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Ballesta, cessada dels càrrecs 
a Círculo Montcada i al govern
Situació | L’edil ha recorregut les decisions i es manté al Ple com a no adscrita PÀG. 3

>CANVIS A L’EXECUTIU

>LLUITA VEÏNAL

SÍ
LV

IA
 A

LQ
U

ÉZ
AR

Els veïns rebutgen el pla 
de l’AMB aprovat pel 
consistori que preveu 
una extinció diferida de 
la urbanització 
PÀG. 5

El Bosc d’en Vilaró surt 
al carrer per reclamar la 
legalització de l’espai

Arrenca 
el nou curs

PÀG. 10
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El nou curs polític s’ha iniciat 
amb canvis signifi catius en el si 
del govern després de la inespe-
rada expulsió d’Ana Ballesta el 
passat 2 d’agost com a membre 
de l’agrupació Círculo Montcada 
i del seu immediat cessament al 
front dels càrrecs que ocupava 
al consistori. Aquest fet deixa 
l’executiu en clara minoria ja que 
l’edil, en desacord amb la decisió, 
ha anunciat que no renunciarà a 
l’acta i que passarà a ser regidora 
no adscrita, de manera que ICV-
EUiA, ERC i Círculo es queden 
amb només nou representants i 
necessitaran el suport de, com a 
mínim, dos de l’oposició si reque-
reix aprovar algun punt del Ple 
per majoria absoluta. 
El cessament de Ballesta ha obli-
gat a fer canvis organitzatius. La 
seva excompanya de grup Mar 
Sempere ha passat a ser la nova 
presidenta de l’Àrea Social men-
tre que el titular de Promoció 
Econòmica i Ocupació és Óscar 
Gil (d’ICV-EUiA-E), actual presi-
dent de l’Àrea Econòmica, i el se-
gon tinent d’alcalde, Sergi Martín 
(Círculo). Pel que fa als regidors 
de barri, que tornen a la seva ac-
tivitat a partir del dia 19, Gil serà 
assignat a Terra Nostra, mentre 
Sempere es farà càrrec de Can 
Cuiàs i Montse Ribera (ERC), 
de Mas Duran.

Malgrat que la destitució de Ba-
llesta es va fer en plenes vacances 
estivals, la major part dels grups 
de l’oposició –PSC, C’s, CiU i 
PP– es van afanyar a demanar 
explicacions tot criticant la “man-
ca de tranparència” sobre un 
afer que deixa en clara minoria 
l’actual govern. Si bé inicialment 
Círculo no va entrar en detalls 
sobre l’expulsió de la que va ser 
la seva cap de llista a les passades 
eleccions i només va argumentar 

que havia incomplert el codi ètic 
de l’agrupació, en un comunicat 
posterior, fet  el 9 de setembre, li 
retreu a la regidora la seva actitud 
com a representant del grup, tant 
en actes públics com en la seva 
tasca diària al consistori. “Tots 
els ímputs que ens arribaven 
eren negatius”, assenyala el co-
municat en què s’acusa l’edil de 
no treballar prou. Les queixes, 
segons Círculo, també arribaven 

des de la ciutadania per un tracte 
suposadament “prepotent i mal 
educat” de la regidora. D’acord 
amb els estatuts de Círculo, si 
un regidor és expulsat del grup 
ha de deixar tots els càrrecs, per 
aquest motiu, l’agrupació dema-
na a Ballesta que torni l’acta. 

Parla el govern. Els grups que 
formen l’executiu han fet un co-
municat en què reafi rmen l’es-
tabilitat i la legitimitat del pacte 
després de quedar-se amb un 
membre menys. En resposta a les 
manifestacions de Ballesta, que 
acusa Círculo i l’alcaldessa d’ha-
ver-la expulsat de l’agrupació i 
del govern sense motiu ni opció 
a defensar-se, argumenten que 
els pactes polítics se signen entre 
formacions i no entre persones 
i, per això, justifi quen que l’edil 
hagi estat cessada. En el mateix 
escrit, l’executiu expressa el seu 
compromís de seguir treballant 
en favor dels interessos de la ciu-
tadania i convida la resta de for-
ces polítiques, les entitats i els ve-
ïns a sumar-se a aquest objectiu.
L’alcaldessa no ha volgut respon-
dre les acusacions personals de 
Ballesta i ha reiterat que el ces-
sament està justifi cat des del mo-
ment en què la regidora ha estat 
expulsada del seu grup. “No vull 
convertir la política municipal 
en un circ; tenim un pla d’ac-
tuació  per complir i molts pro-
blemes per solucionar”, ha dit.

