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Alumnes de 5è de 
primària participen en 
l’experiència pionera de 
la Regidoria d’Educació, 
Infància i Joventut 
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El Consell d’Infants 
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La Fira de Sant Jordi, el dia 
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 Campos: ‘Fer passos soterrats no és 
cap solució; volem el soterrament’

Després d’un periode d’infl exió, 
el projecte del soterrament de 
l’R2 al seu pas pel nucli urbà de 
Montcada es podria reactivar en 
breu. La ministra de Foment, Ana 
Pastor, reconeixent la singularitat 
del municipi, es va comprometre 
amb l’alcaldessa, Laura Campos 
(ICV-EUiA-E), i el president de 
l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez 
(ERC), el passat 12 d’abril a crear 
una comissió de treball formada 
pels ajuntaments de Montcada i 
Barcelona, la Generalitat i el propi 
Ministeri. L’objectiu del grup serà 
revisar el projecte tècnic redactat 
al 2011 en cinc fases i tornar a fer 
la seva valoració econòmica amb 
l’objectiu que s’acabi signant un 
conveni que permeti calendarit-
zar l’actuació i incloure la primera 
fase de les obres als pressupostos 
generals de l’Estat del 2017.
Aquest nou compromís ha estat 
valorat positivament però amb 
cautela, tant per part del govern 
com de la Plataforma Tracte Just 
Soterrament Total (PTJST) que, 
davant la possibilitat que la nova 
comissió es reuneixi abans de 
fi nal de mes, han convocat una 
gran manifestació el 27 d’abril 
(Cruïlla del soterrament, 19h). 

“Després d’un llarg periode 
d’immobilisme s’ha obert una 
fi nestra però ara cal passar de 
les paraules a la concreció”, ha 
dit l’alcaldessa tot afegint “Mont-

cada està escaldada després de 
moltes promeses incompletes; 
hem de mantenir la pressió 
institucional i ciutadana”. En 
la mateixa línia s’ha manifestat 
Sánchez qui espera que les noves 
promeses es concretin quan abans 
millor: “És una nova oportuni-
tat per seguir treballant però 
som conscients que la ministra 
està en funcions i no celebra-
rem res fi ns que no tinguem 
la seguretat que el projecte tira 
endavant”.

Trobada informativa. Els respon-
sables del govern van traslladar 
les seves impressions sobre la 
reunió amb la ministra de Fo-
ment a la ciutadania en el decurs 
de l’assemblea convocada per la 
PTJST el passat 14 d’abril, que 
va comptar amb l’assistència d’un 
centenar de persones i entre les 
quals hi havia familiars de Daniel 
Gálvez, el jove de Santa Coloma 
atropellat el 6 d’abril al pas a ni-
vell del carrer Bogatell.
“Hem de tenir clar que el so-
terrament serà realitat o no 
en funció de les energies que 
siguem capaços de desplegar”, 
va dir el portaveu de la Platafor-
ma Tracte Just Soterrament Total 
(PTJST), Ramon Bueno, alhora 
d’animar els assistents a partici-
par a la manifestació i a apuntar-
se a les comissions de treball per 
garantir que la mobilització sigui 
un èxit. L’alcaldessa també va es-
peronar l’assemblea a mantenir 
viva la reivinidicació municipal: 
“No hem de treure el peu de 
l’accelerador; cal sortir al car-
rer les vegades que faci falta”.

Debat al Congrés. Durant la seva 
estada a Madrid, la delegació 

montcadenca va assistir a la 
reunió de la Comissió de Foment 
del Congrés dels Diputats en què 
es va aprovar una Proposició No 
de Llei (PLN) a favor del soterra-
ment de la línia de Portbou al seu 
pas per Montcada amb el suport 
de tots els grups parlamentaris i 
l’abstenció de C’s. Amb aques-
ta proposició, el Congrés insta 
el govern central a adoptar les 
mesures oportunes per portar a 
terme l’execució del projecte, di-
vidit en cinc fases. La comissió 
va debatre dues propostes, una 
d’ERC i una d’En Comú Po-
dem, que fi nalment van quedar 
recollides en una única proposi-
ció. La delegació local va valorar 
positivament que tots els grups 
reconeguessin la singularitat 
del municipi, castigat pel pas de 
nombroses infraestructures viàri-
es. Aquesta, però, no és la prime-
ra PLN que s’aprova en suport 
al soterrament, anteriorment n’hi 
ha hagut d’altres promogudes pel 
PSOE i CiU que no han aconse-
guit l’execució del projecte.

Actualitat
laveu.cat

NOVA MOBILITZACIÓ
La Plataforma i l’Ajuntament convoquen el proper 
27 d’abril una altra concentració per reclamar un 
cop més el soterrament de la línia de França

SOTERRAMENT R2

La ministra Ana Pastor, predisposada 
a desencallar l’execució del projecte
Foment es compromet a crear una comissió de treball que també inclogui l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya

Pilar Abián | Redacció

La propera manifestació 
pretén ser una acció de 
força davant la primera 
convocatòria de la 
comissió de treball

La reunió de la delegació montcadenca amb la ministra Ana Pastor es va fer el passat 12 d’abril i va durar dues hores

La reunió entre els representants 
del govern local i la ministra va des-
pertar força expectació mediàtica. 
L’alcaldessa va concedir entrevistes 
a diferents mitjans de comunicació 
–a la imatge, a TV3– i el seu missat-
ge va ser clar i contundent: “Mont-
cada no renuncia al soterrament 
de l’R2”. Aquesta va ser la respos-
ta de Campos a Pastor quan la mi-
nistra va proposar la construcció de 
passos soterrats on actualment els 

vehicles i vianants creuen les vies, 
als carrers Bogatell i Pasqual. “No 
ens oposem a cap mesura que 
vagi en la línia de millorar la segu-
retat però no creiem que aquesta 
sigui la solució”, ha dit l’edil. En 
qualsevol cas, per a Campos no 
es tracta només d’un problema de 
seguretat: “El futur del municipi, 
des d’un punt de vista de cohesió 
social i urbanística, passa neces-
sàriament pel soterrament” | PA
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En el moment de tancar aquesta 
edició, el passat 20 d’abril, es re-
gistrava una nova mort a les vies 
de tren al seu pas pel municipi. 
Al voltant de les 17h, un jove de 
24 anys, veí de la Font Pudenta, 
va ser atropellat per un comboi 
que circulava per l’R3 quan es-
tava a l’alçada de la C-17, a Mas 
Rampinyo. Pel tram on van es-
devenir els fets i el relat dels testi-
monis, tot apunta que es podria 
tractar d’un suïcidi.
Al marge de les circumstàn-
cia que envolten el succés, tant 
l’Ajuntament com la Plataforma 
Tracte Just Soterrament Total 
(PTJST) han lamentat la quarta 
mort a les vies des que va co-
mençar l’any justament quinze 
dies després de l’atropellament 
d’un altre jove al pas a nivell 
del carrer Bogatell. L’endemà 
del sinistre es va homenatjar el 

fi nat al monòlit que recorda les 
víctimes del tren i l’alcaldessa, 
Laura Campos, i el portaveu de 
la PTJST, Ramon Bueno, van 
fer una roda de premsa. “Aquest 
fet demostra el greu problema 
que tenim a la localitat i la ne-
cessitat que es faci amb la mà-
xima celeritat el soterrament 
de l’R2”, va dir l’edil. Per la 
seva banda Bueno va dir que, si 
bé el projecte és innegociable, cal 
que s’implementin el més aviat 
possible les mesures que calgui 
per millorar la seguretat a totes 
les línies. Ambdós també van fer 
una crida a participar a la mani-
festació del dia 27, a les 19h. 
Hores després de la roda de 
premsa, una representació del 
govern local es reunia amb el 
secretari general d’Infraestructu-
res i Mobilitat de la Generalitat, 
Ricard Font, en una trobada ja 
prevista amb anterioritat.

Pilar Abián | Redacció

04 Actualitat

La vintena d’alcaldes i alcaldesses que van participar 
el 15 d’abril a la reunió del Comitè Executiu de la Fe-
deració de Municipis de Catalunya, de la qual Laura 
Campos (ICV-EUiA-E) és vicepresidenta van protago-
nitzar un acte de suport a la reivindicació del soterra-
ment just davant del pas a nivell del carrer Pascual. 
Xavier Amor, president de l’FMC i alcalde de Pineda 
de Mar, va posar Montcada com a exemple de les 
ciutats de la perifèria de Barcelona que “pateixen” 
la gran quantitat d’infraestructures que la travessen. 
Amor va expressar el suport de l’FMC a la reclama-

ció del soterrament: “Volem estar al costat d’aquesta 
ciutat i de la seva alcaldessa i mostrar la nostra so-
lidaritat amb totes les poblacions trinxades per vies 
de comunicació”. Durant l’acte, Campos va llegir una 
resolució que el Comitè Executiu de l’FMC va aprovar 
durant la seva reunió a Montcada que demanda les 
inversions “immediates i urgents” que possibilitin 
el soterrament de l’R2 al seu pas pel municipi i que 
insta el Ministeri de Foment “a convocar de forma 
urgent” el grup de treball acordat a la reunió del 12 
d’abril a Madrid | RJ 

Tots els grups municipals han 
valorat positivament la nova 
actitud del govern espanyol 
respecte la demanda montca-
denca del soterrament de l’R2, 
tot i que demanen cautela fi ns 
que no es concreti un acord per 
escrit.
La portaveu del PSC, M. Car-
men Porro, s’ha mostrat relati-
vament contenta d’aquest canvi 
de tarannà, però ha qualifi cat 
de “brindis al sol” les prome-

ses de la ministra Ana Pastor 
“fi ns que no es compleixin 
els compromisos adquirits”. 
En nom d’ICV-EUiA-E, Òs-
car Gil, parla “d’optimisme 
moderat i prudència”, tot i 
valorar positivament “la fi  de 
l’immobilisme que existia 
fi ns ara i la importància de 
treballar per fer realitat el 
conveni amb Foment, Ajun-
tament de Barcelona i Gene-
ralitat”. El portaveu de C’s, 
David Gerbolés, veu positiu 

que el soterrament torni a estar 
a l’agenda política, tot i que ha 
mostrat certa cautela “per unes 
promeses que provenen d’un 
govern en funcions”. Pel que 
fa a l’abstenció del seu grup a 
la votació de la PNL a la Co-
missió de Foment del Congrés, 
l’edil ha puntualitzat que “té a 
veure amb el fet que no s’in-
cloguessin unes esmenes rela-
tives a augmentar la segure-
tat als passos a nivell mentre 
no es fa el soterrament”.

Els grups municipals valoren 
el gest de Foment amb cautela
Dues propostes presentades per ERC i En Comú Podem, recollides en un sol text

Laura Grau | Montcada
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Jordi Sánchez (ERC) recorda 
que “ara per ara només te-
nim paraules d’un govern en 
funcions amb una precam-
panya electoral a la vista” i 
insta a mantenir la pressió ins-
titucional i ciutadana. 
En representació de Círculo 
Montcada, el regidor Sergio 
Martín prefereix parlar “d’ale-
gria continguda fi ns que no 
veiem que es posa la prime-
ra pedra”. Per la seva banda 
Joan Carles Paredes (CiU), ha 
rebut amb optimisme la pre-
disposició del govern espanyol 
a soterrar les vies, “tot i que 
som cautelosos fi ns que es 
fi xi el calendari i la dotació 
econòmica del projecte”. La 
portaveu del PPC, Eva Gar-
cía, qui va ser present amb 
la reunió amb la ministra, és 
l’edil que s’ha manifestat ober-
tament més optimista. “Hi ha 
un canvi de sensibilitat del 
Ministeri de Foment cap a la 
demanda montcadenca”, ha 
dit tot remarcant la unanimitat 
dels grups parlamentaris a l’ho-
ra d’aprovar la PNL. 
El grup més recelós a les prome-
ses de Foment ha estat la CUP.
Gonzalo García, s’ha mostrat 
escèptic i combatiu: “Madrid 
no ens regalarà res i caldrà 
seguir fent pressió aprofi tant 
el poder que tenim per afec-
tar les infraestructures que 
passen per Montcada i que 
donen servei a Barcelona”. 

DEBAT AL CONGRÉS

L’alcaldessa es va reunir amb els portaveus municipals abans de l’assemblea de la Plataforma per informar-los sobre la trobada amb la ministra
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Mural pel 
soterrament 
a la façana de 
l’antic Museu

L’artista Roc BlackBlock va 
començar a pintar el 20 d’abril 
la façana de l’edifi ci de l’antic 
Museu Municipal –situat al 
carrer Julio Garcia cantonada 
amb Bogatell– amb un mural 
que reivindicarà el soterrament 
de la línia de tren de Portbou al 
seu pas per Montcada i Reixac. 
Es preveu que l’obra, que ha 
estat encarregada per l’Ajunta-
ment a proposta de la comissió 
de treball municipal que impul-
sa la reivindicació del projecte, 
estigui enllestida a fi nal de mes 
i es presenti ofi cialment per la 
Festa Major del municipi | PA

Roc BlackBlock, dalt d’una grua pintant el mural
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Un jove de 24 anys se 
suma al llistat de morts

LÍNIA R3

Va ser atropellat en el tram entre Montcada i Mas Rampinyo

NOVES ADHESIONS 

L’FMC mostra el seu suport a la reivindicació municipal 
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MAS RAMPINYO
Continuen les queixes veïnals per 
l’incivisme d’alguns veïns de l’edifi ci 
ocupat al carrer Sant Ignasi

MOBILITAT URBANA

L’Ajuntament habilita una cinquantena de 
places de zona taronja al carrer Guadiana 
Els conductors podran estacionar el seu vehicle gratuïtament als espais senyalitzats durant un màxim d’una hora

L’Ajuntament posarà en marxa 
a partir del 25 d’abril 52 places 
d’aparcament de color taronja 
al carrer Guadiana, entre Roca-
mora i Bogatell. Aquestes zones 
d’estacionament rotatiu, que ja 
funcionen al carrer Bateria i a la 
plaça del Bosc (Can Sant Joan) i 
a l’avinguda Catalunya de Mas 
Rampinyo, permeten aparcar 
un temps limitat sense cap cost. 
Fins ara, el màxim era de mitja 
hora però, a partir de l’estrena 
dels nous estacionaments, aquest 
s’ampliaran fi ns a una hora. 

Per poder fer-ne ús, els usuaris 
han de disposar d’un rellotge 
amb indicador horari que es pot 
recollir a l’edifi ci de l’Ajuntament 
(avinguda de la Unitat, 6), a la 
seu de Montcada Centre Comerç 
(Doctor Buxó, 14; dilluns, dime-
cres i divendres, de 9 a 14 h), a la 
seu de l’Associació de Botiguers, 
Comerciants i Industrials de Mas 
Rampinyo (avinguda Catalunya, 
48) i a l’Associació de Comerci-
ants de Can Sant Joan (Reixagó, 
42). La zona taronja funciona de 

dilluns a divendres, de 8.30 a 13 
h i de 16 a 20 h. Fora d’aquest 
horari, l’estacionament és lliure.

