26 88  i  650 38 71 08. 

En venda. Dues televisions amb TDT. 
Preu a convenir. Tel. 936 911 336.
En venda. Dues estufes de butà, una 
de llenya i restes de llenya. Preu a 
convenir. Tel. 936 911 336.
Lloguer.  Plaça de pàrquing al carrer 
Clavell, 75. Tel. 935 640 522.
Lloguer. Plaça de pàrquing, al costat de 
la plaça de l’Església. Bon preu, cotxe 
mitjà. Tel. 625 569 938.
En venda o lloguer. Local al c. Ripoll 
de 110 m2 amb els guals vigents. Tels. 
935 646 189, 935 647 689 i 639 
810 440.  
Oferta laboral. Adreçada a co-
mercials. Truca al 935 753 737 i 
informa’t.
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Un total de 2.350 persones van 
passar per les sales de teatre lo-
cals per assistir a algun dels nou 
espectacles inclosos a la nove-
na mostra de teatre Montcada 
a Escena, que va arrencar el 16 
d’octubre i va cloure el 19 de de-
sembre, amb l’estrena al Teatre 
Municipal de ‘Poema de Nadal’, 
basat en l’obra del mateix títol de 
Josep M. de Sagarra, del qual se’n 
van fer dues funcions.  L’especta-
cle de l’Aula de Teatre, dirigit per 
Climent Sensada, va apel·lar als 
bons sentiments i als records que 
desperta el Nadal entre les per-
sones, amb poesia, cançons en 
directe, coreografi es i un sorpre-
nent pessebre vivent amb nevada 
inclosa.  

Valoració. La regidora de Cultura 
i Patrimoni, Mónica Martínez 
(ICV-EUiA-E), ha destacat “el 
bon nivell interpretatiu que han 

assolit els diferents grups parti-
cipants a la mostra i la seva ca-
pacitat de mobilitzar el públic 
de Montcada, que ha respost 
positivament a les diferents 
propostes”. La mostra va comp-
tar amb la participació del Taller 
de l’Aula de Teatre (Pleniluni de 
Cera’), Els Titelles (‘Ràdio La 
Tita. Los 40 Friquitaun’), Teatrac 
(Taxi!), Tea345 (‘Arsénico por 
compasión’), La Salle Montcada 
(‘Get Back El Musical’), Teatro-
ia’t (‘Doña Ramona’),  Dèria Tea-
tre (‘Mujeres habitadas’), el Grup 
Sayuc (Familia & Cía) i l’Aula 
de Teatre. Les representacions  
es van repartir entre el Teatre 
Municipal, el Kursaal i l’Auditori 
Municipal. El grup Tea345 tor-
narà a representar la comèdia so-
bre el fi lm de Frank Capra –que 
va omplir el Teatre Municipal el 
7 de novembre– el 17 de gener 
al Centre Cívic La Sedeta de 
Barcelona.
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Les dues funcions de ‘Poema de Nadal’, de l’Aula de Teatre, van omplir el Teatre Municipal, en el que va ser la cloenda del cicle teatral

MONTCADA A ESCENA

Laura Grau | Redacció

Versió teatral de 
‘Días de vino y 
rosas’, a la Unió
El grup de Ripollet Marley JJ Tea-
tre representarà el 24 de gener a 
La Unió de Mas Rampinyo una 
adaptació de la pel·lícula ‘Días 
de vino y rosas’ (18h). La com-
panyia, creada al 2011, ja va re-
presentar a la mateixa sala l’obra 
‘La gata sobre el tejado de zinc’, 
amb la qual va debutar. El paga-
ment de l’entrada es farà al fi nal, 
seguint el sistema conegut com a 
taquilla inversa on l’espectador 
decideix quant vol pagar | LG

La mostra de teatre 
de companyies locals 
atrau 2.350 persones
El cicle esdevé una cita consolidada de la programació

El musical sobre Els Beatles del Grup de 
Teatre La Salle Montcada, titulat ‘Get Back’, 
es tornarà a representar al teatre de l’escola 
els dies 17, 23, 24 i 30 de gener (dissabtes 
a les 22h i diumenges, a les 18h). L’entrada 
costa 7,50 i es pot comprar al mateix col-
legi el dia de la representació, o bé, antici-
padament a l’Ofi cina Allianz (pg Rocamora, 
1) o a la secretaria de La Salle Montcada. 
L’obra es va estrenar el 14 de novembre en 
el marc de la mostra Montcada a Escena i 
ja se n’han fet quatre representacions | LG

> Noves funcions de ‘Get back’
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En marxa les 
Aules d’estudi 
a l’Elisenda
Fins al 29 de gener, els estudiants  
que estiguin preparant els exà-
mens universitaris o els que si-
guin majors de 16 anys poden 
utilitzar la Biblioteca Elisenda 
de Montcada en horari nocturn. 
Conegut com les aules d’estudi, 
el servei  funciona de dilluns a 
divendres, de 20.30 a 00.30h. 
L’entrada a l’equipament es fa 
per l’accés posterior de l’edifi ci 
de Montcada Aqua, el passatge 
Menorca | LG