Actualitat
laveu.cat

PÈRDUA DE REPRESENTATIVITAT
Círculo, que contra tot pronòstic va assolir tres 
regidors als últims comicis, s’ha quedat només 
amb dos, Mar Sempere i Sergi Martín

CANVIS A L’EXECUTIU

Círculo expulsa la seva cap de llista i el 
govern es queda amb un regidor menys
Mar Sempere és la nova presidenta de l’Àrea Social i Óscar Gil, el responsable de la Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació
Pilar Abián | Redacció

La major part de 
l’oposició considera 
que el govern no 
ha actuat amb prou 
transparència
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La compareixença de Ballesta va ser aprofi tada per veïns del Bosc d’en Vilaró per expressar el seu enuig amb el pla de l’AMB que afecta la urbanització

Actualitat

En una compareixença pública feta 
el 12 de setembre, Ana Ballesta va 
anunciar que conservarà la seva 
acta com a regidora no adscrita 
perquè, segons afi rma, la seva ex-
pulsió no ha estat motivada i s’ha 
fet de forma irregular, sense seguir 
les normes internes de l’agrupació 
ni en procediment ni en forma. 
“M’acusen d’haver transgredit 
articles dels estatuts de Círculo 
però no em diuen com, ni tampoc 
presenten cap prova al respecte; 
això vulnera clarament el meu 
dret de defensa”, va assenyalar 
Ballesta qui va titllar de difamatoris 
els arguments de l’agrupació: “Dir 
que no treballava i que tenia un 
tracte despectiu amb els veïns és 
fals i un insult a la intel·ligència 
de la ciutadania”. L’edil considera 
que es deu als 1.621 ciutadans que 
la van votar com a cap de llista de 
Círculo i que, per respecte als elec-
tors, es mantindrà al càrrec. “Els 
agradi o no –va dir, referint-se 
als seus excompanys de grup– no 
penso marxar”. Ballesta va deixar 
entreveure que la seva expulsió pot 
respondre a interessos personals 
d’altres membres de l’agrupació 

i va instar els regidors amb què 
fi ns ara compartia grup a seguir el 
seu exemple i a donar explicacions 
públiques de l’afer.

Crítiques a Campos. D’altra banda, 
Ballesta va censurar l’actuació de 
l’alcaldessa per haver-la cessat dels 
seus càrrecs al govern l’endemà 
mateix d’haver rebut la instància 
del grup municipal de Círculo 
notifi cant la seva expulsió, tot i 
que l’acta de l’assemblea encara 
no havia estat aprovada. L’edil va 
manifestar que no ha comès cap 
delicte ni ha estat imputada ni con-
demnada, dos dels motius fi xats en 
el codi ètic que van signar els grups 
en el govern per apartar o cessar 
qualsevol dels seus membres.
L’advocat de Ballesta, Xavier Al-
beric, va dir que impugnaran les 
actes de les assemblees en què es 
va fer efectiva l’expulsió així com el 
Decret d’Alcaldia: “No li neguem 
a l’alcaldessa la potestat de triar 
el seu equip, però considerem 
que la decisió no està motivada”, 

Podem i Círculo. Des d’un punt de 
vista polític, Ballesta, que ostenta el 
càrrec de secretària general de Po-

dem Montcada, ha posat el cas en 
coneixement del Consell Ciutadà 
Autonòmic i del Consell General 
del partit i va anunciar que la for-
mació que lidera es desvincula 
de l’agrupació d’electors Círculo 
Montcada, l’eina amb la qual es va 
presentar a les passades eleccions. 
“No tornaré a una agrupació que 
ignora el que hauria de ser el seu 
cavall de batalla: la transparèn-
cia, l’honestedat i la defensa dels 
drets fonamentals”, va dir.
Dos dies després, però, el Consell 
Ciutadà Municipal (CCM) de 
Podem Montcada, que integren, a 
més de la regidora cessada, qua-
tre membres més –dels quals dos 
són els regidors de Círculo al gov-
ern– va desmentir aquest suposat 
trencament. “Ella no té ni la com-
petència ni l’autoritat per pren-
dre aquesta decisió de forma 
unilateral, sense comptar amb la 
resta de càrrecs del partit ni amb 
els seus inscrits”, assenyala el co-
municat del CCM en què també 
es posa en dubte la “legitimitat” 
de la secretària general tot assegu-
rant que mai no ha convocat les 
reunions que es va comprometre 
a fer quan va arribar a la direcció. 