Trobada informativa. La posada 
en marxa d’aquest sistema rota-
tori d’aparcament respon a una 
demanda que l’MCC i de l’AV 
Montcada Centre, motiu pel qual 
ambdues entitats van organitzar 
el passat 14 d’abril una reunió ex-
plicativa a l’Abi que va comptar 
amb la presència de la regidora 
de Comerç i Turisme, Montserrat 
Ribera (ERC). Els responsables 
de l’MCC van demostrar durant 
la reunió el seu suport i agraïment 
a la mesura aplicada per l’Ajunta-
ment. “Nosaltres sempre hem 
estat contraris a la zona blava 
i al fet d’haver de pagar per 
aparcar, per això creiem que 
les zones taronja són una bona 
solució perquè faciliten la rota-
ció de manera gratuïta”, va dir 
el president de l’entitat, Manuel 
Moreno, qui confi a que l’Ajunta-
ment es plantegi crear més zones 
taronges al centre en un futur.
La reunió també va servir per 
conèixer l’opinió d’alguns veïns 
que es van mostrar especialment 
crítics amb aquesta mesura que, 
segons la seva opinió, complica 
encara més l’aparcament en una 
zona que ja està col·lapsada de 
vehicles. Altres comerciants van 
reclamar l’ampliació de la zona 
taronja al Pla d’en Coll.

Pilar Abián/ Rafa Jiménez | Redacció
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Per aparcar a les zones 
taronja cal un indicador 
horari que faciliten 
l’Ajuntament i les 
entitats de comerciants

05

Les zones taronja que s’han habilitat al carrer Guadiana es troben ubicades en el tram entre els carrers Bogatell i Rocaroma

 Ribera: ‘Es tracta d’una experiència pilot per facilitar la rotació’

Montserrat Ribera és la regidora de 
Comerç i Turisme (ERC) i avala la 
creació de les zones taronja.
D’on neix la iniciativa?
Respon a una demanda de l’MCC i 
de l’AV Montcada Centre davant dels 
problemes de mobilitat i de rotació 
de vehicles que tenim al centre del 
nucli urbà. Es tracta d’un sector on 
hi ha un eix comercial, molts serveis 
públics i dues escoles properes. Da-
vant la manca d’aparcament, hem 
de propiciar la rotació de vehicles.
I l’Ajuntament no vol fer-ho amb 
més zones blaves. 
El contracte amb l’empresa gestora 

de les zones blaves acaba l’any vi-
nent i creiem que és un bon moment 
per veure si la zona taronja facilita la 
fl uïdesa del trànsit i pot ser una bona 
opció de futur. En aqulsevol cas, la 
decisió que fi nalment prenguem serà 
fruit d’un procés participatiu.
Els veïns de la zona, però, no sem-
blen gaire contents.
Entenc que la mesura no agradi tot-
hom, però estem parlant de 52 pla-
ces, un 14% del total, 375. El que 
està clar és que no podem mantenir 
la situació actual ja que hi ha mo-
ments, sobretot a l’entrada i sortida 
als centres escolars, en què no no-

més tenim pro-
blemes d’apar-
cament, sinó 
també de segu-
retat. Per això, 
en el moment 
en què les zones taronja s’activin, 
es prohibirà l’entrada de vehicles als 
carrers Doctor Buxó i Duc de Tetuán 
en els horaris més problemàtics.
Com es regularà que es faci un bon 
ús de les zones taronja?
Se n’encarregarà la Policia Local i, 
d’acord amb l’ordenança municipal, 
les sancions en cas d’infracció seran 
de 80 euros | PA 
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ENTREVISTA A GONZALO GARCIA

Gonzalo García és el primer re-
presentant de la CUP que ha 
entrat a formar part del Ple i, a 
diferència de la resta de regidors, 
només ostentarà el càrrec durant 
dos anys. Tal com va decidir el 
partit quan es va presentar als 
comicis, a mig mandat García re-
nunciarà al càrrec per donar pas 
a la número 2 de la llista, Lídia 
Molano.

Com està sent l’experiència de 
regidor?
Té punts positius i negatius. El fet 
de ser càrrec electe et permet pren-
dre partit en les decisions del Ple 
però malauradament t’adones que 
a l’àmbit municipal les possibilitats 
de canvi i transformació són redu-
ïdes. Els tempos són extremada-
ment lents i no hi ha massa marge 
legislatiu ni econòmic per actuar. 
Les polítiques que es poden fer 
són majoritàriament assistencials. 

El vot de la CUP va ser decisiu 
per propiciar un canvi de govern 
després de les eleccions però, de 

moment, no ha servit per garan-
tir una majoria. 
Quan vam donar suport a la inves-
tidura de Laura Campos teníem 
clar que Montcada necessitava un 
canvi i per això vam ajudar a fer-
lo efectiu. Però també vam dir que 
que ningú s’esperés que fossim el 
soci útil per sumar una majoria de 
govern. I això ha quedat demostrat; 
quan no ens han agradat certes po-
lítiques, no n’hem donat suport. La 
CUP no serà la comparsa de nin-
gú. El nostre corrent ideològic és de 
transformació social i, de moment, 
no la veiem per enlloc.
Per què aquesta reticència a en-
trar al govern?
Primer, per la falta d’experiència. 
Ens faltava conèixer l’Ajuntament 
i els seus procediments. L’altre mo-
tiu és que no trobàvem que amb 
l’actual aritmètica es pogués cons-
tituir un govern de transformació 
i el temps ens està donant la raó. 
Més enllà d’una política estètica no 
trobem canvis polítics signifi catius 
de fons. Potser algunes coses reque-
reixen temps però n’hi ha d’altres 
que només són qüestió de voluntat, 
com ara la participació i aquí no hi 
ha excusa que valgui.
Potser des del govern la CUP po-
dria haver infl uït més.
Amb un sol regidor no hauríem tin-
gut prou força. Òbviament quedar-
se a l’oposició pot semblar el més 

còmode, però sempre que podem, 
intentem sumar i aportar el nostre 
ideari a l’acció de govern. I sí que 
hem de reconèixer que, a diferèn-
cia del mandat anterior, els regidors 
que ara governen sempre estan dis-
posats a reunir-se i a escoltar.
I què vol aportar el seu grup a 
aquest mandat?
De forma resumida, treballar per 
les municipalitzacions de serveis; 
treure a la llum tot el que s’ha fet 
malament des d’un punt de vis-
ta legal, però també ètic i moral, 
malgrat siguin qüestions que hagin 
prescrit; incidir en la participació 
perquè els ciutadans tornin a ser 
subjectes actius en la política muni-
cipal, i garantir la màxima transpa-

rència, més enllà del que marqui la 
llei del bon govern.

Fins ara, quina puntuació li dóna 
al govern?
Un 5 justet. En les formes hi ha un 
canvi però no en el fons. Sobretot 
insistim en la manca de processos 
participatius. 
Tornant als objectius, la CUP ja 
ha aconseguit que el Ple aprovi 

una moció per estudiar la muni-
cipalització del servei de l’aigua.
Creiem que és una moció realista, 
perquè insta a estudiar la proposta 
i no a executar-la directament. De 
moment, però, el govern no ha mo-
gut fi txa, per això vam organitzar 
el dia 2 una jornada informativa 
convidant regidors i tècnics d’altres 
municipis, com ara Ripollet.
Seguirant insistint, doncs?
I tant! Som cabuts. L’única lluita 
que es perd és la que s’abandona.
Però vostè l’estiu del 2017 ja no 
serà regidor.
Deixaré el càrrec però no marxo 
enlloc, continuaré fent política i do-
nant suport al grup. A la CUP tot 
ho decidim en assemblea.

Pilar Abián | Redacció

El portaveu de la CUP argumenta la vocació de transformació social que impulsa el seu grup, amb un representant a l’oposició

‘Aquest govern ha canviat les formes però 
no el fons, falten processos participatius’

El portaveu de la CUP, Gonzalo Garcia, al despatx que els grups municipals comparteixen a l’Ajuntament montcadenc
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‘Malgrat estar a 
l’oposició, sempre 
intentem sumar i 
aportar el nostre ideari 
a l’acció de govern’

‘A l’àmbit municipal 
no hi ha massa marge 
legislatiu ni econòmic 
per actuar’
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Els problemes de convivència i 
incivisme generats per l’ocupa-
ció de part d’un bloc de pisos 
del carrer Sant Ignasi de Mas 
Rampinyo continuen sent motiu 
de queixa per part dels veïns. De 
fet, van centrar la major part de 
l’assemblea informativa sobre 
qüestions urbanístiques i de se-
guretat que l’Ajuntament va con-
vocar el 7 d’abril a La Unió de 
Mas Rampinyo i que va comp-
tar amb la presència de represen-
tants del govern, la Policia Local 
i els Mossos d’Esquadra.
La regidora de Serveis Generals, 
Montse Ribera (ERC), va expli-
car les accions dutes a terme en 
els últims tres mesos per evitar 
que la problemàtica s’agreugi. 
En l’àmbit judicial, està en trà-
mits una ordre de desnonament 
per ocupació il·legal d’una part 
de l’edifi ci, que és propietat 

d’una entitat bancària. En l’àm-
bit policial, s’ha incrementat la 
vigilància que duen a terme de 
forma conjunta agents de la Po-
licia Local i dels Mossos d’Es-
quadra i, en l’àmbit social, s’ini-
ciaran gestions per regularitzar 
la situació dels ocupants que es 
mostren disposats a convertir-se 
en llogaters legals dels pisos. 
El president de l’Àrea Terri-
torial, Jordi Sánchez (ERC), 
també va explicar que s’ha in-
tensifi cat la neteja al carrer Sant 
Ignasi i als seus voltants per 
pal·liar els problemes d’higiene 
que genera la conducta incívica 
d’alguns ocupants dels pisos.

Preocupació veïnal. Malgrat la 
percepció negativa dels veïns, 
tant el cap de la Policia Local, 
Antonio Franco, com els sot-
sinspector de la comissaria local 
de Mossos d’Esquadra, Xavier 

Gandía, van assegurar que l’ocu-
pació dels pisos no ha suposat un 
increment de la delinqüència al 
barri. Segons van dir els agents, 
la majoria de requeriments fets 
pels veïns han estat per confl ictes 
de convivència com els que exis-
teixen a d’altres sectors del mu-
nicipi. L’explicació, però, no va 
satisfer els assistents alguns dels 
quals van manifestar la seva dis-
crepància, insistint en la gravetat 
dels problemes de salubritat i de 
seguretat que generen alguns 
ocupants que llencen la brossa 
al carrer, fan soroll a altes hores 
de la matinada, es connecten il-
legalment a la xarxa d’aigües i 

de gas natural i deixen que els 
seus gossos facin les seves neces-
sitats des dels balcons. Sensible 
a les queixes expressades, Ri-
bera va cloure el debat amb el 
compromís d’actuar al respecte: 
“Entenem la preocupació dels 
veïns i continuarem fent el se-
guiment de la problemàtica 
des de les vessants judicials i 
policials i per la via de la me-
diació”.

Ascensors al pas soterrat. A la sego-
na part de l’assemblea, Sánchez 
va explicar el projecte de cons-
trucció d’ascensors que facilitarà 
la mobilitat de les persones entre 

l’avinguda de Catalunya i la car-
retera de Ripollet, separats per 
la línia ferroviària R3.  L’edil va 
reconèixer que les actuals esca-
les mecàniques no solucionen 
el problema, ja que s’avarien de 
forma freqüent i no són aptes 
per al pas de gent amb cotxets 
de nadó o carros de la com-
pra. El projecte, pressupostat en 
400.000 euros, es fi nançarà amb 
fons de l’AMB. “Mentrestant, 
intentarem que l’empresa que 
fa el manteniment de les esca-
les sigui més ràpida a reparar 
les avaries o bé instal·larem 
alguns sistema d’autorepara-
ció”, va explicar Sánchez.

El govern manté la neteja 
i la vigilància al voltant 
del carrer Sant Ignasi

MAS RAMPINYO

Continuen les queixes veïnals arran les accions incíviques 
d’alguns dels residents al bloc de pisos ocupat 

Laura Grau | Mas Rampinyo

La sala d’actes de La Unió es va omplir de veïns durant la reunió informativa convocada el 7 d’abril per l’Ajuntament
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Montse Morón, secretària gene-
ral de Podem a Mataró i regidora 
a l’oposició amb la candidatura 
VoleMataró, i la seva homònima 
a Montcada i presidenta de l’Àrea 
Social de l’Ajuntament, Ana Ba-
llesta, van participar el 19 d’abril 
en una taula rodona que es va fer 
a la Casa de la Vila per parlar de 
la Llei 25 d’Emergència Social im-
pulsada pel seu grup parlamenta-
ri al Congrés. Tot i que encara no 
s’ha format govern i que es molt 
probable que es tornin a convo-
car eleccions, fet que paralitzaria 
la seva tramitació, el 12 d’abril es 
va aprovar la Proposició de Llei 
amb el vot favorable de tots els 
grups parlamentaris, excepte el 
PP i les abstencions de C’s, PNV 
i Democràcia i Llibertat. 

Mesures. Aquesta llei preveu, 
entre d’altres mesures, alternati-
ves d’habitatge en cas de desno-
naments, protecció a les dones 
maltractades, garantia d’atenció 
alimentària als infants de famíli-

es desafavorides i lluita contra la 
pobresa energètica i farmacològi-
ca de pensionistes i immigrants. 
“Aquesta llei marca un límit 
que ara no existeix per poder 
garantir les necessitats bàsi-
ques”, va comentar Morón, qui 
va destacar el fet que hagi estat 
un partit “novell” com Podem el 
que hagi promogut al Congrés 
una llei amb aquest caire social.
Ballesta va destacar el canvi que 
s’està produint a les institucions 
amb l’arribada de membres de 
Podem i va posar a Montcada 
i Reixac com a exemple dels 

“ajuntaments del canvi que 
estem intentant, dintre de les 
nostres possibilitats, ajudar a 
la gent que pateix una emer-
gència social perquè som l’ad-
ministració més propera a la 
ciutadania”. Ballesta va expli-
car les mesures que s’estan fent 
des del govern municipal, “tot i 
tenir –va dir– una herència di-
fícil que ha hipotecat el pressu-
post actual i els propers”, i va 
llorar la tasca de la gent que ha 
entrat en política després d’ha-
ver treballat al carrer amb movi-
ments ciutadans.

Podem defensa la llei d’emergència 
social i demana el suport ciutadà

DEBAT POLÍTIC  

Montse Morón i Ana Ballesta expliquen a Montcada la norma impulsada pel seu partit

Rafa Jiménez | Montcada

Convocats per ICV, EUiA i Po-
demos, una cinquantena de per-
sones va participar el 14 d’abril 
a la tarda en un acte de comme-
moració del 85è aniversari de la 
proclamació de la II República. 
Els participants, entre els que hi 
havia l’alcaldessa, l’ecosocialista 
Laura Campos, i alguns regidors 
del govern com Óscar Gil (ICV-
EUiA-E), Sergi Martín (Círcu-
lo Montcada) i Jordi Sánchez 
(ERC), es van concentrar a la 
plaça de l’Església i van iniciar 
un recorregut pel carrer Major 
mentre llegien textos sobre els 

exiliats republicans i col·locaven 
fotografi es de l’època. A l’alçada 
de la Casa de la Vila, els parti-
cipants es van aturar per llegir 
poemes sobre l’exili i la Repú-
blica d’autors com Juan Ramón 
Jiménez, Joan Oliver, Antonio 
Machado, Miguel Hernández o 
Rafael Alberti. 
L’acte es va tancar amb la lectu-
ra d’un manifest que reclama la 
instauració de la III República i 
destaca els valors que la repre-
senten com ara el respecte per 
l’autogovern dels pobles, l’edu-
cació laica i la lluita contra les 
injústicies socials, entre d’altres. 

Membres del govern, a 
favor de la instauració 
de la III República
Regidors d’ICV-EUiA, ERC i Círculo commemoren el 14 d’abril

Rafa Jiménez | Montcada

Durant l’acte d’homenatge es van llegir textos sobre exiliats republicans
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Morón, parlant al costat d’Ana Ballesta, durant la taula rodona feta a la Casa de la Vila
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.....També és notícia......................................