El Ple municipal s’ha adherit per 
unanimitat al document de la 
Coor dinadora de Colles Caste-
lleres sobre els valors socials del 
fet de ser casteller, que destaca 
l’esforç coor dinat d’un conjunt 
de persones organitzades, la ma-
nifestació de la cultura popular 
d’arrel tradicio nal catalana i la 
creació d’un espai de solidaritat, 

cohesió social i integració, “va-
lors amb els quals ens sentim 
plenament identifi cats”, va dir 
la regidora de Cultura i Patri-
moni, Mónica Martínez (ICV-
EUiA-E), a la sessió plenària del 
desembre, que va donar llum 
verda a la moció promoguda per 
la colla local. “Agraïm les mos-
tres de suport dels grups mu-
nicipals i ens comprometem a 

continuar transmetent els va-
lors castellers i a seguir donant 
a conèixer el nom de la ciutat”, 
va dir el president del Castellers 
de Montcada, Salvador Urpí, al 
fi nal de la sessió, a la qual va as-
sistir amb altres membres de la 
junta. Al 2010, la UNESCO va 
declarar els castells patrimoni 
cultural immaterial de la huma-
nitat.

Sílvia Alquézar | Montcada

PLE MUNICIPAL

Suport unànim al fenomen casteller
La moció, promoguda per la colla local, destaca la dimensió social d’aquesta tradició



18 Gener 2016Cultura

FO
TO

S:
 R

AF
A 

JI
M

ÉN
EZ

/P
R

EM
SA

 A
JU

N
TA

M
EN

T

NADAL I REIS

La Cavalcada amplia 
carrosses i acaba amb 
una recepció a l’Aqua
La nova proposta té una bona acollida entre el públic

El Rei Gaspar, dalt d’una de les carrosses de la desfi lada del dia 5 que més va agradar la canalla, inspirada en la pel·lícula ‘Toy Story’ 

Les autoritats, rebent els Reis durant la seva visita al Casino de Terra Nostra Al fi nal de la cavalcada, Ses Majestats van fer una parada a l’Aqua

La nova edició de Fira Reis, el dia 3 de gener, va atraure força públic a La Unió de Mas Rampinyo

L’AV de Can Sant Joan, amb el suport dels comerciants, va convidar dos patges a la plaça Bosc

El patge de l’Ajuntament va recollir les cartes dels nens a la Casa de la Vila a causa de la pluja

La Coral del Turó va fer el recital de Nadal a l’Església de Santa Engràcia el 20 de desembre El patge de Montcada Nova, amb dos nens

Els reis van arribar a Can Cuiàs amb cavalls, convidats per l’AVCantada de nadales el dia 17 al Casal de la Gent Gran Casa de la Mina 

El rei Baltasar va desfi lar amb una carrossa guarnida amb dracs

La Cavalcada de Reis 2015, el 5 
de gener, va posar el punt fi nal 
a les celebracions nadalenques. 
Ses Majestats van desfi lar amb 
més carrosses que l’any passat 
–un total de 7– i van fer para-
des al Casino de Terra Nostra 
i a la plaça de l’Església. En 
aquest punt el rei Melcior va re-
bre la clau de la ciutat de mans 
de l’alcaldessa, Laura Campos 
(ICV-EUiA-E), que li va donar 
la benvinguda des del balcó de 
l’Auditori Municipal. La prin-
cipal novetat d’aquesta edició, 
va ser la fi  de festa a l’Àgora del 
complex Montcada Aqua on 
centenar d’infants acompanyats 
dels seus familiars va poder lliu-
rar la carta i fotografi ar-se amb 
els delegats d’Orient. 

Altres activitats. Els Reis Mags 
també van visitar Can Cuiàs, a 
on van arribar amb cavalls con-

vidats per l’AV del barri. Els dies 
previs els nens montcadencs van 
poder lliurar les seves cartes a di-
ferents patges com el de l’AV de 
Montcada Nova-Pla d’en Coll; el 
de l’AV de Can Sant Joan i el de 
Mas Rampinyo, a on va arribar 
amb tren convidat per La Unió 
després de la Fira de Reis. 
Fidel a les tradicions, el Casal de 
la Gent Gran Casa de la Mina 
va celebrar un acte per inaugu-
rar el pessebre i retre homenatge 
als socis de l’equipament muni-
cipal que van fer els 90 anys, en 
una vetllada que va tenir lloc el 
17 de desembre. La Coral del 
Turó va fer el concert de Nadal 
el 19 de desembre a l’Església de 
Santa Engràcia acompanyada de 
la Coral Veus Clares, sota la di-
recció de Paloma Bàscones. I el 
dia 25 a la nit, la sala gran de 
l’Abi va acollir un concert de jazz 
amb el quintet Ramon Quadra-
da Swing Machine.