Pilar Abián | Montcada

Ballesta es nega a deixar l’acta
i passa a ser regidora no adscrita
L’edil considera que la seva expulsió és injustifi cada i vulnera els seus drets

Malgrat quedar en clara 
minoria, ICV-EUiA, ERC 
i Círculo asseguren que 
el pacte no té fi sures
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SANITAT PÚBLICA
La Favmir reprèn les mobilitzacions 
mensuals mes i mig després de la 
reunió de la Taula local amb Comín

Actualitat

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

Demanda d’una 
societat més justa 
i lliure d’imposicions 

“Volem recuperar les regnes 
del nostre futur com a societat, 
volem un país lliure d’impo-
sicions i de corrupció, volem 
un país millor i més just per a 
tothom”, va manifestar l’alcal-
dessa Laura Campos, durant el 
seu parlament amb motiu de la 
celebració de l’acte institucional 
de la Diada. L’acte va començar 
amb la tradicional hissada de la 
senyera a càrrec de la Policia Lo-
cal i els Mossos d’Esquadra. Per 
primera vegada des de la com-
memoració d’aquesta cerimònia 
a la ciutat, les encarregades de 
fer-va ser dues agents. “Aquest 
gest vol ser un homenatge a 
les dones que van viure el set-
ge a Barcelona del 1714, dones 
fortes i valentes que la història 
ha invisibilitzat”, va indicar l’al-
caldessa, qui en el seu discurs va 
parlar sobre la crisi econòmica, 
social, nacional i democràtica 
que viu Catalunya, “amb un 
marc institucional anacrònic 
i frustrant, que no reconeix 
ni la personalitat nacional de 
Catalunya ni la plena voluntat 
d’autogovern, ni garanteix els 
recursos econòmics que, per 
justícia, ens corresponen”.

Societat civil. L’Ajuntament va 
convidar a l’acte a dos represen-
tants de la societat civil per par-
lar sobre la seva visió de l’11 de 
setembre. Esteve Recasens va fer 
un recorregut per la història de 
Catalunya i les seves institucions  
i va reclamar “la necessitat ur-
gent de tenir un estat propi per 
posar fi  a segles de submissió”, 
i la nena Marta Bueno, de 12 
anys, que va relatar com seria 
la Catalunya que havia vist en 
un dels seus somnis: “Un país 
petit on la gent podria decidir 

sobre les coses important que li 
afecten”. La cerimònia, que es va 
veure interrompuda en alguns 
moment per la protesta d’un 
grup de veïns del Bosc d’en Vila-
ró, va acabar amb l’ofrena fl oral 
de l’Ajuntament en nom de tot 
el municipi, a càrrec de l’alcal-
dessa i els portaveus municipals 
davant de l’estàtua ‘La força de 
la terra’ i la cantada de l’himne 
de Catalunya, ‘Els Segadors’. 
Durant l’acte van actuar les co-
rals Mare de Déu del Turó i Gi-
ravolt, la colla de Dracs i Dia bles 
de Can Sant Joan, la colla mitja-
na de Gegants i els Castellers de 
Montcada i Reixac.
Un any més tres dels partits 
amb representació al Ple –C’s, la 
CUP i el PP– van declinar la in-
vitació a l’acte protocolari. Ciu-
tadans i els populars, en sengles 
comunicats, van criticar el taran-
nà “separatista” que, en la seva 
opinió, té la celebració.

Laura Grau | Montcada
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Esteve Recasens: 
‘Necessitem tenir un 
Estat propi per posar fi  a 
segles de submissió’ 

Esteve Recasens, parlant, al costat de Marta Bueno, l’alcaldessa i els regidors M. Carmen Porro, Jordi Sánchez, Òscar Gil, Sergi Martín i Joan Carles Paredes 

L’ANC de Catalunya va escollir 
Montcada i Reixac per celebrar 
un dels actes reivindicatius pre-
vis a l’11S, en què va fer la plan-
tada simbòlica d’un centenar de 
rellotges al carrer Major per de-
nunciar els retards dels trens de 
la xarxa de rodalies i del Ministe-
ri de Foment a l’hora de complir 
els seus compromisos de millora 
de la xarxa ferroviària catalana, 
com ara el soterrament de la lí-
nia R2 al municipi. El president 
de l’ANC, Jordi Sànchez, va po-
sar Montcada “com exemple 
dels greuges sistemàtics que 
pateix Catalunya en l’àmbit 
de les infraestructures” i va de-
fensar “la radicalitat democrà-
tica” com l’única forma de can-
viar la situació. El president de 

l’Associació per la Promoció del 
Transport Públic (PTP), Ricart 
Riol, va remarcar que el servei 
de rodalies de Catalunya, amb 
400.000 usuaris, pateix greus 
mancances des del 2007. “Si 
l’Estat no és capaç d’assumir 
les seves responsabilitats, que 
ens transfereixi les competèn-
cies”, va dir Riol. L’ ANC també 
va convidar a l’acte l’alcaldessa, 
Laura Campos (ICV-EUiA-E), 
i el portaveu de la Plataforma 
Tracte Just Soterrament Total, 
Ramon Bueno. Campos va cri-
ticar que el Ministeri de Foment 
“aposti per les obres de la LAV 
en detriment de les rodalies” i 
Bueno es va mostrar conven-
çut que “el soterrament serà 
un dels primers projectes que 
abordi la República catalana”. 