MANTENIMENT DE LA VIA PÚBLICA
L’Ajuntament presenta els nous contenidors i la nova 
fl ota de vehicles que a partir d’ara fa la neteja viària
Montcada i Reixac ha es-
trenat aquesta primavera 
una nova fl ota de 20 vehi-
cles per a la neteja viària i 
la recollida de residus i un 
total de 240 contenidors 
de superfície, de càrrega 
lateral, desplegats per tots 
els barris del municipi i 
que s’afegeixen a les ba-
teries soterrades. El dia 8 
d’abril es va fer la presen-
tació ofi cial daquestes eines –imatge superior. Els nous contenidors 
són més segurs i accessibles per als usuaris i també per al personal 
que els ha de manipular | RJ
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SOLIDARITAT
Crida de l’Associació Sociocultural d’Equatorians per 
ajudar els damnifi cats del terratrèmol del 16 d’abril

L’Associació Sociocultural d’Equatorians Residents a Montcada i Reixac 
(ASERM) ha fet una crida entre la població a ajudar les víctimes del greu 
terratrèmol que es va produir el 16 d’abril  –amb més de 200 rèpliques– i 
que ha devastat la costa nord del país, especialment les províncies de 
Manabi i Esmeralda. Segons les últimes informacions, el número de morts 
ja supera els 400. Encara no hi ha xifra ofi cial de persones afectades, 
però Creu Roja calcula que entre 70.000 i 100.000 requeriran d’algun ti-
pus d’assistència i entre 3.000 i 5.000, allotjament d’emergència. ASERM 
posa a disposició dels qui vulguin donar alguna ajuda el número de comp-
te de l’entitat 0081 0011 70 0006574968 (Banc de Sabadell) | LG

La CCCI promourà 
una ordenança 
municipal contra 
la incineració
La Coordinadora Catalana Contra 
la Incineració (CCCI), de la qual 
forma part la Plataforma Antiinci-
neració de Montcada i Reixac, vol 
promoure entre els ajuntaments 
una ordenança municipal contra 
aquesta pràctica i la seva adhesió a 
la fi losofi a del Residu Zero. Aquest 
és un dels punts aprovats a la re-
unió que va fer dissabte 9 d’abril 
a Sant Vicenç dels Horts. També 
es va acordar dur a terme un es-
tudi de les partícules emeses per 
la indústria i les conseqüències que 
tenen per a la salut de les persones 
i demanar una reunió amb el nou 
conseller de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat, Josep Rull, per 
explicar-li aquestes iniciatives i pro-
posar un calendari per clausurar la 
incineració a les cimenteres. La 
CCCI participarà a la trobada que 
la Coordinadora Estatal celebrarà a 
Alcalá de Guadaira (Sevilla) del 18 
al 20 de novembre | LG

Campos, escollida 
membre de l’executiva 
nacional d’ICV
L’alcaldessa, Laura Campos (ICV-
EUiA-E), formarà part de la nova 
executiva nacional d’ICV que va 
ser escollida els dies 9 i 10 d’abril 
durant l’onzena assemblea que 
es va celebrar a les Cotxeres de 
Sants de Barcelona. La nova di-
recció, que va estar avalada per 
un 87,46% dels vots dels de-
legats, té com a coordinadors 
Marta Ribas i David Cid, i com a 
portaveu, Ernest Urtasun. Cam-
pos també forma part del Consell 
d’ICV | RJ

CDC regalarà roses per Sant Jordi a canvi de bosses de 
menjar que es destinaran a menjadors socials i a entitats
CDC Montcada aprofi tarà la diada de Sant Jordi per recollir a la parada 
que tindrà a la Fira –a l’alçada del número 47 del carrer Major– bosses 
de menjar que destinarà a menjadors socials i a entitats que treballen 
amb persones desafavorides, com ara Càritas i Creu Roja. A canvi de 
cada bossa, la formació regalarà una rosa | PA
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CAN CUIÀS
L’Ajuntament convoca una assemblea amb els veïns 
per parlar sobre el futur del Torrent del Bosc Llarg
El 25 d’abril el president de l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez (ERC), té 
previst reunir-se amb l’AV de Can Cuiàs i fer a continuació una assem-
blea pública (Centre Cívic, 20h) per parlar sobre el Torrent del Bosc 
Llarg, que separa els barris de Can Cuiàs i de Ciutat Meridiana fent de 
límit amb Barcelona. Actualment l’espai està ple de brutícia i el camí 
que va fi ns al camp de futbol de Ciutat Meridiana, on juguen espor-
tistes de Can Cuiàs, és de terra i perillós pel seu desnivell. Arran les 
queixes veïnals, fa un any l’anterior govern va pactar amb l’Ajuntament 
de BCN la millora del Torrent com una de les contrapartides per a la 
construcció del Centre d’Acollida d’Animals al costat del cementiri de 
Collserola. A data d’avui, però, encara no s’ha fet cap actuació | PA

PROLIFERACIÓ D’ABELLES
S’han localitzat cinc ruscos en un edifi ci del carrer 
Elionor, focus dels eixams retirats en diferents indrets
La proliferació d’abelles en les últimes 
setmanes està causant molèsties als 
veïns, especialment al carrers del cen-
tre. L’Ajuntament ha hagut de requerir 
la intervenció d’una empresa especialit-
zada per retirar abelles en diferents in-
drets com el carrer Major, la plaça Lluís 
Companys i el carrer Anselm Clavé. Se-
gons l’apicultor Miquel Campamà –de 
l’empresa API Serveis Apícoles–, el focus 
d’aquests eixams es troba a la nau indus-
trial que hi ha al costat de l’antiga cerve-
seria, al carrer Elionor, on s’han localitzat 
cinc ruscos o colònies estables d’abelles.  
“Quan els ruscos no poden alimentar 
tots els seus habitants, es crea una nova 
reina i la vella s’emporta el 40% de la 
colònia a la recerca d’un nou lloc per 
niuar”, ha explicat Campamà. Mentre les 
abelles exploradores busquen una nova 
llar, la resta s’espera reunida en eixams 
provisionals, que poden estar en arbres, 
mobiliari urbà i, fi ns i tot, en vehicles 
aparcats. “Per això és molt important 

interceptar els ruscos abans que donin 
lloc a una nova colònia”, ha remarcat 
Campamà. Quan l’eixam o el rusc es tro-
ba a la via pública, l’Ajuntament s’ocupa 
de retirar-lo, però si és un espai privat, és 
el propietari qui se n’ha de fer càrrec. La 
Regidoria de Salut Pública ja va instar el 
propietari de la nau del carrer Elionor que 
es fes càrrec de la retirada dels ruscos. Si 
no ho fa en el termini estipulat, ho haurà 
d’assumir l’Ajuntament de forma subsi-
diària, tal com ha explicat la responsable 
del departament, Mar Sempere (Círculo 
Montcada). En ser una espècie protegi-
da, les abelles no es poden tractar com 
una plaga, sinó que s’han de retirar i tras-
lladar a una altra ubicació on no suposin 
una molèstia per a la població. L’operació 
no és senzilla i, en el cas del carrer Elio-
nor, donada la gran quantitat de ruscos, 
caldrà desplegar un dispositiu especial 
de seguretat. El 22 d’abril Serveis Apí-
coles farà una intervenció per retirar un 
rusc d’un edifi ci del carrer Major | LG
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PÀG. 12

ITINERARI MODERNISTA
L’Ajuntament organitzarà al juny una visita 
teatralitzada per donar a conèixer el patrimoni 
de la ciutat de principi del segle XX

SÍ
LV

IA
 A

LQ
U

ÉZ
AR

La Regidoria d’Educació, Infàn-
cia i Joventut ha posat en marxa 
una prova pilot del Consell de la 
Infància a Montcada i Reixac, un 
òrgan de participació ciutadana 
format per nens i nenes de 10 a 
12 anys que es reuneixen mensu-
alment per abordar temes de la 
ciutat en horari extraescolar. Els 
delegats de 5è de les escoles pú-
bliques i concertades del municipi 
debatran durant tres sessions –la 
primera es va fer el 20 d’abril– so-
bre com volen que sigui la remo-
delació del parc situat a la plaça 
Lluís Companys. Les altres dues 
trobades, que es faran a la Casa 
de la Vila de 17.30 a 19h, estan 
previstes l’11 de maig i l’1 de 
juny.  

Prova pilot. La Diputació de 
Barcelona col·labora en aquesta 
iniciativa aportant un equip d’ar-
quitectes i pedagogs experts en di-
namització de Consells d’Infància 
que, juntament amb l’equip d’ar-
quitectes municipals i dels tècnics 
d’Educació, Infància i Joventut 
de l’Ajuntament, acompanyaran 

els representants infantils a fer vi-
able la proposta de millora. “La 
primera part del procés serà 
fer una diagnosi de la situació 
inicial i a l’última sessió ja reco-
llirem les propostes que s’hagin 
debatut en el consell i als grups 
de classe de cada escola ”, ha in-
dicat l’arquitecta Laia Llonch, del 
taller Urbanins que, juntament 
amb el seu company Marc Deu, 
seran els encarregats de dinamit-
zar les trobades amb els alumnes 
locals. “La predisposició dels 
infants sempre és molt bona, 
a més tenint en compte que 
aquest projecte és molt atractiu 
i motivador”, ha comentat Deu.
Les expectatives inicials es van 
complir amb escreix en la prime-
ra sessió, amb l’assistència d’una 
trentena de nens i nenes molt il-
lusionats amb el repte de remode-
lar el parc. “Em sembla perfecte 
que hagin comptat amb nosal-
tres. Trobo que el parc està una 
mica antiquat i estic molt emo-
cionat que ho puguem fer els 
nens”, va dir Oriol Castiella, de 
l’escola Fedac Montcada. Igual de 
contenta es va mostrar Carla Ma-
rín, del Viver, qui assegura estar 
“molt feliç de poder canviar el 
parc perquè es diverteixin mi-
llor els infants”. Els alumnes van 
cloure la primera trobada amb 
una visita al parc per comprovar 
in situ l’estat de l’espai.

CONSELL D’INFANTS 

Sílvia Alquézar | Montcada

Els alumnes de 5è que participen al Consell d’Infants van visitar el parc de la plaça Lluís Companys per veure com es podria remodelar l’espai

El nou projecte de 
participació ciutadana 
compta amb el suport 
de la Diputació 

En el marc d’una experiència pilot al municipi, els infants debatran durant tres sessions com volen que sigui el nou espai

Els alumnes de 5è prenen la paraula per 
remodelar el parc de la plaça Lluís Companys

El procés clourà al setembre amb un Ple per exposar les propostes
El procés participatiu clourà 
al setembre amb el lliurament 
de les propostes dels infants a 
l’Ajuntament en un Ple presidit 
per l’alcaldessa i on els alum-
nes substituiran la fi gura dels 
regidors. “És hora d’ajupir-nos i 
veure la ciutat des de la pers-
pectiva de la infància; hem de 
permetre que els nens i nenes 
s’expressin i estar oberts a en-
tendre i prendre’ns seriosament 
el que diguin”, ha destacat la 
regidora d’Educació, Infància i 

Joventut, Jessica Segovia (ICV-
EUiA-E), qui s’ha mostrat molt 
entusiasmada amb el projecte: 
“Crec en les potencialitats dels 
infants i estic segura que deixa-
ran un parc preciós”, ha explicat 
l’edil, qui ha avançat que el nou 
parc podria ser una realitat al ge-
ner del 2017.
A la prova pilot també participa-
ran les famílies dels alumnes de 
5è, a les quals se’ls demanarà la 
seva opinió sobre el parc a tra-
vés d’una enquesta, i els grups 

classe de cada centre que, amb 
la col·laboració dels professors, 
debatran les idees i propostes 
que posteriorment els delegats i 
les delegades traslladaran a les 
reunions del Consell d’Infants. 
L’objectiu de l’Ajuntament és 
constituir ofi cialment el nou ens 
participatiu el curs vinent. “Hem 
volgut posar en marxa aquesta 
experiència aquest curs amb 
els infants de 5è per veure com 
funciona abans de la seva crea-
ció ofi cial”, ha dit Segovia  | SA
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La Diputació de Barcelona ha 
atorgat un ajut extraordinari 
de 200.000 euros al Consell 
Comarcal del Vallès Occidental 
per complementar l’assignació 
de beques menjador per al curs 
actual. L’objectiu de la dotació 
és ampliar el suport que s’està 
donant des de les administra-
cions públiques a les famílies 
de la comarca en situació de 
vulnerabilitat econòmica. “Vo-
lem donar suport a les ad-
ministracions locals perquè 
puguin afrontar de forma 
més sòlida la demanda de 
beques menjador que existeix 
a cada municipi”, ha explicat 
la presidenta de la Diputació de 

Barcelona, Mercè Conesa, qui 
ha recalcat que el Vallès Occi-
dental i el Baix Llobregat són 
dues de les comarques amb una 
situació més delicada, sobretot 
pel que fa al nombre de famílies 
que necessiten un ajut d’aquest 
tipus. Aquest curs 2015-2016, 
s’ha produït un fort increment 
en la sol·licitud de beques a la 
comarca, arribant a les 16.000, 
de les quals se n’han tramitat 
10.469. Això suposa un incre-
ment de 1.063 ajuts respecte 
l’any anterior.

Canvis. El president del Consell 
Comarcal, Ignasi Giménez, ha 
explicat que el Parlament de 
Catalunya ha acceptat la rei-

vindicació de l’ens comarcal 
pel que fa a uns criteris més 
clars, justos i equilibrats en els 
requisits que es demanen a les 
famílies que sol·liciten una beca 
menjador. “El curs vinent hi 
haurà canvis importants que 
serviran per millorar l’atenció 
als infants”, ha dit Giménez, 
qui ha avançat que les famílies 
que optin a una beca tindran 
un accés directe als ajuts sense 
haver d’esperar la disponibilitat 
pressupostària del departament 
d’Ensenyament de la Generali-
tat com succeix en l’actualitat. 
“És un tema prioritari per 
poder garantir un àpat en 
condicions a l’escola”, ha ma-
nifestat Giménez.

Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll

La Diputació de Barcelona farà una 
aportació extra al Consell Comarcal
L’ajut, de 200.000 euros, servirà per complementar l’assignació per al curs actual

BEQUES DE MENJADOR

> Èxit de la festa de les escoles bressol públiques

Nombroses famílies van participar el 16 d’abril a la festa que va or-
ganitzar la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals a la plaça de l’Església 
per donar a conèixer els cinc centres de titularitat pública a la ciutat 
abans de l’inici de la preinscripció, que tindrà lloc del 2 al 13 de maig. 
Els petits van gaudir d’un matí assolellat gràcies a diversos tallers i a 
l’esmorzar saludable que van oferir les cuineres de les escoles | SA
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> La Salle celebra la festa anual del centre
La Salle va organitzar 
el 15 i 16 d’abril la seva 
festa esportiva i soci-
al adreçada als seus 
alumnes. Divendres, es 
van organitzar una sèrie 
d’activitats preparades 
per professors i alumnes. 
La jornada de dissabte 
va estar organitzada per 
l’AMPA | RJ

> Xerrada de l’Escola de Mares i Pares
L’INS La Ferreria acollirà el 5 de maig (18h) una xerrada adreçada a les 
famílies per facilitar informació, eines i recursos amb l’objectiu d’acom-
panyar els fi lls en el procés de presa de decisions relatiu a la defi nició 
d’un itinerari educatiu i professional i d’una tria fonamentada dels estu-
dis. El taller està subvencionat per la Diputació de Barcelona i s’emmar-
ca dins l’Escola de Mares i Pares que organitza la Fampa | SA

> Mural familiar a l’EBM Can Sant Joan

Alumnes de l’EBM Can Sant Joan, en col·laboració amb els seus pares i 
mares, van pintar el 12 d’abril part de l’obra iniciada per l’artista urbà Paco 
en una de les parets de l’equipament municipal. Després de la instal·lació 
d’una rampa i que es pintés una de les parets exteriors, l’Ajuntament va 
proposar a la direcció del centre fer un mural a les parets de formigó que 
no es van reformar, implicant alumnes i familiars | SA

> Aparadors comercials fets per estudiants
Els alumnes del curs de vendes, 
ofi cina i atenció al públic del PFI-
PTT de l’INS La Ferreria van fer 
el 12 d’abril el muntatge dels 
aparadors de diferents comerços 
locals en el marc del Projecte In-
tegrat. Els estudiants van decorar 
els establiments Forn Oliveras, 
Tot i Més, Ferreteria Montcada –a 
la foto– i Estanc Araceli Martín. 
L’institut ha agraït la col·laboració 
de les botigues en l’aprenentatge 
dels alunmnes | SA 
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La Regidoria d’Educació de 
l’Ajuntament ha assegurat que 
el Departament d’Ensenyament 
mantindrà tots els grups de P3 
a totes les escoles del municipi, 
malgrat el descens del nombre 
de preinscripcions. En total, hi 
ha hagut 329 sol·licituds per a 
una oferta de 372 places. “No 
hem de patir perquè la Gener-
alitat es va comprometre a no 
tancar cap aula al nostre mu-
nicipi”, ha comentat la regidora 
d’Educació, Infància i Joventut, 
Jessica Segovia (ICV-EUiA-E), 
qui ha destacat que el descens 
de preinscrits permetrà reduir 
el nombre d’alumnes per aula i, 
fi ns i tot en alguns centres, la rà-
tio serà inferior a 22 infants per 
classe, el mínim que estableix la 
Generalitat per obrir un grup. 
“Per a nosaltres, aquesta situ-
ació no ha estat una sorpresa 
perquè, amb el cens a la mà, ja 
es veia que enguany hi hauria 
menys demanda”, ha dit l’edil.
Els centres on hi ha hagut més 
sol·licituds que places ofertades 
són l’escola pública Elvira Cuyàs 
i les concertades Ginesta i La 
Salle. A la resta de col·legis en-
cara hi ha places disponibles, que 
es poden anar cobrint amb la 
matrícula viva, alumnes inscrits 
fora del període de matriculació i 
amb el curs començat. “Montca-
da és un municipi on cada 

any rebem moltes sol·licituds 
d’aquest tipus. Alguns cursos 
hem arribat a tenir 30 alumnes 
de matrícula viva ”, ha manifes-
tat la regidora d’Educació.

Secundària. A 1r d’ESO, la de-
manda s’ha ajustat al nombre 
de places ofertades. Així, hi ha 
hagut 262 preinscripcions per 
a un total de 263 vacants. Pel 
que fa als instituts públics, l’únic 
centre on s’ha produït un exce-
dent de sol·licituds és l’INS La 
Ferreria, amb 55 places per a 87 
alumnes preinscrits. D’altra ban-
da, a l’INS La Ribera hi ha hagut 

51 preinscripcions per a 80 va-
cants i a l’INS Montserrat Miró 
s’han registrat 104 peticions per a 
un total de 110 places.  A l’escola 
concertada, el Ginesta de Can 
Cuiàs té un excedent de 4 estu-
diants, mentre que a La Salle hi 
ha hagut 12 preinscripcions per 
a una oferta de 14 places. “A 
secundària també s’han com-
plert les previsions que tenia 
l’Ajuntament”, ha explicat la 
regidora d’Educació, qui ha re-
marcat que l’objectiu municipal 
és reclamar a la Generalitat re-
duir la ratio, ja que en l’actualitat 
supera els 30 alumnes per classe.

Sílvia Alquézar | Redacció

CURS 2016-2017

Alumnes i famílies de 6è visiten el laboratori de l’INS La Ferreria en la jornada de portes obertes
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Es mantindran totes les aules de P3 
malgrat la disminució d’alumnes
A 1r d’ESO, la demanda s’ha ajustat a l’oferta real de places, amb 262 preinscripcions 
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Un viatge en el temps fi ns a la 
Montcada i Reixac de fi nal del 
segle XIX és el que proposa el nou 
itinerari teatralitzat que organitzen 
les regidories de Comerç i Turisme 
i Cultura i Patrimoni i que tindrà 
lloc el 12 de juny, a partir de les 
11h. Els personatges que interve-
nen en aquesta activitat portaran 
els assistents pels diversos carrers 
de municipi on es va instal·lar la 
colònia d’estiuejants i els hi mostr-
aran les sumptuoses torres que hi 
van bastir, els locals de vida social 
o les millores que van promocio-
nar a la vila. 

La visita. Els assistents rebran al 
grup d’atrafegats estiuejants a 
l’estació de tren de Montcada i 

Reixac (línia 2, carrer Generalitat) 
i recorreran el carrer Major, Do-
mingo Fins i Colon, per anar fi ns 
la Casa de les Aigües, mostrant-los 
tots aquells elements que el muni-
cipi conserva d’aquella època: les 
torres modernistes, els locals on 
es feia vida social, entre d’altres es-
pais. La passejada fi nalitzarà amb 
un vermut musical a la Casa de les 
Aigües (Parc de les Aigües), la joia 
modernista de Montcada i Reixac, 
on hi haurà venda d’aperitius i 
l’actuació d’un grup en directe. 
Aquesta cloenda pretén recrear 
l’ambient festiu i lúdic en què 
normalment es bellugava la classe 
burgesa que passava els estius a 
Montcada i Reixac. “Volem que 
la ciutadania conegui aquella 

etapa de la nostra història d’una 
manera ben original”, ha destacat 
la regidora de Cultura i Patrimoni, 
Mónica Martínez (ICV-EUiA).
L’Ajuntament dóna la possibilitat 
als establiments d’alimentació i 
els bars i restaurants del municipi 
a participar en el vermut, posant 
la tapa i la beguda a 3 euros. Per 
formalitzar la inscripció, cal omplir 
una sol·licitud que es pot recollir 
a l’Ofi cina d’Atenció Ciutadana 
(OAC) de l’Ajuntament o bé, des-
carregar-la del web www.montcada.
cat. El document s’ha de presen-
tar a l’OAC del 20 al 29 d’abril, 
ambdós dies inclosos. “Animem 
els comerciants i restauradors a 
participar en l’activitat perquè 
creiem que serà un èxit”, ha ex-

pressat la regidora de Comerç i 
Turisme, Montse Ribera (ERC). 
La teatralització anirà a càrrec del 
personal del Museu Municipal i 
l’ambientació al carrer la duran 
a terme dos grups de recreació 
històrica d’aquesta època, format 
per entre 30 i 50 persones, que 

acompanyaran els actors i a les 
persones que hi participin. Per as-
sistir a l’itinerari cal reservar plaça 
contactant amb el Museu Munici-
pal (Major, 32; 935 651 122; museu-
municipal@montcada.org). Per assistir 
al vermut no caldrà reservar plaça 
prèviament. 

Laura Grau | Redacció

NOVETAT

A l’activitat del dia 12 hi participaran actors vestits d’època i grups de recreació històrica
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Nou itinerari per posar en valor el 
patrimoni modernista de la ciutat 
Comerç i Turisme convida els restauradors locals a oferir tapes al vermut musical

El Consell Municipal de Dones, 
reunit el 13 d’abril al Centre 
Cívic l’Alzina de Terra Nostra, ha 
començat a preparar la celebració 
al municipi dels dies internacio-
nals contra l’Homofòbia i d’Acció 
per la Salut de les Dones, que es 
comemmoren el 17 i el 28 de maig 
respectivament. Hi haurà activitats 
per sensibilitzar la població sobre 
aquestes dues qüestions com una 
xerrada sobre el fet de ser dona, 
el 25 de maig, i una altra sobre 
sexualitat i menopausa, l’1 de juny. 
També hi ha previst que el dia 
de l’efemèride, la Casa de la Vila 
llueixi la bandera del moviment 
LGTBI, entre d’altres accions.  

El Consell de 
Dones prepara 
la celebració de 
dues efemèrides
Sílvia Alquézar | Redacció
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CCOO Nissan dóna 2.500 
euros a SOS Refugiats MiR  
Altres entitats locals també fan aportacions al col·lectiu 

SOLIDARITAT

CCOO Nissan Catalunya de les 
plantes de Montcada i Barcelona, 
Recambios, NIBSA i NDS ha 
decidit donar a SOS Refugiats-
MiR una aportació de 2.500 
euros procedent de la recaptació 
íntegra de la venda de loteria de 
Nadal que va fer el sindicat de 
l’any passat. Una part dels diners 
es destinaran a sufragar les despe-
ses, que pugen a 1.700 euros, pel 
trasllat fi ns a Grècia del material 
de primera necessitat recollit pel 
col·lectiu ciutadà amb l’objectiu 
d’ajudar les persones atrapades al 
camps de refugiats. Amb la resta 

del donatiu i les aportacions d’al-
tres entitats locals com Dèria Te-
atre –que ha lliurat els 400 euros 
que va recollir de la recaptació de 
l’espectacle poètic ‘Mujeres ha-
bitadas’, SOS Refugiats-MiR ha 
avançat que durà a terme altres 
accions que en breu donarà a co-
nèixer per ajudar els refugiats. 
D’altra banda, en el marc del cicle 
Poeticae, membres de diferents 
grups teatrals, caracteritzats com 
a refugiats i distribuïts en tendes 
de campanya, van recitar poemes 
entre el públic que va participar 
a l’activitat ‘A cau d’orella’, el 17 
d’abril a la plaça de l’Església. 

Altres iniciatives. En el marc de 
la Festa de la Primavera, l’Ampa 
Reixac organitza el 30 d’abril un 
vermut solidari amb tapes elabo-
rades per les famílies del centre, 
la recaptació de les quals es des-
tinarà a SOS Refugiats-MiR. A 

més, els alumnes pintaran un 
mural amb la col·laboració del 
grafi ter Paco, en què reivindica-
rà una mar Mediterrània –l’eix 
de la festa i la Setmana Cultu-
ral de l’escola– de pau i no de 
mort.

Sílvia Alquézar | Redacció

Actors dels grups locals de teatre van recitar poesia a cau d’orella a la plaça de l’Església
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FIRA D’ARTESANIA I 
COMERÇ A CAN SANT JOAN
Tindrà lloc durant dos 
dies, el 30 d’abril i l’1 de 
maig, al carrer Reixagó i 
l’organitza l’Associació de 
Comerciants del barri.

La Fira comptarà amb la participació de comerços i artesans que 
instal·laran les seves paradetes que es podran visitar dissabte, de 
10 a 23h, i diumenge de 10 a 14h. També hi haurà un planetari, 
dissabte, d’11.30 a 13.30h i de 17 a 19h, i diumenge, d’11 a 
13.30h, i una exposició de trens al Kursaal, d’11 a 13h i de 16 a 
20h, i diumenge, de 10 a 14h. A més, dissabte hi haurà les actu-
acions del cantautor cubà Yunior Navarrete (18h), els Castellers 
de Montcada (19h) i el grup The Clothians (20h). Diumenge, es 
farà un concurs de mascotes  i actuaran l’escola de dansa urba-
na Cirqs (11h) i els Diables de Can Sant Joan (12h) | SA 

.....també és notícia..................................
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16 i 17 D’ABRIL
Una quinzena de paradistes participa a la tercera edició 
de la Fira de Comerç de la Font Pudenta-Muntanyeta 
L’AV ha fet un balanç positiu, malgrat que no ha comptat amb l’afl u-
ència de públic que esperava. “Diumenge al matí hi va haver més 
assistència i dissabte va ser més fl uixeta, però estem contents”, va 
dir Bartolomé Egea, de l’entitat veïnal i comerciant del barri. Un dels 
actes més participatius va ser la paella popular de diumenge, que va 
comptar amb 120 comensals. D’altra banda, l’AV està enllestint el 
programa de la Festa Major del barri, que se celebrarà del 6 al 8 de 
maig. Enguany, el programa inclourà un concert d’havarenes amb rom 
cremat. “Ens agradaria que recuperar la gran participació que tenia 
antigament la festa major del barri”, ha manfi estat Egea   | SA 

Participació Ciutadana 
dissenya un nou pla de 
formació per a entitats 

El Kursaal acull una exposició de les usuàries 
dels projectes Bon Dia i Manetes de Càritas

En aquest proper trimestre, s’han 
programat tres tallers orientats a 
ajudar a millorar el funcionament 
i la gestió de tràmits de les enti-
tats del municipi i la gestió de trà-
mits online. Les noves propostes 
formatives per a entitats es realit-
zaran a la Biblioteca Elisenda.
El programa va començar a fi nal 
d’abril amb unes sessions sobre 
com obtenir el certifi cat digital de 
l’entitat. La segona tractarà sobre 
la inscripció dels fi txers de perso-
nes sòcies a l’Agència Espanyola 
de Protecció de Dades. En aquest 
taller, que s’impartirà els dies 12 
i 19 de maig de 18.30 a 20.30h, 
s’explicarà de forma pràctica, a 
través d’Internet, com fer la ins-
cripció del registre de socis. Les 
entitats interessades es poden 
inscriure presencialment, per 
correu electrònic participaciociu-
tadana@montcada.org  o trucant 
al 935726474 extensió 1620 | SA  
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CONSUM RESPONSABLE
El grup de cistellaires El Brot celebra la Setmana de la 
Lluita Camperola amb un acte al carrer Major
El grup Cistellaires el Brot, que promou el consum responsable i de 
proximitat, es va adherir a la iniciativa amb el repartiment de la cistella 
setmanal de productes ecològics entre els components del col·lectiu 
davant de la Casa de la Vila. Els cistellaires van donar a tastar alguns 
dels seus productes com el pa de multicereals i d’espelta, l’oli d’oliva 
verge i la cervesa artesanal. Coincidint amb el cinquè aniversari del 
grup de consum, també va sortejar una cistella entre les persones 
que van visitar l’estand. El col·lectiu ha fet una valoració molt positiva 
de l’experiència, que ha servit per donar-se a conèixer i captar nous 
components | SA

Silvia Delgado recita 
els seus poemes sobre 
Palestina al Kursaal

L’escriptora basca va fer el recital 
el 15 d’abril convidada per l’AV de 
Can Sant Joan. Delgado va estar 
acompanyada del montcadenc 
Ramon Bueno i de María Domín-
guez, al violí, i Paula Vázquez, a 
la viola. Silvia Delgado va recitar 
poemes del seu llibre ‘Canción 
inútil para Palestina’, publicat 
l’any 2007 després del viatge que 
va fer a Gaza on va conèixer la 
dramàtica situació que pateix la 
població | SA

La mostra, que es podrà visitar fi ns al 13 de maig, és un recull 
dels treballs i manualitats que realitzen les dones que participen 
als dos projectes de l’entitat cristiana. El programa Bon Dia és un 
espai d’acollida per a dones que té per objectiu facilitar un lloc de 
relació, aprenentatge i socialització per tal de reforçar l’autoesti-
ma i potenciar les seves capacitats. Pel que fa al taller d’artesania 
Manetes, la fi nalitat és reforçar els hàbits prelaborals i establir uns 
bons vincles de treball per facilitar que la persona reconegui en 
quin moment es troba a nivell laboral. A la foto, un moment de la 
inauguració de l’exposició, el 12 d’abril | SA 

SÍ
LV

IA
 A

LQ
U

ÉZ
AR

 

AV
 C

AN
 S

AN
T 

JO
AN

Molta participació a la 
festa infantil de l’AV de 
Montcada Nova
La jornada va tenir lloc el 17 
d’abril a la plaça Joan Fuster del 
Pla d’en Coll durant tot el dia, 
amb una excel·lent acollida per 
part de les famílies. Hi va haver 
diverses activitats com infl ables, 
pintacares, dibuix, jocs de tau-
la, música i ball. L’escola de ball 
Jym’s de Can Sant Joan va fer 
una exhibició de zumba | SALA
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La Xic Can Cuiàs col·labora amb l’associació Asdent
L’entitat va lliurar a l’associació Asdent 110 moneders teixits per una quinzena de dones 
de la XIC en el marc de la projecció del documental ‘El reto de Eva’, el 17 d’abril al Centre 
Cívic Can Cuiàs. La XIC va contribuir així a la campanya que està duent a terme l’associa-
ció Asdent amb l’objectiu de recollir diners per a la investigació de la malaltia minoritària de 
Dent. A la foto, membres de la XIC amb Eva, mare d’un nen afectat per la patologia  | SA
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DENÚNCIA I SENSIBILITZACIÓ
La regidoria de Polítiques d’Igualtat comença 
una nova línia de treball i habilitarà un correu 
electrònic de referència

Eradicar i actuar en cas de bu-
lliyng per homofòbia i transfòbia 
i garantir els drets de tothom 
a viure en igualtat de drets i 
en la diversitat afectiva són els 
principals objectius del conve-
ni que fi rmaran l’Ajuntament i 
l’Observatori contra l’Homofòbia 
(OCH). Aquests objectius s’in-
clouen també en el full de ruta 

del conveni de col·laboració per 
als propers quatre anys. 