Laura Grau | Redacció
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Olga Iranzo exposa a la Casa de 
la Vila un centenar d’imatges fe-
tes amb el telèfon mòbil i tracta-
des amb una aplicació que imita 
el format de les càmeres Polaroid. 
Es tracta d’instantànies que la fo-
tògrafa de Can Sant Joan ha fet 
del seu dia a dia durant els úl-
tims cinc anys sense cap intenció 
prèvia i de forma aleatòria. “Em 
vaig adonar que totes les imat-
ges juntes tenien un cert sentit 
i que podien llegir-se com un 
dia ri personal, un relat d’un 
tros de vida”, ha explicat l’au-
tora, que les ha unit sota el títol 
de ‘Montagnes russes’ “perquè 
penso que, de vegades, la vida 
és com aquesta atracció”. 

Valoració. Tot i utilitzar el mòbil 
per a l’exposició, Iranzo és parti-
dària de la càmara refl ex, “que 
et proporciona més eines i pos-
sibilitats” i reconeix que ha usat 
el telèfon per pura comoditat “ja 
que l’acte fotogràfi c en sí és el 
mateix”. L’autora va fer la seva 

darrera exposició a Montcada 
l’any 2009 amb un recull d’obres 
de la seva trajectòria. Al 2011 va 

presentar un projecte a l’Acadè-
mia GrisArt sobre els estigmes 
socials de l’obessitat.

Laura Grau | Montcada

CASA DE LA VILA

Olga Iranzo relata el seu dia a dia
amb fotografi es fetes amb el mòbil
La fotògrafa montcadenca exposa un centenar d’instantànies en format Polaroid

El 26 de gener s’inaugurarà 
al Kursaal de Can Sant Joan 
(19.30h) una exposició de fotogra-
fi a titulada ‘Racons de Cataluya’ 
de la montcadenca Sara Banal. 
La mostra està formada per una 
trentena de paisatges, la majoria 
d’espais naturals de les quatre 
províncies catalanes, però també 
n’hi ha d’urbans, especialment de 
Barcelona, ciutat on ha viscut la 
major part de la seva vida. Tam-
bé ha inclòs un parell d’imatges 

de Montcada. Llicenciada en 
Ciències  Ambientals de 37 anys, 
Banal treballa en un centre de 
jardineria de Terra Nostra i viu 
des de fa quatre anys a Vallença-
na. La fotografi a és una afi ció que 
compagina amb la seva passió 
per la natura. “Encara em con-
sidero una afi cionada que cada 
dia aprèn coses noves d’aquest 
món apassionant”, ha explicat 
l’autora qui, després de dubtar 
molt, ha decidit donar el pas de 
fer la seva primera exposició.

FOTOGRAFIA

Sara Banal debuta amb 
una mostra de paisatges
‘Racons de Catalunya’ s’inaugurarà el 26 de gener al Kursaal

Laura Grau | Redacció

Sara Banal, davant del Congost de Montrebei (Lleida), un dels indrets que ha retratat amb la càmera

Olga Iranzo, de 37 anys, en una imatge feta amb telèfon mòbil i tractada en format Polaroid
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FUTBOL
L’UE Sant Joan de ‘Pinti’ torna a 
perdre tres mesos després, però 
encara pot ser campió d’hivern

FUTBOL SALA

El CFS Montcada confi a en Álex Fernández 
per evitar el descens del seu primer equip
El fi ns ara tècnic del juvenil A és el substitut de Javi Ruiz i Carlos Riquelme és el nou coordinador, amb l’ajuda d’un grup de treball

Álex Fernández, un jove tècnic 
barceloní de 23 anys que esta-
va dirigint el juvenil A, ha estat 
l’escollit per la junta directiva del 
CFS Montcada per ser el nou 
entrenador del primer equip en 
substitució de Javi Ruiz, qui va 
presentar la renúncia el 13 de 
desembre després de la derrota a 
la pista de l’FS Salou (11-3). Ini-
cialment, el club havia pensat en 
Juan Antonio Jaro com a recanvi 
de Ruiz i, de fet, ell va ser l’en-
carregat de dirigir l’equip des de 
la grada en l’últim partit de l’any 
contra l’AEJ Riera de Cornellà 
(0-1). Finalment, uns problemes 
burocràtics per tramitar la fi txa 
de Jaro han obligat el club a bus-
car una alternativa. 

Debut. El nou tècnic va debutar 
el 9 de gener amb una derrota 
a Ripollet (4-3) i reconeix que 
assumir el càrrec és un repte “il-
lusionant”, tot i ser conscient de 
la delicada situació de l’equip, 
que, al fi nal de la primera volta, 
és últim amb 8 punts al grup 3r 
de Segona B. “Sabem on ens 
fi quem, però sempre sóc opti-
mista i crec que podem sortir 
d’aquesta situació. L’equip té 
ganes i, si treballes, els resul-
tats acaben arribant, tot i que 
tenim el temps en contra”, ha 
recconegut Fernández. La decisió 
de Javi Ruiz de desvincular-se del 

club, on també estava exercint les 
tasques de coordinador, ha provo-
cat un període d’inestabilitat que 
es va agreujar amb la renúncia 
de la seva mà dreta, Juanjo Rol-
dán. Finalment, el club ha decidit 
que Carlos Riquelme, jugador 
del sènior A i que també estava 
a l’equip de coordinació de Ruiz, 
sigui el nou màxim responsable a 
nivell esportiu amb l’ajuda d’un 
grup format per Álex Fernán-
dez, Carlos Pérez, Carme Graell, 
Xesco Ballesteros, Óscar Ruiz-
Ruano, Míriam Domínguez i 
Rubén Santos, que exerciran els 
càrrecs de segona entrenadora 
del primer equip i tècnic del juve-
nil A respectivament.  