Crítiques de C’s. La presència a 
l’acte de l’alcaldessa i la PTJST 
va molestar C’s, que va emetre 
un comunicat acusant-los de 
polititzar una qüestió de ciutat 
“que hauria d’estar lliure de 
qualsevol connotació ideo-
lògica” i de donar suport als 
actes “intolerants i sectaris” 
d’una associació com l’ANC 
“que no representa el sentir 
de la ciutat”. La PTJST no 
comparteix aquesta opinió –
considera que “és una entitat 

democràtica molt present a 
la vida cívica del municipi”– 
i argumenta que, des de la seva 
creació, la Plataforma ha acudit 
sempre a tots els actes on se l’ha 
convidada, fos qui fos el partit 
o l’entitat convocant, “ja que el 
soterrament és un tema trans-
versal”. També recorda que C’s 
no va signar el document Com-
promís per Montcada ni va do-
nar suport a la proposició no de 
llei impulsada al Parlament Es-
panyol el passat mes d’abril.

Laura Grau | Montcada

L’ANC tria Montcada per 
reivindicar les Rodalies
C’s critica la presència a l’acte de l’alcaldessa i la PTJST 

El PDC puja al Turó de Mòia i ICV-EUiA i Círculo homenatgen Salvador Allende

Militants i simpatitzants del PDC –l’antiga CDC– 
van pujar al Turó de Mòia, a la serralada de Marina, 
per commemorar la Diada Nacional de Catalunya. 
L’acte va consistir en la hissada d’una gran estela-
da i un esmorzar de germanor. ICV-EUiA i Círculo 
Montcada van organitzar un acte d’homenatge al 
president xilè Salvador Allende enderrocat pel cop 

d’estat del general Pinochet l’11 de setembre de 
1973, ara fa 43 anys. L’acte va consistir en la lec-
tura de poemes de Mario Benedetti i Víctor Jara i 
una ofrena de 43 clavells vermells a la placa del 
Parc Salvador Allende que recorda el polític xilè. 
La intenció dels organitzadors és convertir aquest 
acte en una cita anual cada 11 de setembre | LG

Jordi Sànchez, president l’ANC, amb l’alcaldessa i el portaveu de la PTJST, Ramon Bueno
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Per primer cop, van ser dues agents les que van hissar 
la senyera en record de les dones del setge de 1714
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Uniformats amb una samarreta de 
color taronja amb el lema ‘Bosc d’en 
Vilaró en lluita’, els veïns de la ur-
banització ubicada en sòl forestal 
a la serralada de Marina, al límit 
entre Montcada i Badalona, estan 
assistint aquest mes de setembre 
a diferents actes del municipi 
per expressar la seva oposició al 
pla de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) aprovat en el 
Ple del mes de juliol que planteja 
l’extinció diferida del sector en un 
termini de 40 anys. La primera ac-
ció de protesta va coincidir amb la 
celebració institucional de la Diada 
i la segona, amb la compareixença 
de la regidora Ana Ballesta per ex-
plicar el seu cessament.
Les mobilitzacions responen, 
segons ha explicat la presidenta 
de l’AV de la urbanització, Begoña 
Navajo, a “la por i la desesperació 
de la gent davant la perspectiva 
de ser desnonada de casa seva en 
un termini curt de temps”.

Tensió a la sala. Les concentra-
cions dels veïns no estan exemptes 
de tensió. Tant és així, que part del 
Ple de juliol es va  haver de fer a 
porta tancada davant les contínues 
interrupcions del públic que omplia 
la sala mentre es debatia el punt 
relatiu al Bosc d’en Vilaró, una ur-
banització il·legal de 44,5 hectàrees 
i 206 cases que té els orígens en la 
dècada dels anys 60. L’alcaldessa, 

Laura Campos (ICV-EUiA), va 
lamentar haver de prendre la de-
cisió, forçada per la impossibilitat 
de seguir el Ple amb normalitat. 
“Entenc –va dir– que tothom té 
dret a reivindicar el que consi-
deri legítim, però no tolerarem 
les faltes de respecte, insults i 
amenaces als regidors i regidores 
que defensen l’interès general”.
El pla de l’AMB, que pretén resol-
dre una de les problemàtiques ur-
banístiques històriques més greus 
que té el municipi, va ser aprovat 
amb els vots a favor del govern –
ICV-EUiA, ERC i Círculo– i de 
C’s i la CUP. La resta de grups –
PSC, CiU i PP– es va abstenir.
Atès que la legislació urbanística 
impedeix legalitzar el sector, l’AMB 
planteja una extinció diferida 
amb dret de superfície durant 35 
o 40 anys. D’aquesta manera 
l’Ajuntament podrà autoritzar i fer 
actuacions de manteniment a la 
urbanització, actualment força de-
teriorada, i evitar els enderrocs en 
curs. 