Acord municipal. La moció 
aprovada en Ple el passat 28 
de gener expressa el reconeixe-
ment a què totes les persones 
puguin viure en igualtat de drets 
i la necessitat de posar al servei 
de la ciutadania tots els serveis 

municipals que calgui per aju-
dar les persones que pateixen o 
poden patir assetjament escolar 
per aquests motius. 
També insta l’Ajuntament a sig-
nar un conveni amb l’OCH, que 
es farà efectiu el 19 de maig, i 
que inclou fer públics els mit-
jans destinats a la denúncia 
d’agressions de caire homòfob, 

crear un enllaç al web munici-
pal, montcada.cat, amb l’adre-
ça de l’Observatori (observato-
ri-contra-homofobia.blogspot.
com.es) i col·laborar amb els 
instituts en la realització d’ac-
tivitats educatives adreçades 
a l’alumnat de secundària per 
informar, assessorar i orientar 
sobre la diversitat sexual, entre 

d’altres conceptes. Les actu-
acions de l’OCH a Montcada i 
Reixac preveuen la realització 
d’un estudi sobre la situació en 
l’àmbit local, sessions forma-
tives dirigides als funcionaris i 
treballadors municipals, xerra-
des, accions de sensibilització, 
exposicions i intervencions en 
centres educatius.

>monogràfi c

IGUALTAT DE DRETS I DIVERSITAT AFECTIVA

L’Ajuntament i l’Observatori treballen per
fer front a l’homofòbia i la transfòbia

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

CONSENS ENTRE PARTITS
Tots els grups municipals amb representació a la 
Corporació van donar suport a la moció presentada 
per la regidoria per treballar contra la LGTBI-fòbia

LAURA CAMPOS
ALCALDESSA

L’any 2014 es va aprovar al Parlament 
de Catalunya la Llei per garantir els 
drets de lesbianes, gais, transgèneres, 
bisexuals i intersexuals i per eradicar 
la transfòbia, bifòbia i homofòbia. 
Textualment, l’article 12.6 diu “S’ha 
de vetllar per la conscienciació i la 
prevenció de la violència per raó 
d’orientació sexual, identitat de gè-
nere o expressió de gènere i oferir 
mecanismes als centres perquè de-
tectin situacions de discriminació o 
exclusió de qualsevol persona per les 
dites raons. En aquest sentit, s’ha de 
promoure el desplegament efectiu de 
plans de convivència amb un èmfasi 
especial en les mesures de prevenció 
i d’actuació contra l’assetjament de 
què poden ésser objecte les persones 
LGTBI en el medi escolar”. Tots els 
veïns i veïnes de Montcada i Reixac 
estem compromesos amb la nostra 
societat i hem de garantir els drets de 
totes les persones, independentment 
de la seva condició sexual. Tenim molta 
feina a fer per detectar, denunciar i 
evitar qualsevol tipus de discriminació 
i per eradicar qualsevol tipus de fòbia 
entre persones.

Garantim els 
drets de tothom

JESSICA SEGÒVIA
REGIDORA DELEGADA DE L’OAD
I POLÍTIQUES D’IGUALTAT

Volem una Montcada Lliure 
d’Homofòbia! Volem que a 
la nostra ciutat les persones 
puguin viure la seva sexualitat 
lliurement, sense por a ser 
discriminades i/o agredides. 
Treballarem la sensibilització, 
la formació, l’assessorament i 
l’acompanyament en casos de 
bullying i discriminació per raó 
d’orientació i/o identitat sexual 
conjuntament amb l’OCH. 
Desplegarem accions a les 
escoles i instituts per detectar 
situacions de discriminació o 
exclusió. Des de la Regidoria, 
volem animar els montcadencs 
i montcadenques que pateixen 
homofòbia a denunciar, ens 
tindran al seu costat per lluitar 
conjuntament contra aquesta 
discriminació. També fem una 
crida a totes aquelles persones 
que vulguin formar part dels 
actes reivindicatius que portarem 
a terme tant contra l’homofòbia 
17 i 19 de maig, com el dia de 
la llibertat sexual 28 de juny. No 
tolerarem cap acte homòfob cap 
al col·lectiu LGTBI!

Llibertat 
sexual

L’OCH és una associació emmarcada dins de l’activisme LGTBI català que té la funció de 
ser una eina d’aquest col·lectiu per lluitar contra l’Homofòbia (LGTBI-fòbia) i denunciar les 
agressions d’aquest tipus en totes les seves formes, així com per donar suport a les víctimes.
Sorgida inicialment d’una iniciativa del Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC), amb el 
temps ha acabat sent un projecte amb vida pròpia i independent. La seva constitució legal com 
OCH va ser en 2008 i el seu president és Eugeni Rodríguez i Giménez.
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Què és l’Observatori 
Contra l’Homofòbia?
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Paso a nivel de Bogatell
Soy hijo de ferroviario. He vivido 
muchos años cerca de las vías y he 
visto en ellas varios cuerpos destro-
zados. Paso muy poco por el paso a 
nivel de la calle Bogatell pues vivo en 
otra zona de la población de Mont-
cada. En poco tiempo, dos veces he 
estado a poco de ser arrollado por el 
tren. Pensaréis que soy un descuida-
do; quisiera contar cómo aconteció de 
manera tan sencilla, pero sería prolijo. 
¿Por qué antes de los ciento sesenta 
muertos –¡qué horror!– no se ha cons-
truído un paso subterráneo? Hubiera 
sido más factible e infi nitamente más 
económico que soterrar dos o más 
kms de vía, hacer una estación sub-
terránea y pasar el tren por debajo del 
río. Claro que sería estupendo que el 
espacio quedara libre de vías para el 
disfrute de la ciudad pero, a veces, las 
circunstancias mandan.

Manuel O. Arias
Montcada Nova

Baralla de galls 
Arriba la primavera. Som al mes 
d’abril. No sé com però el cos se 
m’activa i començo a pensar en la 
meva fi ta particular. He d’aconseguir 
acabar les preparatòries, això serà se-
nyal què sóc capaç de tornar a assolir 
el meu repte anual. Maig, Festa Major 
de Mas Rampinyo, darrera prepara-
tòria. Ja està tot dat i beneït. Ara ja sí 

que hi som... Però no, aquest any no! 
Aquest any l’organització de la Marxa 
a peu a Montserrat no ha sabut gesti-
onar “no sé què” que ha de gestionar 
i uns quants centenars de persones 
ens hem quedat amb les ganes. Sé 
que les successions són difícils, que 
fer un pas enrere, o al costat, no és 
senzill. Però senyors del Cim, heu fet 
prevaler els vostres problemes perso-
nals a la il·lusió de molts marxaires.
Cada any per aquestes dates m’enor-
gullia el fet d’explicar que El Cim orga-
nitzava una marxa a Montserrat. Que 
jo hi participava. Que els grocs no ens 
deixaven de la mà (sobretot als que 
no som gaire experts en marxes de 
nit). Aquest any m’he quedat amb les 
ganes de veure sortir el sol per darre-
re la muntanya. De veure la serp de 
colors pujant les maleïdes escales. De 
l’aplaudiment dels grocs en arribar. Em 
sap greu, però algú ho havia de dir.

Pilar Calvo Gil
Montcada

Nous contenidors
Felicito l’Ajuntament per la renovació 
de contenidors que està fent al muni-
cipi, tot i que no acabo d’entendre els  
seus criteris de distribució. Jo visc 
al carrer Sant Jaume, on des de fa 
anys teníem un contenidor de brossa 
orgànica i un altre per a la resta de 
residus. Un dia van venir uns operaris 
i es van endur els dos dipòsits. Vam 

pensar que seria per portar-ne dels 
nous, però no els han reposat. Ara els 
veïns d’aquest carrer, la majoria gent 
gran, ens veiem obligats a carregar i 
portar les bosses d’escombraries fi ns 
al carrer Ripoll o fi ns al carrer Sant Se-
bastià, dels quals ens separa un gran 
desnivell. M’agradaria saber si tenen 
intenció de substituir els contenidors 
o bé han optat per eliminar-los. Si és 
així, penso que la decisió no és gens 
encertada i s’hauria de replantejar.  

Conxita Ruiz
Montcada

Agraïment
El dia 20 de març les meves amigues 
Waltraud i Mercè i jo mateixa vam acu-
dir puntuals a la cita a la Casa de la 
Mina per començar l’itinerari pel Rec 

Comtal explicat de manera magistral, 
viva, interessant i molt ben il·lustrada 
per l’arqueòleg Marcel Oliver.   En nom 
de les meves amigues i en el propi 
voldria expressar el nostre profund 
agraïment pel que, gràcies als dots 
comunicatius del Marcel, es va con-
vertir en una gratíssima experiència 
d’adquisició de coneixements, d’evo-
cació molt viva d’esdeveniments pre-
tèrits que van marcar la història local 
de Montcada i Reixac i Barcelona i 
d’excursió molt especial cap al pas-
sat amb bitllet de tornada al present.  
Enhorabona, Marcel! Procurarem di-
vulgar l’entorn històric de Montcada 
i Reixac entre els amics i suggerir-los 
una visita. 

Rosa Ginestà
Barcelona

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu
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>Editorial
Zones taronja

La propera edició de 
‘La Veu’, el 6 de maig

Torres fantasma

el clic Envia la teva foto a som@laveu.cat

Darrera de la Torre dels cunills, 
a la Serralada de Marina, hi 
ha torres elèctriques sense fi ls 
que, malgrat estar inutilitzades, 
ningú no ha retirat. Estan rove-
llades i n’hi ha una bona pila. 
Són com fantasmes de ferro 
que contaminen el paisatge i 
fan malbé la natura.

Jaume Ribera.  Montcada

Resoldre el problema de man-
ca d’aparcament al centre del 
nucli urbà de la nostra localitat 
continua sent una assignatura 
pendent que creix en la mesu-
ra que ho fa el parc automobi-
lístic. La creació de les zones 
blaves, l’any 2002, es va fer 
amb la intenció de promoure la 
rotació de vehicles però va ser 
força criticada. Els comerciants 
no veien bé que els clients ha-
guessin de pagar per aparcar i 
els veïns dels carrers afectats 
es van queixar per la pèrdua 
d’estacionament.
Ara, a un any i mig que aca-
bi el contracte que en el seu 
dia es va signar amb l’empresa 
que gestiona les zones blaves, 
el consistori ha decidit fer una 
prova pilot i implementar al 
carrer Guadiana les zones de 
color taronja, que ja s’han pro-
vat amb èxit a Can Sant Joan 
i Mas Rampinyo. Es tracta de 
places en què es pot aparcar 
una hora gratuïtament marcant 
l’horari amb un rellotge que ha 
editat l’Ajuntament. La iniciati-
va la impulsen pels comerciants 
i la junta de l’AV Montcada Cen-
tre. Com tot, caldrà esperar a 
veure quina és la resposta dels 
usuaris per valorar si ajuda a pa-
liar la necessitat d’aparcament 
rotatiu i si pot ser una bona op-
ció de futur. 
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Una quarantena d’entitats i par-
tits polítics i una quinzena d’es-
tabliments comercials –llibreries, 
fl oristeries i forns de pa, princi-
palment– participaran a la 26a 
Fira de Sant Jordi que organitza 
l’Ajuntament el 23 d’abril al car-
rer Major, de 10.30 a 20h. Paral-
lelament, la plaça de l’Església 
serà l’escenari durant tot el dia 
d’activitats adreçades al públic 
infantil com tallers de maquillat-
ge, de roses artesanals, de punts 
de llibre i de dracs, entre d’altres. 
A les 18h, s’ha programat una 
sessió de contes sobre la pau a 
càrrec del col·lectiu Vivim del Cu-
entu. I al matí, de 10 a 13h, Mont-
cada Ràdio farà un programa 
especial des del carrer Major pre-
sentat pel periodista Jesús Abad.
 
Altres propostes. En el marc del 
programa de Sant Jordi, el Casal 
de la Mina acollirà un recital de 
poesia el 22 d’abril (17h); a la 
plaça de la Ribera hi haurà el dia 
24 un ball infantil amb la com-
panyia Animarius (12h); l’actor 
Pau Tarruell farà una hora del 
conte per a menors de 5 anys a 
la Biblioteca Elisenda el  27 amb 
el títol ‘Viatge amb instruments 
dels cinc continents’ (18h); la 
contista Gemma Ventura expli-
carà ‘Llegendes d’aquí i d’allà’ a 
la Biblioteca de Can Sant Joan el 
29 d’abril (18h).

Cultura
laveu.cat/cultura

Laura Grau | Redacció

La Fira del Llibre i la Rosa comptarà 
amb més de cinquanta parades
Entitats, partits polítics i comerços es distribuiran al llarg del carrer Major des de les 10.30 fi ns a les 20h

SANT JORDI

Àngels Puntas 
té nou llibre 
de receptes

PÀG. 19

FESTA MAJOR DE MAS RAMPINYO
El programa es desenvoluparà els dies 
29 i 30 d’abril i 1 de maig

El carrer Major es converteix el 23 d’abril en el punt neuràlgic de la celebració de la Diada de Sant Jordi amb la tradicional Fira del Llibre i la Rosa 
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Àngels Puntas ha publicat un 
nou llibre de receptes titulat ‘La 
cuina d’El Martinet. Dels fogons 
a l’esperit’, editat per l’Ampa 
d’aquest centre de Ripollet, on la 
cuinera montcadenca ha treba-
llat durant més d’una dècada. El 
volum, amb pròleg de la prestigi-
osa cuinera Carme Ruscalleda, 
ha comptat amb la col·laboració 
de les famílies i els infants del 
centre educatiu, que han fet les 
il·lustracions. “És una petita 
joia que hem fet amb el cor”, 
ha comentat Puntas. 