Incertesa. “S’aprèn més ràpida-
ment de les errades que dels 
encerts i la conclusió que trec 
de tot el que ha passat és que 
l’entrenador del primer equip 
no pot ser el coordinador de tot 
el club”, ha dit el president Pedro 
Litrán, qui assumeix la culpabili-
tat en la situació d’incertesa que 
ha viscut el club. Després d’ha-
ver trobar aquesta solució, Litrán 
es dóna un marge de tres mesos 
per analitzar el funcionament de 
la nova estructura tècnica i emet 
un missatge de tranquil·litat a 
l’afi ció i als familiars dels juga-
dors del planter, amb els qui té 
previst mantenir una reunió en 
les properes setmanes.

Rafa Jiménez | Redacció

Álex Fernández, durant el seu segon entrenament amb el primer equip del Broncesval, a la pista del pavelló Miquel Poblet el passat 11 de gener
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El Broncesval Montcada va tancar 
la primera volta el 9 de gener amb 
l’onzena derrota de la temporada 
a la pista de l’FS Ripollet (4-3). 
Tot i oferir bones sensacions, els 
montcadencs no van poder pun-
tuar i han acabat la primera part 
de la competició amb només una 
victòria, aconseguida a la primera 
jornada, i cinc empats com a únics 
resultats positius | RJ

>  Només un triomf 
a la primera volta
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Ricard Presas (CH La Salle)
EL SELFIE

Amb la seva alçada de 196 centrímetres, Ricard Presas és el sostre del 
sènior masculí del CH La Salle i un dels seus porters des de fa quatre 
temporades. Va néixer fa 25 anys a Mas Rampinyo i amb només cinc va 
entrar al planter lassal·lià. Quan era cadet de segon any, Ricard, que va 
estudiar la carrera d’Enginyeria en Edifi cació, va marxar a jugar a Gra-
nollers, però va tornar fa cinc anys per jugar al primer equip vermell, on 
valora la sort “de viure la millor època esportiva de la història del club 
de la meva ciutat amb un grup de companys que som amics”. 
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Tres mesos i nou jornades des-
prés, la Unió Esportiva Sant 
Joan-Atlètic va tornar a perdre 
un partit al grup 2n de Segona 
Catalana. Va ser en el primer de 
l’any, al camp del CD Carme-
lo (3-2). Els de Can Sant Joan 
es van avançar amb un gol de 
Tommy García al minut 4, però 
els barcelonins, que van fallar 
un penal, van remuntar entre el 
fi nal de la primera part i l’inici 
de la segona. Amb el 3 a 1, Al-
bert Jiménez va retallar distànci-
es al 78’, però el marcador ja no 
es va tornar a moure, trencant 
una ratxa de nou partits sense 
perdre amb set victòries i dos 
empats. “El partit contra el 
Carmelo ha estat un accident, 
però ells van estar més in-
tensos i el resultat és just”, ha 

valorat el tècnic, José Manuel 
Martín ‘Pinti’. La Unió és sego-
na amb 33 punts, a tres del líder, 
el Premià CE, que serà el seu 
proper rival en el últim partit de 
la primera volta. Si aconsegueix 
la victòria, l’equip montcadenc 

es proclamaria campió d’hivern. 
“Necessitem el suport de l’afi -
ció per superar un rival que 
és el gran favorit per assolir 
l’ascens i que la temporada 
passada  ja va disputar la pro-
moció”, ha dit ‘Pinti’.

FUTBOL. SEGONA CATALANA

El Carmelo va posar fi  a la ratxa de nou jornades sense perdre dels de Can Sant Joan

Rafa Jiménez | Redacció

L’UE Sant Joan-Atlètic manté opcions 
de proclamar-se campió d’hivern

L’UE Sant Joan-Atlètic està davant l’oportunitat de guanyar el títol honorífi c de campió d’hivern

El davanter guineà ha vingut a reforçar el primer equip verd

‘Estic convençut que 
aconseguirem salvar-nos’

Seybou Sidibe té 23 anys i va néi-
xer a la República de Guinea. Va 
arribar a Catalunya quan en tenia 
15 i es va formar en el planter del 
Mercantil. Després d’una etapa al 
FC Palau, a la Segona Catalana, 
va marxar a l’estranger per jugar 
amb el fi lial de l’Slovan de Bratis-
lava d’Eslovàquia. L’any passat va 
tornar a Catalunya i, després de 
provar amb el Palamós i el Ter-
rassa, va acceptar la proposta de 
Cristóbal Casado, a qui coneixia 
del Mercantil, per jugar al CD 
Montcada.