Exposició del govern. En la seva 
intervenció, el president de l’Àrea 
Territorial, Jordi Sánchez (ERC), 
va defensar el pla entenent que és 
l’única sortida per posar fre a la de-
gradació que sofreix la urbanització 
i acabar amb la indefensió dels 
veïns davant dels expedients ur-
banístics en curs per haver edifi cat 
sense permís en zona forestal. L’edil 
va recordar que tots els intents de 
legalitzar el Bosc d’en Vilaró han 
estat rebutjats per les administra-
cions supramunicipals. “Aquest 
pla  vol acabar amb les condi-
cions indignes en què es troba el 
barri i donar ampara legal als 
veïns i a l’Ajuntament, que es 

veu impossibilitat de fer cap ac-
tuació o inversió perquè estaria 
cometent un delicte”. Sánchez va 
assegurar que s’han exhaurit totes 
les vies i que l’única sortida és la 
que proposa l’AMB, que ha estat 
posada en comú amb la Generali-
tat, la Diputació, l’Ajuntament de 
Badalona, el Consorci de la Ser-
ralada de Marina i el Síndic de 
Greuges. 
C’s i la CUP van donar suport al 
govern. El portaveu de Ciutadans, 
David Gerbolés, va reconèixer 
que la situació és dramàtica per a 
les famílies afectades, “fruit  –va 
dir– d’una nefasta gestió política 
i de 40 anys d’enganys als veïns”, 
però també que no hi ha cap altra 
sortida a aquest atzucac. L’edil va 
criticar els grups que van optar 
per l’abstenció per no afrontar un 
problema de ciutat “de perfi l i 
no de cara” i, especialment, la 
portaveu del PP a qui va acusar de 
fer populisme. En nom de la CUP 
Gonzalo Garcia va assenyalar que 
la problemàtica  s’ha d’abordar des 
de dos costats: el dret a viure digna-
ment i l’obligació a mantenir el ter-

ritori net i cohesionat. “Els veïns es 
queixen amb raó perquè durant 
40 anys no s’ha fet res i, fi ns i tot, 
se’ls ha promés la legalització 
del sector”, va dir l’edil tot afegint 
que el seu grup pren nota del com-
promís del president de l’Àrea Ter-
ritorial d’intentar cercar la manera 
menys traumàtica de resoldre el 
problema.

Arguments per a l’abstenció.
PSC i CiU –els dos grups que van 
governar en coalició entre el 1999 
i el 2015 i els que van encarregar 
al 2012 un informe a l’AMB lliurat 
al 2014 en què es reitera que a la 
legislació urbanística no hi ha cap 
escletxa que permeti legalitzar el 
sector– van coincidir a demanar 
més temps al govern per intentar 
acostar posicions amb els veïns. 

“És el tema més complex que 
tenim a la ciutat i hem d’intentar 
buscar el màxim de consens, tot i 
saber la difi cultat que això impli-
ca perquè aquestes famílies han 
de renunciar al seu habitatge”, 
va dir Juan Parra (PSC), regidor 
d’Urbanisme a l’anterior mandat, 
qui va demanar tractar el punt al 
setembre. En la mateixa línia es va 
expressar el portaveu de CiU, Joan 
Carles Paredes: “Creiem oportú 
tenir més temps per valorar les 
conseqüències del pla i buscar el 
consens polític i veïnal”.
La portaveu del PP, Eva García, 
per la seva banda, va carregar con-
tra el govern per haver portat el 
punt al Ple sense haver-lo presentat 
prèviament als veïns en assemblea. 
“Tot s’ha fet amb massa urgèn-
cia i precipitació”, va criticar l’edil 
qui també va acusar els diferents 
governs que hi ha hagut al muni-
cipi d’haver estafat als veïns amb la 
promesa que la urbanització seria 
fi nalment legalitzada i va censurar 
que el pla de l’AMB no vagi acom-
panyat d’un estudi econòmic i un 
pressupost assignats.

Pilar Abián | Redacció

SERRALADA DE MARINA

Els veïns del Bosc d’en Vilaró es mobilitzen 
per reclamar la legalització de la urbanització
La majoria dels afectats es nega a acceptar el pla de l’AMB aprovat al Ple de juliol amb l’objectiu d’evitar els enderrocs en curs

Veïns del Bosc d’en Vilaró van seguir en directe la primera hora del Ple fi ns que l’alcaldessa va desallotjar la sala pels constants aldarulls
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El Ple de juliol va acabar 
fent-se a porta tancada 
per les constants 
interrumpcions del 
públic assistent