Recomanacions. A més de les re-
ceptes, també ha inclós consells 
de salut, informació sobre com 
cuinar alguns aliments i anèc-
dotes. El llibre es pot comprar 
al preu de 15 euros a la botiga 
Scrapllum del carrer Major. 
Puntas signarà exemplars del 
seu receptari el 23 d’abril a la 
paradeta que aquest establiment 
tindrà a la Fira de Sant Jordi de 
Montcada, de 17 a 20h | SA
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Àngels Puntas, amb el nou llibre

Guanya’t un punt
El concurs de punts de llibre, 
fallat el 19 d’abril a l’Auditori, 
ha premiat Marc García i Jana 
Casalda, de cicle infantil; Clau-
dia Mesa i Izan Palma, de cicle 
inicial; Andrés López i Berta 
Tàpia, de cicle mitjà; Paula Quí-
lez i Mireia Hernández, de cicle 
superior i Olga Pérez i Alba San-
tamaría, de secundària. El jurat 
també va atorgar 20 accèssits 
per reconèixer la qualitat d’altres 
treballs. Tots els punts de llibre 
participants, 2.207, s’exposen a 
la Biblio teca Elisenda | LG 
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CONTES ‘NEGRES’
El periodista Carlos 
Quílez torna a baixar 
a les clavegueres a 
‘Sigue la mala vida’, 
el seu nou llibre de 
temàtica criminal

LITERATURA I FOTOGRAFIA
Juan Guerrero i Javier Pérez Andújar inauguren a 
l’Auditori Municipal la mostra ‘Milagro en Barcelona’

El periodista José Antonio Ponseti, l’exfi scal Anticorrupció Carlos Ji-
ménez Villarejo i el responsable de l’editorial Alrevés, Gregori Dolz,   
van acompanyar Quílez en la presentació del seu nou llibre el 12 
d’abril al Cafè Colon. Tots tres van destacar la capacitat de l’autor 
d’anar més enllà de la superfície de la realitat i endinsar-se en la part 
més fosca de la societat. Quílez, que ha conegut molts delinqüents 
com a periodista de tribunals, considera que “la societat té una 
part de culpa de la seva existència ja que no fa res per eradicar 
les situacions de marginació que hi ha al darrera i no posa fàcil 
el camí de la reinserció”. L’acte va fi nalitzar amb una actuació a la 
sala gran del grup Los Toros | RJ

Els dos autors han unit el seu talent per posar sobre la taula les simili-
tuds entre l’onada migratòria dels anys seixanta, la majoria andalusos, 
a l’extraradi de Barcelona i la més recent, procedent de diferents parts 
del món. El resultat és el llibre ‘Milagro en Barcelona’, les imatges del 
qual es poden contemplar a la mostra que acull l’Auditori Municipal fi ns 
a l’1 de maig. La inauguració es va fer el 14 d’abril, amb la presència 
dels autors i el primer tinent d’alcalde, Jordi Sánchez (ERC). En el llibre, 
Pérez escriu sobre les imatges que Guerrero capta amb la seva càmara. 
Ambdós van qüestionar el discurs de la integració i van preferir parlar de 
la lluita de les persones que han hagut “de transplantar les seves arrels 
a un altre país per raons econòmiques o polítiques” | LG

Maria Canga i Cristina 
Sosa creen l’Associació 
Cultural Aganippe
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La Biblioteca Elisenda va acollir el 18 d’abril la presentació de la segona 
part de la triologia fantàstica que la jove autora va iniciar al 2014 amb 
‘Nithae,  hija de la madre Tierra’. Les aventures, el misteri i la fantasia 
centren la nova trama, on el lector trobarà més crueltat que a la primera 
part i un canvi d’estil que té a veure amb l’evolució de García, que te-
nia 13 anys quan va publicar la primera i ara en té 15. Estudiant de 4t 
d’ESO al col·legi La Ginesta, és una gran lectora de novel·les de fantasia 
i ciència fi cció i una apassionada de l’escriptura. De fet, ja té enllestida 
la tercera part de la triologia, que veurà la llum l’any vinent. A la Fira de 
Sant Jordi fi rmarà exemplars del seus llibres en una parada | LG 

LITERATURA FANTÀSTICA
‘Nithae, la cazadora’, segona novel·la de Cristina García

L’escriptora montcadenca Maria 
Canga i l’artista plàstica barcelo-
nina Cristina Sosa han creat l’As-
sociació Cultural Aganippe –nom 
d’un personatge de la mitologia 
grega– amb l’objectiu d’impulsar 
projectes que involucrin totes les 
disciplines artístiques i engrescar 
persones que tinguin afi ció per 
l’art. El primer projecte de l’enti-
tat és la publicació d’un fanzine 
titulat ‘Mujeres que cuentan…’ 
format per 13 contes curts escrits 
per cinc noies, de temàtica diver-
sa i llengües diferents. La revista 
es podrà trobar a la parada que 
Aganippe posarà a la Fira de Sant 
Jordi per donar-se a conèixer. El 
mateix dia, a les 19h, inaugurarà 
al Cafè Colon de l’Abi l’exposició 
‘Pensaments llençats’, formada 
per una desena de dibuixos i pin-
tures de Sosa i els textos que les 
imatges han inspirat a Canga, en 
un treball interactiu | LG 

SANT JORDI

Jordi Amenós presenta el conte ‘On és la lluna?’
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El llibre s’adreça a infants a partir de 3 anys i incideix en la impor-
tància de narrar històries per donar sentit al món, “exercici en què 
els nens són uns experts ja que la seva capacitat de fabular no té 
límits”, va explicar durant la presentació feta a l’Auditori Municipal 
el 19 d’abril, amb la presència de l’il·lustrador del conte i l’editora 
Inés Castel-Branco (Fragmenta). El volum també aporta una guia 
perquè professors i pares i mares puguin aprofundir en la seva 
lectura amb l’infant. L’acte va comptar amb la presència de l’alcal-
dessa Laura Campos i la regidora de Cultura i Patrimoni, Mònica 
Martínez –ambdues d’ICV-EUiA-E–, qui van animar els pares a no 
perdre el bon costum d’explicar contes abans d’anar a dormir | RJ LA
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Familiars i amics van omplir 
l’Auditori Municipal el 15 d’abril 
amb motiu de l’acte ofi cial de 
nomenament de Núria Cervera 
com a Filla Predilecta del muni-
cipi. L’homenatge va començar 
amb la projecció d’un documen-
tal de Montcada Comunicació 
sobre la seva vida. En el torn de 
parlaments, el responsable de la 
Fundació Joan Capella –entitat 
que va proposar donar-li el títol–, 
Jordi Gómez, va destacar “la ca-
pacitat de Cervera d’obrir ca-
mins i despertar inquietuds”, 
i li va lliurar una litografi a del 
pintor, que també va ser procla-
mat Fill Predilecte de la ciutat el 
1997.

Testimonis. En representació de 
la família, va parlar el seu germà 
Càndid Cervera, qui va repassar 
les seves grans passions : l’excur-
sionisme, els viatges, la política i 
la tasca social. “Pots estar més 

que satisfeta que avui estiguem 
tots aquí per celebrar la teva 
manera de pensar i de fer”, li 
va dir a la seva germana, a qui 
li va lliurar un ram de roses. 
En nom de la Fundació Cultu-
ral –entitat que va contribuir a 
fundar i que encara presideix–, 
Jaume Ribera, va remarcar “la 
petjada a nivell cultural, intel-
lectual, social i cívic que dei-
xa al municipi”. L’alcaldessa, 
Laura Campos (ICV-EUiA-E), 
va destacar la fi gura de Cervera 
com una dona avançada al seu 
temps, “que va posar nom a la 
pobresa amb l’atenció indivi-
dualitzada a les persones que 
més ho necessiten, una mane-
ra de fer que encara se segueix 
avui dia als departaments de 
serveis socials”. 
L’homenatjada va donar les grà-
cies al públic “per acompanyar-
me en aquest moment tan 
especial,   a l’Ajuntament per 
reconèixer la meva manera de 

fer i a la Fundació Cultural, un 
dels pilars de la meva vida”. 
Cinc dies després d’aquest acte, 
Cervera va presentar el segon 
volum de ‘Retalls de memòria’ 
–sobre la Montcada d’abans– a 
l’Auditori. Durant l’acte també 
es va presentar el número 32 de 
la revista de divulgació històrica 
‘Quaderns’, que edita la Fundació 
Cultural Montcada. Ambdues  
publicacions  es podran trobar a 
la parada que l’entitat posarà a la 
Fira de Sant Jordi.

Núria Cervera, al costat de l’alcaldessa Laura Campos, va rebre un llarg aplaudiment al fi nal de l’acte per part del públic que va omplir l’Auditori

HOMENATGE

Montcada proclama 
Núria Cervera la seva 
primera Filla Predilecta
Es reconeix així una trajectòria de compromís amb el municipi
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Sílvia Alquézar | Redacció
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La cercavila poètica va tenir com a principal atractiu la coregrafi a ‘Poètiques del paisatge’ creada per Jordi Mas i realitzada per l’Aula de Teatre

Teatre literari i ràdio 
en directe posen fi  
al festival de poesia
Un total de 180 infants participa al concurs Petit Poeticae

POETICAE

El cicle Poeticae entra en la seva 
recta fi nal amb dues propostes 
per als dies 22 i 24 d’abril. El grup 
Q-Ars Teatre representarà ‘Au-
sencias’   el dia 22 a l’Auditori Mu-
nicipal (22h), un muntatge basat 
en dos contes de l’escriptora Cris-
tina Fernández Cubas. L’obra, 
amb música en directe, compta 
amb les actrius Mar Ulldemolins 
i Anna Güell.  L’altra proposta 
és veure en directe el procés de 
creació del programa ‘La tem-
pesta’ que Carles Tardío i Ferran 
Errando fan a Montcada Ràdio.  
La gravació tindrà lloc al Kursaal 
el dia 24 a les 19h i serà oberta a 
la població. Aquest espai indaga 
en la poesia de la vida quotidiana 
mitjançant textos i cançons.
Amb el títol ‘Paisatges’, el grup de 
poesia 7 de Cors va protagonitzar 
un recital de poemes el 16 d’abril 
a la Casa de les Aigües. Aquest 
és el sisè recital de poesia que el 
grup fa a Montcada en el marc 

del Poeticae. El dia 17, l’Aula de 
Teatre va presentar la coreogra-
fi a ‘Poètiques del paisatge’, del 
coreògraf Jordi Mas, en el marc 
de la cercavila poètica pel carrer, 
amenitzada per la Coral Mare de 
Déu del Turó i els músics Sasha 
Agranov i Karl Stets. El recor-
regut va fi nalitzar a la plaça de 
l’Església, on membres de Dèria 
i Teatroia’t van representar un 
campament de refugiats i van re-
citar poemes a cau d’orella entre 
les persones del públic.

Petit Poeticae. Natalia Jerez, amb 
l’obra ‘La meva família’, i Pau 
Herrero, amb el poema ‘La vida 
musical’, són els guanyadors de 
la cinquena edició del concurs 
infantil de poesia Petit Poeticae. 
El jurat també va atorgar tres 
accèssits a Marc Guzmán, Nadia 
Hidalgo i Marc Manzorro i  Ju-
dit Soto. El certamen ha comptat 
amb la participació de 180 in-
fants, xifra rècord fi ns ara.

Laura Grau | Redacció

Recital del grup de poesia 7 de Cors, a la Casa de les Aigües Els infants premiats al certamen Petit Poeticae, fallat a la Biblioteca Elisenda

Càndid Cervera li lliura un ram de fl ors a la seva germana, en un dels moments més emotius
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Per segon any consecutiu, la 
Unió aposta per programar al 
Teatre Municipal un dels plats 
forts del programa festiu: el con-
cert d’homenatge a Frank Sinatra 
a càrrec del cantant i actor Bru-
no Oro i la Dream Big Band (el 
dia 30, a les 20h). Les entrades 
anticipades, al preu de 13 euros, 
es poden comprar a l’Auditori i a 
La Unió a partir del 25 d’abril, 
o bé per Internet, al web www.
la-unio.cat. “L’any passat amb la 
Sant Andreu Jazz Band va fun-
cionar força bé i volem tornar-
ho a provar”, ha dit el president 
de l’entitat, Jordi Escrigas.

Altres novetats. El programa, que 
es desenvoluparà el 29 i 30 d’abril 
i l’1 de maig, també inclou altres 
novetats com la ‘Dj’s Night’, amb 
el punxadiscos Ninho de los Re-
caos –Rubén Sierra de La Pega-
tina– i DJ Lexmoor el dia 30 a 
La Unió (0h) i ‘Circ al pati’, una 
proposta per al públic infantil 
que tindrà lloc el mateix dia a 
l’escola Elvira Cuyàs (matí i tar-

da) i que inclourà tallers de circ i 
els espectacles de les companyies 
The Flamingos i Els Farsants. La 
matinal de l’1 de maig, animada 
pel xouman Pep Callau, conver-
tirà l’avinguda Catalunya en el 
centre neuràlgic de la festa, amb 
puntaires, castellers, cercavila de 
gegants i capgrossos, sardanes 
i botifarrada popular. El públic 
podrà aprofi tar per donar sang a 
la Unitat mòbil del Banc de Sang 
que romandrà al carrer durant 
tot el matí. No hi falten al pro-

grama les propostes teatrals. El 
grup Els Titelles representarà la 
comèdia musical ‘Ràdio La Tita. 
Los 40 Frikitaun’ el dia 29 a La 
Unió (22h), mentre que el grup 
Tea345 estrenarà l’espectacle 
‘Mareig’, “una disbauxa tea-
tral feta amb l’ànim de passar 
una bona estona”, en paraules 
dels seus creadors. Per difondre 
la festa per les xarxes socials, es 
convoca el II Concurs de foto-
grafi a a Instagram amb el hastag 
#FMMasRampinyo.

Laura Grau | Redacció

Membres de la nova junta de l’Abi, escollida per l’assemblea de socis celebrada el 17 de març

FESTA MAJOR DE MAS RAMPINYO

El plat fort serà un concert sobre 
Frank Sinatra al Teatre Municipal
El cantant Bruno Oro actuarà el dia 30 acompanyat dels músics de la Dream Big Band
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Més d’un centenar d’alumnes de 
l’Escola d’Art La Taca (55 nens i 
50 adults) participen a l’exposició 
col·lectiva que es pot visitar a la 
Casa de la Vila. Al llarg del curs, 
els alumnes han treballat el tema 
de les portes i les fi nestres com a 
elements signifi catius del paisat-
ge urbà. “Hi ha portes i fi nes-
tres de tot tipus, tamanys i co-
lors que s’obren de bat a bat en 
una mostra doble”, va explicar 
el director de l’escola, Antonio 

Pérez, durant la inauguració feta 
el 18 d’abril, amb la presència de 
la Regidora de Cultura i Patri-
moni, Mónica Martínez (ICV-
EUiA-E). Mostra doble perquè 
fi ns al 26 d’abril s’exposaran els 
treballs dels tallers infantils (de 
4 a 11) i a partir del 27, els dels 
adults –la inauguració serà a les 
20h. Pérez va remarcar “la fres-
cor, el color i l’espontaneïtat de 
les creacions dels infants que 
han treballat sobre cavallet, 
cosa gens fàcil per a ells”.