Per què el CD Montcada?
Cristóbal em va trucar i em va ex-
plicar la situació de l’equip. El tèc-
nic, el president i tots els companys 
m’han tractat molt bé des del pri-
mer dia que vaig venir.
Com veus la situació de l’equip?
Quan l’entrenador i jo vam arri-
bar, ens vam trobar una plantilla 
que estava desesperada, frustada 
perquè no havia aconseguit encara 
cap victòria. Amb treball i confi an-
ça, hem anat millorant.
Creus en la permanència?
No hi crec, estic convençut. No 
veig cap equip que sigui superior 
a nosaltres en aquesta categoria. 
Hem de continuar treballant, però 
tinc molt clar que aconseguirem 
salvar-nos.

Com defi niries el teu joc?
Sóc golejador i m’emprenyo si no 
marco, però ara estic adaptant el 
meu joc a les necessitats del grup. 
L’equip no tenia un referent en atac 
i ara treballo per generar ocasions 
per als meus companys. Quan mi-
llori la situació, hi haurà temps per 
pensar de forma individual.
Quines aspiracions tens en el 
món del futbol?
El meu somni és intentar arribar a 
un equip de Tercera Divisió. Vaig 
marxar a l’estranger per buscar 
una vida com a futbolista, però no 
em va sortir bé. Qui sap, si ho faig 
bé a Montcada, potser m’arriben 
noves oportunitats | RJ
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FIL DIRECTE AMB... SEYBOU SIDIBE (CD MONTCADA)

Seybou Sidibe va debutar el 22 de novembre 

A manca d’una jornada per al 
fi nal de la primera volta, el Gru-
poUno CTC UB MIR ocupa el 
segon lloc al grup 6è del Campio-
nat Territorial de Barcelona amb 
21 punts i un balanç de nou vic-
tòries i tres derrotes. L’equip de 
Marta Balaguer està vivint el seu 
millor moment de la temporada: 
ha encadenat sis triomfs seguits 
–l’últim contra l’SE Sant Medir 
C (56-70)– i tancarà la primera 
fase de la competició amb un 
interessant partit a casa contra el 
quart classifi cat, l’UB Sant Adrià 
C. “El treball d’aquest grup de 
jugadors està sent encomiable 
i això ens dóna esperances per 
aconseguir l’anhelat ascens a 
Tercera Catalana”, ha comentat 
el coordinador del club, Rogelio 
Pérez. 

BÀSQUET

El GrupUno CTC ocupa la segona 
posició i pot somiar amb l’ascens
L’equip que dirigeix Marta Balaguer encadena una ratxa de sis victòries seguides  

Rafa Jiménez | Redacció

Marc de la Fuente fa una entrada a cistella sota l’atenta mirada des de la banqueta de Marta Balaguer
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Després de dues derrotes seguides, el sènior A es va retrobar amb la vic-
tòria a la 14a jornada contra l’Handbol Pardinyes de Lleida (38-23). Els 
lassal·lians són sisens amb 15 punts al grup D de la Primera Estatal i tan-
caran la primera volta el 16 de gener a la pista d’El Pilar Maristas | RJ 

> El CH La Salle torna a guanyar un partit 

Els verds han deixat l’última posició al grup 2n de Segona Catalana i són 
quarts per la cua amb 14 punts. L’equip de José Antonio Montes ha sumat 
10 en els últims cinc partits i va començar l’any amb una victòria contra 
l’UD Cirera (1-0) i un empat al camp de l’Europa B (1-1). Per la seva part, 
el sènior B verd va guanyar el seu segon partit a casa de l’UD Marina (1-2), 
però segueix cuer del grup 6è de Tercera Catalana amb 7 punts | RJ 

> El CD Montcada, a un punt de la salvació 

Les ‘reds’ acumulen set jornades sense guanyar i van perdre el seu últim 
partit a casa contra l’UD Planada, un dels líders del grup 2n de Primera 
Catalana, per 0 a 5. L’Escola, que té un partit pendent al camp del Soses 
Femení, baixa fi ns a la desena posició amb 18 punts | RJ 

> Derrota del sènior femení de l’EF Montcada

L’equip d’Alfonso Torres va derrotar el CE Lliçà d’Amunt B (1-3) i el CE La 
Llagosta (4-1) i és vuitè, amb 22 punts, al grup 8è de Quarta Catalana | RJ 

> Dos triomfs seguits per a l’UD Santa María 

És cuer al grup 1r de 2a Catalana de futbol sala. Per la seva banda, l’EF 
Montcada ocupa el sisè lloc després de cinc jornades sense perdre | RJ 