ICV-EUiA, ERC, Círculo, 
C’s i la CUP van votar 
a favor del pla mentre 
el PSC, CiU i el PP van 
optar per l’abstenció
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La Diputació de Barcelona ha 
concedit a l’Ajuntament un 
total de 1.400.000 euros en el 
marc de la Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019, el progra-
ma mitjançant el qual l’ens 
supramunicipal coopera amb 
els municipis en el desenvo-
lupament de projectes locals 
que tinguin com a objectiu la 
prestació de serveis, la cohesió 
social i reforçar la solvència 
fi nancera de l’ens municipals. 
Els diners atorgats al consisto-
ri local, per als exercicis 2017 i 
2018, es destinaran a projectes 
de recuperació del patrimoni i 
l’arranjament i millora d’espais 
públics. “Amb aquests diners 
farem front a inversions molt 
importants que amb els re-
cursos propis de què disposa 
l’Ajuntament no podríem o 
trigaríem molt a fer realitat”, 
ha manifestat l’alcaldessa, Lau-
ra Campos (ICV-EUiA).

Objectius fi xats. Una de les prin-
cipals actuacions, de 500.000 
euros, serà per al futur parc 
de Vista Rica, tot i que, se-
gons ha indicat el president de 
l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez 
(ERC), primer “caldrà trobar 
el consens amb els veïns i 

amb la resta de forces políti-
ques, pel que fa als usos i al 
planejament del sector”. 
Amb la subvenció de la Diputa-
ció el govern també vol afron-
tar la segona fase del projecte 
de consolidació d’un element 
patrimonial, la Torre Na Joana, 
a la Ferreria, que té assignada 
una inversió de 250.000 euros 
i el projecte de millora de la 
via urbana del tram local de 
la N-150 al qual es destinaran 
600.000 euros. “En aquel vial 
ja s’ha posat fi l a l’agulla per 
a la construcció de dues ro-
tondes i ara, amb l’ajut de la 
Diputació, podrem continuar 
avançant en la integració ur-
bana de la carretera perquè 
deixi de ser un element de 
risc i divisió a Terra Nostra”. 
El proper 27 de setembre (Casi-
no, 19h), el govern farà una as-
semblea pública per explicar el 
projecte. Al mes d’octubre s’ha 
previst una altra reunió infor-
mativa dedicada a la zona 21.
Finalment, els 50.000 euros res-
tants de la subvenció es dedi-
caran al condicionament de la 
plaça Lluís Companys per do-
nar resposta a les aportacions 
fetes en el Consell d’Infants per 
a la remodelació i la millora del 
parc existent.

Pilar Abián | Redacció

La Diputació atorga al 
municipi una subvenció 
per millorar espais públics
L’ajuda, d’1’4 milions, es destinarà a diferents projectes

El parc de la Llacuna –situat 
a Mas Duran, a les portes del 
Pla de Reixac– s’ha incorpo-
rat aquest estiu a la xarxa de 
parcs de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB), el que im-
plica que l’ens supramunicipal 
es farà càrrec del manteniment 
d’aquesta zona verda. La in-
clusió de l’espai a l’esmentada 
xarxa respon a una petició for-
mulada per l’Ajuntament que 
no disposa de prou recursos 
per fer-ho.  “Garantim així un 
manteniment regular i con-
tinuat del parc de la Llacuna 
amb uns estàndards de quali-

tat”, ha explicat el president de 
l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez 
(ERC), qui ha indicat que el parc 
de la Llacuna “té potencial per 
esdevenir metropolità, per les 
seves dimensions i per la seva 
ubicació, al costat de Ripollet i 
a les portes del Pla de Reixac”. 
L’AMB s’encarregarà de la ne-
teja, les tasques de jardineria, la 
seguretat i els usos del parc. Una 
de les primeres actuacions que 
s’hi engegarà serà l’arranjament 
del paviment i la millora dels jocs 
infantils. Per tal que sigui un es-
pai més arrelat entre la ciutada-
nia, l’AMB té previst incloure 
el parc de la Llacuna en el pro-

grama d’activitats metropolitanes 
als parcs, com ja fa al parc de les 
Aigües, amb accions de divul-
gació ambiental, adreçades ma-
joritàriament al públic familiar.

Característiques. El parc de la 
Llacuna té una dimensió aproxi-
mada de 13 hectàrees, amb una 
zona urbanitzada –on hi ha el llac 
perimetral i la llacuna– i una al-
tra que manté el caràcter forestal, 
la més propera al Pla de Reixac. 
És un espai d’alt valor ambien-
tal i paisatgístic que combina les 
zones de lleure amb itineraris 
ambientals. Les espècies vegetals 
existents són autòctones.