Laura Grau | Montcada

Antonio Pérez, Mónica Martínez i Anna Simón, durant la inauguració de la mostra de La Taca
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CASA DE LA VILA

La història d’amor protagonit-
zada per John Travolta i Olivia 
Newton-John arriba al Teatre 
Municipal el 6 de maig en un 
format original i inèdit al nostre 
municipi (22h). El públic podrà 
cantar els temes de la pel·lícula 
‘Grease’ que apareixeran subs-
titulats a la pantalla, en format 
karaoke, i seguir les coreografi -
es que indicaran uns animadors 

durant la projecció. A l’entrada i 
a la sortida de la sala, el públic 
també podrà passar per un fo-
tocol i fer-se fotografi es amb la 
Sandy i el Dani i adquirir objec-
tes per interactuar amb la pel-
lícula, tot i que hi ha els fans més 
entusias tes hi acudeixen disfres-
sats dels diferents personatges. 
Aquesta fòrmula, anomenada 
Sing Along, va néixer al 1999 al 
Festival de Cinema Gai i Lèsbic 

de Londres i s’ha estès amb èxit 
a altres parts del món, generant 
una nova forma divertida i parti-
cipativa de veure els clàssics del 
cinema musical. A l’estat espa-
nyol, el fenomen va arribar l’estiu 
de 2014, aconseguint plens totals 
a sales de Madrid i Barcelona. 
Les entrades anticipades, al preu 
de 5 euros, ja es poden comprar 
a www.mirteatres.cat o bé a l’Audi-
tori Municipal.

Laura Grau | Redacció

A més de cantar seguint els subtítols que apareixen a la pantalla, els espectadors poden ballar les coreografi es que indiquen els animadors

TEATRE MUNICIPAL

Els fans de ‘Grease’ podran cantar 
i ballar durant la projecció del fi lm
Sing-Along proposa una nova forma divertida i participativa de veure el mític musical
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Es formen vint noves 
parelles lingüístiques
Aprenents i voluntaris han de fer 10 sessions de conversa

Demanar una consumició en un bar va ser una de les proves que van superar els alumnes
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SERVEI LOCAL DE CATALÀ

Alumnes de La Taca 
retraten portes i fi nestres
Les obres de nens i adults es podran veure fi ns al 7 de maig

El Servei Local de Català (SLC) 
ha constituït una vintena de no-
ves parelles lingüístiques en el 
marc del programa Voluntariat 
per la Llengua. L’acte es va fer 
el 18 d’abril a la Sala Institucio-
nal de la Casa de la Vila, amb 
la presència de la regidora de 
Cultura i Patrimoni, Mónica 
Martínez (ICV-EUiA-E). Actors 
del col·lectiu Aura Cultural van 
representar situacions habituals 

que poden donar-se en la terras-
sa d’un bar, on els alumnes van 
haver d’expressar-se en català per 
fer les seves comandes i enten-
dre’s amb el cambrer. L’activitat 
va servir per refl exionar sobre 
la importància de perdre la por 
a l’hora d’aprendre una llengua. 
L’acte va fi nalitzar amb la projec-
ció d’un vídeo que un dels volun-
taris lingüístics, Cèsar Vilagut, 
va elaborar amb motiu del Dia 
Mundial de la Poesia. 

Laura Grau | Redacció
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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

DONACIONS DE SANG
Unitat Mòbil del Banc de Sang

1 DE MAIG, 10-14H
AV. CATALUNYA DE MAS RAMPINYO

22 l divendres
Poeticae. ‘Ausencias’, del grup Q-Ars 
Teatre. Hora: 22h. Lloc: Auditori Mu-
nicipal. Preu: 8 euros anticipada/ 10 a 
taquilla.

23 l dissabte
Sant Jordi. Fira del Llibre i la Rosa al 
carrer. Hora: 10.30 a 20h. Lloc: c. Major 
i plaça de l’Església (veure pàgina 16).

Inauguració. Exposició ‘Pensaments 
llençats’, de Maria Canga i Cristina Sosa. 
Hora: 19h. Lloc: Cafè Colon de l’Abi.

24 l diumenge
Visita. ‘L’antiga carretera de Sants’. Hora: 
11h. Lloc: c. de Sants-Joanot Martorell. 
Organitza: Fundació Cultural Montcada.

Espectacle. Ball infantil amb la compa-
nyia Animàrius. Hora: 12h. Lloc: Plaça 
de La Ribera.

Espectacle. ‘El pi Marcel·lí’ (activitat in-
fantil d’educació ambiental). Hora: 12h. 
Lloc: Casa de les Aigües.

Poeticae. Gravació del programa ‘La 
tempesta’ de Montcada Ràdio. Hora: 
19h. Lloc: Kursaal. 

26 l dimarts
Concert. La Gran Pegatina. Hora: 12h 
(instituts) i 19h (entitats). Lloc: Teatre 
Municipal.

27 l dimecres
Hora del conte. ‘Viatge amb instruments 
dels cinc continents’, a càrrec de Pau 
Tarruell. Hora: 18h. Lloc: Biblioteca Eli-
senda.

Reivindicació. Gran manifestació pel so-
terrament de l’R2. Hora: 19h. Lloc: Cruï-
lla del Soterrament (Bogatell/Colon).

Inauguració. Exposició d’alumnes dels 
tallers per a adults de l’Escola d’art La 
Taca. Hora: 20h. Lloc: Casa de la Vila.

29 l divendres
Hora del conte. ‘Llegendes d’aquí i 
d’allà’, a càrrec de Gemma Ventura. 
Hora: 18h. Lloc: Biblioteca de Can Sant 
Joan.

Inauguració. De la Festa Major de Mas 
Rampinyo 2016 amb el pregó a càrrec 
de M.Àngels Jornet. Hora: 20h. Lloc: La 
Unió (veure pàgina 19).

30 l dissabte
Trobada. De col·leccionistes de punts 
de llibre. Hora: 10h. Lloc: Biblioteca Eli-
senda de Montcada.

Teatre. ‘Doña Ramona’, de Teatroia’t.   
Hora: 22h. Lloc: Teatre de La Salle 
Montcada.

Concert. Bruno Oro i la Dream Big Band 
homenatgen Sinatra. Hora. 20h. Lloc: 
Teatre Municipal.

1 l diumenge
Campanya. Donacions a la Unitat Mòbil 
del Banc de Sang. Hora: 10 a 14h. Lloc: 
Av. Catalunya de Mas Rampinyo.

5 l dijous
Presentació. ‘Quan perdem la por’, con-
te per la defensa d’una vivenda digna 
escrit per Lúa Todó i il·lustrat per Joan 
Turú. Hora: 17.30h. Lloc: Biblioteca Eli-
senda de Montcada.

Xerrada. ‘La infl uència de les famílies. 
Eines per acompanyar els fi lls en l’elec-
ció d’un itinerari educatiu i professio-
nal’. Hora: 18h. Lloc: INS La Ferreria. 
Organitza: FAMPA.

EXPOSICIÓ
‘DE LA PORTA 
A LA FINESTRA’
Escola d’Art La Taca

Fins a l’1 de maig

Ajuntament 935 726 474
Ambulàncies 061
Atenció ciutadana 010
Sanitat Respon 902 111 444
Mossos d’Esquadra 088-112
Policia Local 092
Policia Nacional 935 642 450
Taxis 936 917 600

Telèfons d’interès Farmàcies

22 23 24

29 30 126 27 2825
M.Guix R.Miró R.MiróDuran J.Vila C.PardoRivas

Recasens

V.Nieto J.Relat RivasRecasens

4 65

V.Nieto V.Nieto

7 8

abril/maig

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
El Punt, pg Sant Jordi, 5

2 3
Duran J.Vila J.Vila

sala 
principal

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

EXPOSICIÓ
EL MILAGRO DE BARCELONA
Juan Guerrero i Javier Pérez Andújar
Fins a l’1 de maig

30 D’ABRIL, 22H
TEATRE DE LA SALLE MONTCADA

DOÑA RAMONA
Espectacle teatral 
del Grup Teatroia’t

RÀDIO POÈTICA
LA TEMPESTA
Carles Tardio i Ferran Errando
24 d’abril, 19h

POETICAE
AUSENCIAS
Q-Ars Teatre
22 d’abril, 22h

EXPOSICIÓ
PROJECTE BON DIA I TALLER MANETES
Fins al 13 de maig
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PÀG. 22

BÀSQUET
El GrupoUno CTC de l’UB MIR que 
dirigeix Marta Balaguer aconsegueix 
l’ascens a Tercera Catalana

FUTBOL

Tot i tenir objectius ben dife-
rents, la Unió Esportiva Sant 
Joan-Atlètic i el CD Montcada 
necessitaven sumar els tres punts 
en el derbi que es va disputar el 
17 d’abril a l’estadi de La Ferreria 
en partit corresponent a la 28a 
jornada del grup 2n de Segona 
Catalana. L’enfrontament va fi -
nalitzar amb un 1 a 1, provocant 
un repartiment de punts que no 
satisfà cap dels dos equips, però 
que encara els permet continuar 
lluitant per aconseguir els seus 
objectius: l’ascens, en el cas dels 
vermells, i la permanència, en el 
cas dels verds. 

Esportivitat. El derbi va ser intens 
i amb gran ambient a les grades, 
que es van omplir amb un miler 
de persones, la majoria provi-
nents de Can Sant Joan. A nivell 
esportiu, la Unión va iniciar el 
partit sabent que la Fundació Pri-
vada Hermes, que al migdia ha-
via guanyat el CD Carmelo (3-0), 
l’havia superat, provisionalment, 
al capdavant de la classifi cació. 
El CD Montcada, molt ordenat 
i concentrat sobre la gespa, es 
va defensar bé del domini dels 
vermells, que van tenir la millor 
ocasió al minut 35 a les botes de 
Miguelito, que no va poder mate-
rialitzar en gol una acció davant 
de David Olavide. A la represa, 
el CD Montcada va donar el pri-

mer cop amb el gol aconseguit 
per Francisco Baena al 55’. La 
Unión va reaccionar ràpid i Ray 
Crespo, vuit minuts més tard, va 
fer l’empat. Amb l’1 a 1, els de 
Can Sant Joan van intensifi car el 
seu domini en busca del gol de 
la victòria. Amb la seva defensa 
desprotegida, els verds van estar 
a punt d’aprofi tar-ho per guanyar 
amb dos clars contraatacs davant 
de Carlos Mampel. “Aquestes 
últimes ocasions desaprofi ta des 
no han d’entelar la bona feina de 
l’equip. Marxem con tents per-
què hem sumat un punt contra 
un rival tan fort com la Unión.
Estic convençut que aconsegui-
rem salvar la categoria”, va 
manifestar el tècnic verd, José 
Antonio Montes, després del 
partit. Per la seva banda, l’entre-
nador de la Unión, José Manuel 
Martín, ‘Pinti’, no podia amagar 
la seva decepció: “No ha estat 
un bon partit perquè hi ha-
via massa nerviosisme. El CD 
Montcada ha demostrat tenir 
més pacièn cia que nosaltres. 
Als últims minuts hem atacat 
amb insistència, però gairebé 
perdem. Per tant, crec que el 
resultat és just”. A manca de sis 
jornades per al fi nal de la lliga, 
l’UE Sant Joan-Atlètic és segona 
amb 60 punts, a un de l’Hermes, 
que és el nou líder. Per la seva 
part, el CD Montcada és tercer 
per la cua amb 26 punts.

L’equip de Can Sant Joan perd la primera posició després d’empatar a 1 contra els verds, que encara ocupen llocs de descens

El CD Montcada i la Unión es treuen punts, però 
mantenen opcions d’assolir els seus objectius
Rafa Jiménez | La Ferreria

Francisco Baena, autor del gol del CD Montcada, en una acció del derbi, contra Rubén del Barrio, capità de la Unió Esportiva Sant Joan-Atlètic
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Durant els dies previs, ambdós 
clubs es van encarregar de fer una 
crida a l’esportivitat cara al derbi, 
reunint els dos tècnics per fer 
una fotografi a i organitzant un 
sopar entre els membres de les 
juntes. La cordialitat entre els 
dirigents dels dos equips es va 
traduir en un bon ambient a la 
gespa, entre els jugadors, i a les 
grades, entre els afi cionats | RJ

> Gran esportivitat 
i bon ambient
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Alguns jugadors veterans del 
CFS Montcada, el FC Barcelona 
i el Catgas Santa Coloma es van 
reunir el 17 d’abril al pavelló Mi-
quel Poblet per participar en un 
triangular amistós que va orga-
nitzar el club local amb l’objectiu 
de recaptar aliments. La solidari-
tat popular va permetre recollir 
un total de 400 quilograms de 

material envasat que s’entre-
garan a la Creu Roja. A nivell 
esportiu, el retrobament amb 
antics jugadors del club mont-
cadenc com Iván Font, Ginés, 
Emilio, Gerard, Raúl Serrano, 
José Rodríguez o Jordi García 
–aquest últims van jugar amb el 
club colomenc– va fi nalitzar amb 
la victòria de l’equip blaugrana. 
Posteriorment, es va organitzar 

un dinar popular a l’escola Elvira 
Cuyàs amb la participació d’unes 
200 de persones, entre jugadors, 
entrenadors, directius i familiars. 

Primer equip. Segueix sent el cuer 
al grup 3r de Segona B amb 11 
derrotes seguides, les últimes 
contra el CCR Castelldefels 
(5-1) i el Catgas Santa Coloma 
B (1-6).

El triangular amistós va recollir uns 400 quilograms d’aliments per a la Creu Roja

El CFS Montcada reuneix alguns dels 
seus exjugadors amb un fi  solidari

El GrupoUno CTC de la Unió 
Bàsquet MIR jugarà la propera 
temporada a Tercera Catalana 
després d’aconseguir l’ascens el 
17 d’abril gràcies al seu triomf  
contra l’SE Sant Medir C (65-55), 
en partit corresponent a la penúl-
tima jornada de lliga. L’equip de 
Marta Balaguer només neces-
sitava una victòria en els últims 
dos partits per pujar de categoria 
gràcies a l’ensopegada del segon, 
el CB Sant Antoni-Poble Sec B, 
en el seu enfrontament de la 24a 
jornada a la pista del CE Thau 
(60-57). Els blaus no van desa-
profi tar la primera oportunitat 
que van tenir al pavelló Miquel 
Poblet i el triomf contra el Sant 
Medir els permet certifi car el seu 

gran objectiu. “Assolir l’ascens 
ens dóna tranquil·litat per a 
l’últim partit i és el premi per 
la nostra lluita i el treball fet 
durant tota la temporada.”, ha 

dit Balaguer, que durant el mes 
de maig afrontarà un altre repte: 
guanyar el Campionat Territorial 
de Barcelona. El primer rival, als 
quarts de fi nal, serà el Qbasket.

BÀSQUET. PROVINCIAL DE BARCELONA

El triomf contra el Sant Medir a la penúltima jornada li dóna l’ascens i el títol de campió

El GrupoUNO CTC de l’UB MIR guanya 
la lliga i jugarà a Tercera Catalana

El sènior B del CFS Montcada, a prop de l’ascens

A manca de sis jornades per al fi nal, el sènior B del CFS Montcada 
està a vuit punts d’aconseguir l’ascens a Segona Catalana. L’equip 
d’Óscar Ruiz, que només ha perdut dos partits aquesta temporada, 
és el líder del grup 1r de Tercera amb 52 punts i té un avantatge de 
10 amb el segon, l’FS Quatre Camins. “Tot i que ho pugui semblar, 
no està sent un passeig. Els rivals ens ho posen difícil i tot és 
mèrit d’aquesta gran plantilla. No ens podem confi ar perquè l’ob-
jectiu és pujar i guanyar la lliga”, ha dit Ruiz | RJ
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TAMBÉ ha estat NOTÍCIA....
El montcadenc Josep Quirós s’ha proclamat subcampió de 
Catalunya d’handbol de la categoria cadet amb el BM Grano-
llers. El seu equip, que va guanyar a les semifi nals el Fundació 
FC Barcelona (34-32), va perdre la fi nal contra el FC Barcelona 
(25-33) que es va disputar el 17 d’abril a Granollers. Quirós va 
fer 9 gols a la fi nal i, al maig, jugarà els sectors estatals.