> L’AE Can Cuiàs continua sense puntuar 
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Tercer lloc del Lee Young al Campionat d’Espanya
El Lee Young Montcada va aconseguir la tercera posició en la classi-
fi cació general del Campionat d’Espanya de Taekwondo Pomsae per 
clubs celebrat entre el 19 i el 20 de desembre a Benicàssim (Alacant) 
amb la participació de més de 700 competidors de 200 clubs de tot 
el país. A nivell invidual, Soo Mi Jo Lee va guanyar la medalla d’or en 
Màster 1 femení mentre que Joel Lee Bruna i José Luis Estudillo es 
van penjar la plata i el bronze respectivament en Sènior 2 Masculí. Soo 
Mi Jo Lee i José Luis Estudillo van obtenir l’or en Parella de més de 30 
anys mentre que José Luis Estudillo, Joel Lee Bruna i Sergi de Castro 
–foto– van guanyar la plata en Trio +30 | JA

Juan Ortega (El Ciervo) guanya 
el IV Open Nadal del TT La Unió
Juan Ortega (El Ciervo) va guanyar el IV Open de Na-
dal que el CTT La Unió va organitzar el 3 de gener 
amb la participació d’una setantena de jugadors. En 
dobles, la victòria va ser per a la parella Quim Rim-
bau-Julio Hilari (Poble Nou). D’altra banda, una vin-
tena de jugadors va passar pel casal que el club va 
fer entre el 23 de desembre i el 8 de gener. Pel que fa 
a l’actualitat esportiva del CTT La Unió, el seu primer 
equip va començar l’any amb una victòria contra el 
Sant Andreu (4-2) i manté el primer lloc en solitari, 
acabant la primera volta com a campió d’hivern | RJ
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FUTBOL SALA
El CFS Montcada B 
guanya el derbi de 
Tercera Catalana 
contra l’AE 
Can Cuiàs B (7-2)

El sènior B del CFS Montcada va guanyar per 7 a 2 el primer derbi de la 
temporada contra l’AE Can Cuiàs B que es va disputar el 9 de gener al 
pavelló Miquel Poblet. Juan Diego Infante, amb tres gols, va ser un dels 
protagonistes d’un partit que va arribar igualat al descans amb un ajustat 
2 a 1. El CFS Montcada B que entrena Óscar Ruiz-Ruano encadena 
quatre victòries seguides i comparteix el lideratge del grup 1r de Tercera 
Catalana amb un balanç de 8 victòries i 2 derrotes mentre que l’AE Can 
Cuiàs B, dirigit per Toni Moreno i amb un partit menys, ha encaixat cinc 
derrotes seguides i és tercer per la cua amb 7 punts | RJ

.....Minut i resultat....................................

R
AF

A 
JI

M
ÉN

EZ

Bon paper del CTP Reixac B 
a la 3a de la lliga Pàdelcat
El sènior B del CTP Reixac està oferint un 
bon rendiment a la primera fase de la Ter-
cera Categoria de la lliga Pàdelcat i, de mo-
ment, ha guanyat cinc eliminatòries i només 
n’ha perdut una. L’equip, que ja ha iniciat la 
segona volta de la competició, està format 
per Álex Arco, Pepe Robles, Sergi Higueras, 
Antonio Ortega, Paco Cano, Jordi González, 
David Fernández i Julio González | RJ

Dues segones posicions 
per a l’ULTRAJAM
Lluís Tort –foto– va ser segon a La 
Nocturna del Castell, de 10 km, que 
es va disputar el 9 de gener a Torre 
Baró (Barcelona). Enric Dalmau 
també va acabar segon, en Vete-
rans, a la Sant Miquel Xperience
de 14 km que es va celebrar el dia 
10 a Sant Feliu de Codines | RJ  
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Juan Ortega, el segon per l’esquerra, va guanyar l’Open de Nadal

Èxits del Roller Can Cuiàs per acabar l’any
Un total de set membres del Roller Can Cuiàs van pujar al podi del 
Vè Trofeu Solidari Delta Prat que es va disputar el 19 de desembre 
al Prat del Llobregat. El club local va estar representat per 19 patina-
dors, 2 sèniors i 17 de categories infantils. Cal destacar les segones 
posicions aconseguides, a les categories de promoció, pels benjamins 
Adrián Rodríguez i Mireia Téllez i l’aleví Iván Roldán. D’altra banda, els 
germans Iván i Pablo Roldán, de categoria aleví, van aconseguir el pri-
mer i el tercer lloc respectivament a la segona edició de la San Silroller 
–foto–, que es va disputar el 13 de desembre a Castelldefels. El Roller 
Can Cuiàs va estar representat amb 15 corredors de categories sènior 
i màster i una desena de l’equip infantil | RJ
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Álex Expósito i Ainhoa Riera estan a la selecció infantil

HANDBOL

Entrenament dels equips 
catalans al Miquel Poblet

Les seleccions catalanes femeni-
nes de categories infantil i juvenil 
van entrenar el 29 de desembre 
al pavelló Miquel Poblet per pre-
parar el Campionat d’Espanya 
que es va disputar entre el 3 i el 
8 de gener a Almeria. Àlex Ex-
pósito i Ainhoa Riera, del CH 
La Salle, van formar part com 
a entrenador i jugadora respec-
tivament de la selecció infantil 
que va acabar sisena al Cam-
pionat d’Espanya. Les gestions 
del club local, amb el suport de 
l’Ajuntament, van possibilitar la 
utilització de la instal·lació local 
per part de la Federació | RJ