Pilar Abián | Mas Duran

MAS DURAN

L’AMB inclou el parc de la Llacuna 
a la xarxa de parcs metropolitans
Des del mes de juliol l’Àrea assumeix la neteja, la jardineria i la seguretat de l’espai

El parc de la Llacuna ocupa al voltant de 13 hectàrees i compta amb una zona urbanitzada, on hi ha el llac i la llacuna, i una altra de més forestal
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Les obres de remodelació 
del pont de la Roca, iniciades 
aquest mes de juliol, estaran 
enllestides a mitjan novembre 
segons fonts de la Diputació, 
l’administració que assumeix el 
cost de l’actuació. Fins al mo-
ment s’ha fet ja l’arranjament 
de la banda nord, que ha passat 
a tenir 1,70 m. d’amplada i no-
ves tanques de seguretat. L’al-
tra vorera, a la banda de mar, 
serà més ampla, de 2,70, apta 
per a  vianants i ciclistes i la ba-
rana del riu tindrà una alçada 
20 cm. superior a l’actual. En el 
marc de l’actuació també s’han 
integrat les canonades d’aigua i 

gas que actualment són vistes, 
a l’interior de l’estructura.

Parc fl uvial. Una altra de les 
obres que també es van iniciar 
al juliol i que continua avan-
çant a bon ritme és la del pas-
seig fl uvial del Besòs que s’està 
fent a l’alçada de la Ribera. Les 
rampes d’accés a la llera ja es-
tan en construcció i  l’ampliació 
i urbanització de la nova vore-
ra, pràcticament enllestida. El 
president de l’Àrea Territorial, 
Jordi Sánchez (ERC), acom-
panyat de tècnics municipals, 
va fer una visita a les obres el 
passat 9 de setembre per inte-
ressar-se sobre el seu estat. 

Pilar Abián | Redacció

El pont de la Roca estarà 
reformat a mitjan 
del mes de novembre
Les obres del passeig fl uvial a la Ribera segueixen el seu curs

INVERSIONS

Aquesta és la primera remodelació que es fa al pont de la Roca des que va ser construït a fi nal dels 60

Excavadores a la llera del riu  a l’alçada de la Casa de les Aigües on hi haurà una rampa d’accés

Avancen els 
tràmits per 
fer el CAACB 

El ple de juliol va aprovar la mo-
difi cació puntual del Pla General 
Metropolità per a la instal·lació 
a Montcada del Centre d’Aco-
llida d’Animals de Companyia 
de Barcelona (CAACB). L’equi-
pament es construirà en uns 
terrenys a tocar del cementiri 
de Collserola arran del conveni 
que van signar al 2014 els ajunta-
ments d’ambdues ciutats. El punt 
va comptar amb el suport de tots 
els grups municipals, a excepció 
del PP qui considera que la futu-
ra gossera pot causar molèsties 
per temes de soroll i salut públi-
ca, i de C’s que es va abstenir.
El CAACB ocuparà 90.000 m2 i 
servirà per acollir temporalment 
els animals de companyia extra-
viats, abandonats o bé comissats, 
fi ns que es pugui gestionar la 
seva adopció.

Laura Grau | Redacció
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La Favmir va reprendre el 8 de 
setembre les mobilitzacions men-
suals per reclamar les urgències 
nocturnes al CAP de Montcada. 
El president del col·lectiu veïnal, 
Antonio Cera, va manifestar la 
volun tat de continuar sortint al 
carrer el primer dijous de cada 
mes per mantenir viva la reivindi-
cació, a més de col·laborar amb la 
Marea Blanca, la Marea Pensioni-
sta i la Coordinadora d’entitats 
SAP Muntanya de Nou Barris.
El coordinador de la Taula per 
la Sanitat pública, Gabi Moreno, 
ha anunciat que s’està preparant 
un document d’adhesions per 
convidar més entitats i partits 
a formar-ne part. L’objectiu del 
nou organis me, en procés de 
constitució, és fer el seguiment de 
l’atenció que reben els montca-
dencs en l’àmbit de la sanitat. 
La Taula es reuneix el segon 
dimecres de cada mes a l’Hotel 
d’entitats, situat al carrer Doctor 
Buxó de Montcada Centre. 

Laura Grau | Redacció

SANITAT PÚBLICA

La Favmir reprèn les protestes 
mensuals per les urgències 
El col·lectiu vol augmentar les adhesions a la Taula Cívica per la Sanitat Pública

SG

Licitades les 
obres per reduir 
l’impacte sonor 
de la C-17

El Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat 
ha licitat les obres per reduir l’im-
pacte sonor de la C-17 al seu pas 
per Montcada. Amb una inversió 
de 450.000 euros, hi ha prevista 
la instal·lació de panells fonoab-
sorbents en un tram de 250 me-
tres proper a la plaça d’Espanya. 
Els treballs s’adjudicaran la tar-
dor vinent i començaran a fi nal 
d’any. “Una bona notícia per al 
municipi perquè es farà una in-
versió pendent i reclamada des 
de fa molt de temps pels veïns i 
Ajuntament”, ha destacat el pre-
sident de l’Àrea Territorial, Jordi 
Sánchez (ERC).
Les obres preveuen el revesti-
ment dels murs de la boca sud 
d’entrada al túnel fi ns als murs 
exteriors del tram a cel obert de 
la rotonda de la plaça d’Espanya. 
Els panells evitaran que el so 
reboti als murs laterals de cada 
costat de la calçada soterrada. 
En total, es col·locaran panells al 
llarg de 500 metres, que tindran 
una altura que oscil·larà entre els 
0’5 i els 9 metres | SA