Més informació a 

Només ha cedit un empat a les últimes 11 jornades de lliga

FUTBOL FEMENÍ. PRIMERA CATALANA

L’EF Montcada segueix 
imparable i ja és quarta

La capitana Pilar Pérez, en una acció del partit de la 20a jornada contra l’EF Tàrrega (4-1)

El sènior femení de l’EF Mont-
cada ha pujat fi ns a la quarta 
posició del grup 2n de Primera 
Catalana gràcies a la seva espec-
tacular ratxa de deu victòries en 
11 jornades. Les ‘reds’, que no 
perden des del 16 de gener i que 
només han cedit un empat en tot 
aquest temps, han guanyat els 

seus dos últims partits contra el 
FC Sant Quirze (0-1) i l’UD Mo-
linos (4-2). A manca de quatre 
jornades per al fi nal de la lliga, 
l’equip de Yannick Llaugé suma 
49 punts i ha superat el Marti-
nenc i el Soses Femení, rival amb 
qui s’enfrontarà l’1 de maig a l’es-
tadi de Can Sant Joan | RJ
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Els exjugadors de CFS Montcada, FC Barcelona i Catgas Santa Coloma van recordar els vells temps i es van fer una fotografía de família al mig de la pista

SÍ
LV

IA
 A

LQ
U

ÉZ
AR

Rafa Jiménez | Redacció

Els jugadors del GrupoUno CTC de l’UB MIR van celebrar el seu èxit a la pista després del partit 

Depèn d’ella mateixa per acabar la lliga a la segona posició

FUTBOL. QUARTA CATALANA

L’UD Santa María té a les 
seves mans la promoció

L’UD Santa María manté opci-
ons de pujar després de superar 
la visita del 10 d’abril al camp del 
Llano B (0-5), que, a més, va ser 
sancionat per alineació indeguda 
i va perdre els tres punts aconse-
guits contra el líder, l’UD Lour-
des. Els de Terra Nostra, que no 

perden des del mes de desem-
bre, són tercers amb 53 punts, 
un menys que el Can Mas que 
ha jugat un partit més. L’equip 
d’Alfonso Torres ho té complicat 
per arribar al primer lloc, però 
jugarà la promoció si guanya els 
quatre partits que queden | RJ

L’UD Santa María ha guanyat els seus últims nou partits i ho té tot de cara per jugar la promoció

FUTBOL SALA
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El TT La Unió, a prop d’arribar a la fi nal
El sènior A del TT La Unió va aconseguir el 17 d’abril una important 
victòria a la pista del TT L’Hospitalet (1-5) en el partit d’anada de 
les semifi nals del play-off que determinarà el campió de la Segona 
B Provincial. L’enfrontament de tornada es disputarà el 24 d’abril 
a les instal·lacions de La Unió i l’equip local té moltes opcions 
d’aconseguir la classifi cació per a la fi nal amb el factor pista a fa-
vor. L’altre fi nalista sortirà de la semifi nal que estan disputant l’ATT 
Castellar i el CN Mataró. En el play-off classifi catori, els equips de 
Tercera van perdre a fora de casa. El B va caure contra l’UE Sant 
Cugat (6-0) i el B, contra el TT L’Hospitalet B (5-1) | RJ

La Montescatano reunirà uns 650 
atletes a la Serralada de Marina
La Montescatano, la cursa de muntanya que la JAM 
organitza el 24 d’abril a la Serralada de Marina, ha 
tornat a ser un èxit de participació i s’han omplert 
les 550 inscripcions per a les curses curta (10 km), 
clàssica (16) i llarga (21). Al tancament d’aquesta 
edició, només quedaven una vintena de les 100 pla-
ces per a atletes federats que optin al Campionat de 
Catalunya de Muntanya. Carlos Cera, campió de les 
últimes dues edicions, va ser tercer a la Vertical de la 
Villa de Ribes XS que es va disputar el 16 d’abril | RJ

HANDBOL
El sènior A del 
CH La Salle encara 
aspira a poder acabar 
a la cinquena posició 
de la Primera Estatal

Resten tres partits per fi nalitzar la lliga a la Primera Estatal i el sènior A 
del CH La Salle manté opcions d’acabar a la cinquena posició. L’equip 
de Jaume Puig va aconseguir el 16 d’abril una important victòria a la 
pista del Joventut Handbol Mataró (25-26) que ha provocat un triple 
empat a 32 punts entre el CH La Salle, el JH Mataró i l’H. Sant Esteve 
Sesrovires. A l’últim partit a casa contra el Gavà, el sènior A va home-
natjar l’infantil femení A del club que es va proclamar subcampió de 
Catalunya –foto. D’altra banda, el sènior femení lassal·lià només ha 
guanyat un partit contra l’H. Perelló (28-21) a la segona fase de la Pri-
mera Catalana. L’equip de Pau Lleixà, que va fi nalitzar la primera fase a 
la segona posició, ha perdut per la mínima els dos últims partits contra 
l’AEH Les Franqueses (17-18) i l’H. Sant Joan Despí B (21-20) | RJ                                                 

.....Minut i resultat....................................
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El primer equip de l’UE Montcada 
es manté a la Divisió d’Honor
A l’última jornada de la fi nal del Grup B de la Divisió 
d’Honor del Campionat de Catalunya, el primer equip de 
l’UE Montcada va empatar contra el Sant Boi (5-5) des-
prés de perdre un avantatge de 3 a 1 i fi nalitza a la cin-
quena posició d’un grup de vuit equips. Amb la salvació 
assegurada, l’UE Montcada participarà el 24 d’abril a la 
fase fi nal de la Copa Catalana que es disputarà a Molleru-
sa. L’equip local estarà representat per Miguel Muñoz, 
Víctor Vehí, Arturo Vidarte i Daniel Uribe. D’altra banda, el 
club, que també celebra la permanència del seu sènior B 
a la Primera Provincial, organitza l’1 de maig el IV Torneig 
Internacional Blitz al pavelló Miquel Poblet | RJ

L’UB MIR organitza un 
3x3 a Mas Rampinyo
L’UB MIR col·labora amb la Fes-
ta Major de Mas Rampinyo amb 
l’organització d’un 3x3 de bàsquet i 
un concurs de triples que es faran 
l’1 de maig, de 10 a 14h a l’avinguda 
de Catalunya. Les inscripcions es 
poden fer fi ns al 25 d’abril al pave-
lló municipal de la Zona Esportiva 
Centre (c/ Bonavista) els dimarts i 
dijous, de 18 a 20h. El preu és de 
15 euros per equip | RJ  
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La TriJAM comença la temporada 
amb el triatló de l’Ametlla de Mar
La TriJAM va participar el 17 d’abril al primer triatló de la 
temporada que es va disputar a l’Ametlla de Mar. Els tres 
primers del club en aquesta Half Ironman (1.900 nedant, 
90 quilòmetres en bicicleta i 21,1 km corrent) van ser Mi-
guel Barrero (26è de 180), Rubén Morente (30è) i Toni 
Navarrete (40è). La resta de representants del club local 
van ser Ángel Expósito, Damián Pérez i Joan Muñoz | RJ TR
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Bon paper del CG La Unió a la fi nal comarcal
El Club Gimnàstic La Unió va aconseguir uns bons resultats a la 
fase fi nal comarcal de gimnàstica que es va disputar el 9 d’abril a 
Cerdanyola. A nivell individual, van destacar les primeres posicions 
d’Olalla Gómez (Aleví iniciació), Paula Blasco (Aleví B), Sheila Rogel 
(Pre-benjamí B) i Sandra Luque (Benjamí B). Un dia després, les 
benjamines B van obtenir la sisena posició al IV Trofeu Club Rítmica 
que es va celebrar a Viladecans. D’altra banda, l’equip format per 
alevines d’iniciació va aconseguir la segona posició al II Trofeu Júlia 
Usón que es va disputar el 17 d’abril a Llinars del Vallès. En aquesta 
mateixa competició, les benjamines van acabar al cinquè lloc | RJ

Inscripcions per al Casal 
Esportiu i l’Específi c de Futbol
L’Institut Municipal d’Esports i Lleure obre el 2 de 
maig les inscripcions per al Casal Esportiu i el Ca-
sal Específi c de Futbol que es faran entre el 27 de 
juny i el 15 de juliol, en el primer torn, i entre el 
18 i el 29 de juliol, al segon. Els interessats poden 
fer la tramitació fi ns al 5 de maig i ho han de fer a 
les ofi cines de l’IME (c/ Tarragona, 32), de 9 a 13h 
i de 16 a 19h. Per a més dades sobre les tarifes 
i els serveis, es pot consultar la pàgina web www.
imemontcada.org, a la secció d’Informacions | RJ

El CD Montcada guanya dos derbis 
prebenjamins contra l’EF Montcada
El CD Montcada ha guanyat els últims dos derbis pre-
benjamins que ha disputat contra l’EF Montcada. El 
dia 9, l’equip D verd va superar l’EF Montcada C (6-0) 
en partit corresponent a la 23a jornada del grup 51è. 
Una setmana més tard, a la 24a jornada del grup 47è, 
el CD Montcada A va derrotar l’EF Montcada A per 4 
a 2 –foto | RJ
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Cinc medalles per al Lee Young a Benicàssim
El club local va guanyar tres ors i dues plates en poomsae a l’Open 
Internacional d’Espanya que es va celebrar entre el 15 i el 17 d’abril. 
Soomi Jo Lee (màster 1) va obtenir dos ors, un a nivell individual i un 
altre fent parella amb José Luis Estudillo. El tercer or va ser per al júnior 
Christian Villar. Joel Lee Bruna (sènior 2) va guanyar dues plates en in-
dividual i en trio amb Sergi de Castro i José Luis Estudillo. El Lee Young 
ja prepara el Campionat d’Espanya que serà a fi nal de maig | RJ
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Jordi Tomàs
Home de mar. Als 18 anys va decidir seguir la tradició familiar i ser pescador. Jordi Tomàs és el 
segon mecànic de la barca ‘Bonamar’, un vaixell de 30 metres d’eslora que forma part de la Con-
fraria de Pescadors de Barcelona, amb seu al Moll del Rellotge, al barri mariner de la Barceloneta. 
Aquest veí de Can Sant Joan es lleva molt d’hora cada dia per sortir a pescar a les costes properes 
a la capital catalana, abastint de peix i marisc fresc les peixateries i restaurants de la Ciutat Comtal. 
“La vida de mariner és dura, perillosa i mal pagada en comparació amb els benefi cis que s’em-
porten els intermediaris”, lamenta Tomàs, qui reconeix que el sector aguanta com pot, donat que 
cada vegada hi ha menys peixos i els costos són més elevats. No obstant, la professió també té la 
seva part positiva: treballar a l’aire lliure envoltat de la mar Mediterrània.  

‘Cada dia treiem del mar 
quilos i quilos de deixalles’

Portes la mar a la sang.
Sí. El meu avi era pescador a Sant 
Carles de la Ràpita i es va traslladar 
a Barcelona. El meu pare també es 
va dedicar a aquesta professió i jo, 
als 18 anys, vaig decidir seguir la 
tradició familiar. 
Té barca pròpia?
No, la barca de la família, que es 
deia Joanet, la vam vendre quan el 
meu oncle, que era el patró, es va 
jubilar. Jo porto un any treballant a 
la Bonamar.
En què consisteix la seva feina?
Sóc el segon mecànic. A la barca tre-
ballem cinc persones i fem una mica 
de tot, des de netejar el peix, llançar 
i recollir la xarxa, reparar avaries i 
cuinar.
Menja cada dia peix?
És clar, peix súper fresc i de primera 
qualitat. Els dijous em toca a mi fer 
una paella.
Expliqui’ns com és habitualment la 
jornada laboral d’un pescador.

Comença molt d’hora. Em llevo cada 
dia a les 4h per estar ja al vaixell a 
les 5h per preparar les xarxes i com-
provar que tot estigui correctament. 
Sortim abans de les 6h i no anem 
a més d’una hora de navegació 
del Port de la Barceloneta, que és 
el port de pescadors de Barcelona. 
Depén d’on siguem, estem d’una a 
tres hores pescant. Fem pesca de 
bou o d’arrossegament.
Què pesquen normalment?
Lluç, maira, sorell, gambes... i mol-
tes escombraries! La quantitat del 
que pesquem varia bastant. La res-
litat és que cada vegada hi ha menys 
peixos. Fa anys podíem pescar 500 
kg de gambes i ara el dia que en pes-
quem 80 és una festa.
Una vegada que pugen la xarxa a la 
barca, què han de fer?
Primer netegem el peix amb una 
mànega d’aigua i el distribuïm en 
safates. Després el portem a unes 
neveres que tenim al vaixell, on tam-

bé l’hi posem gel perquè arribi molt 
fresc a port. 
A quina hora tornen?
Entre les 16 i les 17h, mai més tard 
de les 18h, és una norma de la Con-
fraria de Pescadors. Una vegada a 
terra, portem el peix a la llotja per 
vendre’l, normalment per a peixate-
ries i restaurants.

Com és la subhasta del peix?
A l’inrevés de la resta. El pescador 
posa un preu, que va baixant fi ns 
que un dels clients decideix com-
prar. De vegades ens passa que el 
preu és molt baix o que, fi ns i tot, no 
ens el compra ningú. 

Què fan amb aquest peix?
El tornem a llançar a l’aigua. Aquest 
és un dels grans problemes que te-
nim al sector. A nosaltres, els pesca-
dors, ens paguen un preu molt baix 
pel peix, però en canvi els consumi-
dors el paguen molt car a les peixa-
teries. El gran negoci el fan els inter-
mediaris. Jo els eliminaria. Sempre 
diem que el peix l’hauríem de vendre 
directament nosaltres, però mai con-
cretem res.
I amb les escombraries que treuen 
del mar, què fan?
Fa uns anys les tornaven a llançar a 
l’aigua, però ara, des de fa un parell 
d’anys, ens hem adherit al projec-
te Marviva de l’Agència de Residus 
de Catalunya. Nosaltres portem les 
deixalles a port i allà les fi quem en 
uns contenidors des d’on es classifi -
quen i es transporten als abocadors 
o instal·lacions perquè siguin trac-
tades. No us podeu arribar a ima-
ginar les tones d’escombraries que 

agafem, sobretot plàstics, ampolles, 
compreses, tovalloletes... Estem fent 
d’escombriaires del mar gratis (riu). 
La gent no és conscient que el que 
llença al mar, després s’ho acaba 
menjant.
Què és el més estrany que ha pes-
cat mai?
Una vaca.
Una vaca? Una baca de cotxe?
No. Una vaca amb banyes. La deuria 
arrossegar una riuada.
És molt dura la vida de pescador?
Sí, la veritat. M’agrada ser pescador, 
però no puc dir que m’encanti. És 
un treball perillós, dur i mal pagat, 
perquè cobrem en funció del peix 
que venem. Patim de reuma per la 
humitat contínua als ossos, dolors 
d’esquena... Ens podem jubilar als 
55 anys, com els miners. 
I la part positiva?
Que estic moreno tot l’any i tinc el 
privilegi de tenir per ofi cina la mar 
Mediterrània.

“Els intermediaris fan 
el gran negoci perquè 
ens compren el peix 
molt barat i el venen 
als clients molt car”

pescador

A títol personal
SÍLVIA ALQUÉZAR
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