El mini femení de l’UB MIR ha 
fi nalitzat a la segona posició la 
primera fase de la competició al 
grup 4t del Nivell D després de 
sumar la seva sisena victòria en 
vuit jornades contra el CB Vila 
de Montornès (69-19). Després 
de les vacances de Nadal, l’equip 
de Jésica Román, que es va veu-
re benefi ciat de la sanció per ali-
neació indeguda del líder, el CB 
Lliçà de Vall, en el seu enfronta-
ment directe, comença la segona 
fase, al grup 3r del Nivell D, el 
16 de gener contra El Masnou 
Basquetbol | RJ

L’equip de Jésica Román ha guanyat 6 partits en 8 jornades

BÀSQUET

El mini femení de l’UB MIR, 
segon a la primera fase 

El Mini femení, durant el seu últim partit
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Els infantils A de l’EF Montcada 
i del CD Montcada són segons 
i tercers respectivament al grup 
44è de 2a Divisió amb 33 punts. 
Ambdós es van enfrontar el 19 
de desembre i els verds van guan-
yar per 3 a 2. Aquell mateix cap 
de setmana, el prebenjamí A del 
CD Montcada va superar l’EF 
Montcada A (0-6) i el benjamí 
E de l’Escola va derrotar el CD 
Montcada C (4-0).

FUTBOL

Màxima igualtat entre els infantils 
A de l’Escola i del CD Montcada 
Els verds guanyen el derbi i ambdós, empatats amb 33 punts, estan entre els tres primers

Rafa Jiménez | Redacció

L’infantil A del CD Montcada va superar l’Escola per 3 a 2. Ambdós equips lluiten per pujar
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Ha guanyat el títol per equips amb el seu club, el Peona i Peó

ESCACS

Daniel García, campió 
d’Espanya sots-16

Daniel García, alumne de 1r de 
batxillerat de La Salle i mem-
bre del club Peona i Peó, es va 
proclamar campió d’Espanya 
d’escacs per equips sots-16 en 
el VIIIè Campionat d’Espanya 
que es va disputar a Benidorm 
(Alacant) entre el 4 i el 8 de de-
sembre. García, fent equip amb 
altres companys del club barce-
loní, va guanyar el títol amb sis 
victòries i només una derrota. 
El jove estudiant de La Salle fa 
temps que juga als escacs i està 
obtenint grans resultats | JA
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Daniel García, campió d’Espanya per equips

El prebenjamí A, en aquesta imatge durant la seva presentació ofi cial, es va endur el triomf en el derbiEl benjamí E de l’Escola va derrotar el C verd

El juvenil B del CFS Montcada 
és líder del grup 2n de 2a Cata-
lana amb 24 punts i un balanç de 
7 victòries i 3 empats. El conjunt 
de Míriam Domínguez va fi nalit-
zar l’any amb quatre triomfs con-
secutius i a la primera jornada de 
2016 va empatar contra l’FSC 
Grups Arrahona (2-2). “L’equip 
treballa dur per continuar a les 
posicions capdavanteres, tot i 
que aquest és un projecte a dos 
anys que té l’objectiu de formar 
jugadors”, ha dit Domínguez.

FUTBOL SALA

El juvenil B del CFS Montcada es 
manté invicte i és líder del seu grup
L’equip que entrena Miriam Domínguez només ha cedit 3 empats en 10 jornades

El porter del juvenil B, a punt de fer una aturada, en l’últim partit contra l’FSC Grups Arrahona (2-2)
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Àlex Expósito, durant l’entrenament
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Èxit de Víctor Andrés 
i Sergio González
Els montcadencs Víctor Andrés 
(CFS Montcada) i Sergio Gonzá-
lez (Marfi l Santa Cooloma) –a la 
foto, dempeus– s’han classifi cat 
amb la selecció catalana sots-19 
per disputar la fase fi nal del Cam-
pionat d’Espanya després d’haver 
superat la fase prèvia que es va 
celebrar entre el 8 i el 10 de ge-
ner a la Comunitat de Madrid | RJ 

FC
F



David Macho
Ambaixador del còmic. Amb 41 anys, aquest corunyès resident a Montcada (Mas Duran) des 
del 2008 ha aconseguit fer realitat el somni de molts: convertir una afi ció en la seva professió. La 
seva precoç voracitat lectora, especialment de còmics, i la seva vocació de promotor cultural van 
fer que amb només 24 anys fos un dels impulsors del primer Saló del Còmic de La Corunya i de 
l’obertura de la primera botiga especialitzada a la mateixa ciutat. Va treballar fent traduccions d’ar-
ticles especialitzats per a editorials com Planeta i en poc temps va esdevenir la persona de l’Estat 
espanyol que més contactes tenia a la meca del còmic, els Estats Units, on viatja regularment per 
representar una vintena d’artistes de la península. Va coordinar durant 10 anys la secció de convi-
dats del Saló del Còmic de Barcelona i va debutar com a guionista al 2011 amb una historieta per 
a un número especial protagonitzat pel grup de superherois JLA de DC Comics.

‘El còmic és la millor 
iniciació a la literatura’

Com s’arriba a ser agent de 
dibuixants de còmic?
Aquesta fi gura ni tan sols existia 
a l’Estat espanyol quan m’hi vaig 
començar a dedicar. I no va ser res 
intencionat, sinó fruit de les meves 
inquietuds per aconseguir que hi 
haguessin llibreries especialitzades 
i un saló del còmic a la meva ciutat 
natal. El que va venir després, no 
va ser premeditat.
Quin va ser el punt d’infl exió?
Vaig viatjar a la Convenció del 
Còmic de San Diego, la més gran 
del món, amb l’objectiu  d’apren  -
dre i fer més contactes. Alguns 
amics dibuixants em van demanar 
que m’endugués els seus treballs 
per ensenyar-los i resulta que 
els hi vaig aconseguir feina. Fins 
aleshores escrivia i traduïa articles 
per a la premsa especialitzada, però 
aquesta expe riència em va obrir 
un camí professional inesperat on 
em trobo molt còmode.  

Encara existeixen prejudicis sobre 
el còmic com a gènere menor?
A diferència dels Estats Units, 
amb més tradició, a l’Estat 
espanyol el còmic era considerat 
majoritàriament un material de 
segona i relegat al públic infantil. 
Això ha anat canviant amb el 
temps. El problema que hi veig és la 
distinció que han promogut alguns 
sectors entre còmic i novel·la 
gràfi ca, fent un paral·lelisme entre 
el cinema comercial i el d’autor. 
Considero que això suposa caure 
en una concepció de l’art errònia. 
Són el mateix però amb noms 
diferents.
Quins factors han permès 
prestigiar el còmic?
Sens dubte, el cinema i les sèries 
li ha fet un gran favor, fent arribar 
al gran públic el que abans llegia 
una minoria. Quan una maquinària 
com la Disney o la Warner porta a 
la gran pantalla els superherois, el 

gènere fa un gran salt. El creixement 
del còmic d’autor també ha ajudat 
molt, és clar.

Es pot guanyar bé la vida a l’Estat 
espanyol un dibuixant de còmic?
Desgraciadament vivim en un 
país amb una elevada proporció 
d’artistes –no només del còmic– 
que no reben cap suport per part 
de l’Estat. La majoria són autònoms 
i treballen una mitja de 15 hores 
diàries. Si vols viure del còmic, has 
de treballar per a la indústria dels 
Estats Units o la de França.
Hi ha diferència entre les dues?
El mercat americà demanda 
còmics mensuals, amb format 

grapa i per a un públic de llibreria 
especialitzada, encara que la seva 
penetració a botigues tipus FNAC és 
cada vegada més gran. El francès 
prefereix còmics anuals en format 
àlbum de tapa dura i per a un 
públic de llibreria més generalista. 
Es tracta de diferents maneres i 
cultures intentant abastar el màxim 
nombre de lectors. 
Qui tria el dibuixant per a cada 
història?
L’editor és qui encarrega la 
història al dibuixant. La seva 
tasca és la més difícil perquè 
ha de posar en imatges un relat 
escrit amb paraules. No només 
ha de crear fi gures humanes, 
sinó fons, perspectives, sensació 
de moviment i, amb l’afegit, que 
ha de treballar ràpid per complir 
uns terminis molt estrictes.
Li agrada la feina de guionista?
De moment només he publicat 
dues històries per a DC Comics. 

Una per a un còmic especial de 
la col·lecció Lliga de la Justícia 
d’Amèrica (JLA), basada en un 
dels cants de  ‘La Divina Comèdia’ 
–sóc un admirador de l’obra 
mestra de Dante Alighieri. I una 
altra, per a la col·lecció Batman: 
Black and White. Crec que sóc 
l’únic autor espanyol que ha escrit 
una història de Batman. Espero 
poder-ne publicar més.
Un lector infantil de còmics serà 
un afi cionat a la literatura de gran?
S’ha comprovat que qui comença 
llegint còmics de petit, acostuma a 
ser un lector de tot tipus de llibres 
d’adult. No tinc cap dubte que 
el còmic és la millor iniciació a la 
literatura. A més, li ensenya al nen 
a crear patrons,  a posar en relació 
el dibuix i text i a recrear amb la 
imaginació allò que no apareix a 
les imatges. Al cap i a la fi , el còmic 
és l’art de l’el·lipsi, de narrar el que 
passa entre les vinyetes.

‘El cinema i les sèries 
li han fet un gran 
favor al còmic, fent-lo 
arribar al gran públic’

Representant de dibuixants de còmic

A títol personal
LAURA GRAU
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