Pla d’ocupació 
adreçat a 
administratius 
amb experiència

Reunió amb el conseller de Sanitat, Alfons Comín

Una delegació local formada per 
l’alcaldessa, Laura Campos (ICV-
EUiA); els regidors Mar Sempere 
i Sergi Martín (Círculo) i Montse 
Ribera (ERC), i els portaveus del 
PSC i C’s, M. Carmen Porro i Da-
vid Gerbolés, respectivament, a 
més representants de la Favmir 
i la Taula per la Sanitat Pública 
(a la foto) es van reunir el 27 de 
juliol amb el conseller de Salut, 
Antoni Comín, per parlar sobre 
la necessitat de recuperar les 
urgències les 24 hores al CAP 

Montcada i millorar els serveis de 
pediatria i ginecologia. Comín no 
va adoptar cap compromís con-
cret, però es va mostrar disposat 
a valorar les demandes de Mont-
cada, que estaran supeditades 
a l’aprovació del Pla Estratègic 
d’Atenció Primària continuada i a 
la seva dotació pressupostària. El 
govern municipal i la Taula es van 
mostrar esperançats, però van 
coincidir en l’opinió que cal con-
tinuar fent accions per reclamar 
els serveis retallats | SA

Continua obert el termini per 
participar al nou programa adre-
çat a persones aturades de llar-
ga durada vinculades al sector 
administratiu que ha posat en 
marxa la Regidoria de Promoció 
Econòmica i Ocupació. El pro-
jecte ADMIR (Administratius 
Montcada i Reixac) es desenvo-
lupa amb recursos de la Dipu-
tació de Barcelona i benefi ciarà 
una quarantena de persones. 

Requisits. Els candidats han 
de tenir experiència laboral en 
el sector de l’administració i/o 
d’atenció al públic, estudis des 
del Graduat Escolar o l’ESO fi ns 
a diplomatura o llicenciatura i la 
necessitat d’augmentar la seva 
autoestima i seguretat amb la in-
coporació al mercat laboral. 
Per participar al programa, les 
persones interessades s’han de 
dirigir al departament de Promo-
ció Econòmica i Ocupació (Alt 
de Sant Pere, 73), per telèfon (935 
648 505) o bé, per correu electrò-
nic, a l’adreça promocioeconomica@
montcada.org. | LR
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.....També és notícia......................................

FONT PUDENTA
Enderrocada la fàbrica de motllures que estava en estat 
d’abandonament i que havia motivat les queixes del veïnat

Aquest estiu dos solars de la Font Pudenta quedaran alliberats. L’an-
tiga fàbrica de motllures ubicada entre els carrers Quarters i Pere de 
Montcada ja ha estat enderrocada i la propietària de la parcel·la –la 
coo perativa d’habitatges d’UGT– presentarà en breu el projecte per 
fer dos blocs d’edifi cis amb una alçada de planta baixa més quatre al 
carrer Quarters i planta baixa més dos al costat de Pere de Montcada. 
L’Ajuntament vol negociar que es faci una plaça pública al mig del so-
lar, oberta als passatges de la Música i de la Pell, i la cessió d’un local 
per a ús del barri. D’altra banda, l’Ajuntament ha signat un conveni 
amb l’entitat bancària propietària del solar que ocupava l’antic res-
taurant de Manolo Flores per tal que li cedeixi temporalment per a ús 
públic. A canvi, l’Ajuntament es farà càrrec del seu manteniment i no 
cobrarà l’Ibi a l’entitat fi nancera | RJ

El consistori també ha signat amb l’entitat propietària del solar de l’antic 
restaurant de Manolo Flores la seva cessió temporal per a ús públic
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L’Ajuntament recepciona les obres de la rotonda de la carretera 
de la Roca amb un any de retard respecte el calendari previst

Amb un any de retard respecte la data prevista, 
la rotonda de la carretera de la Roca que dóna 
accés a la Vallençana ja s’ha acabat i només falta 
plantar-hi la vegetació, actuació que es farà a la 
tardor. “El fet que les obres s’hagin allargat tant 
ha estat motivat per la problemàtica que existia 
al carrer Quixot i a la gasolinera que hi ha en 
aquest punt, quant a la recollida de les aigües 
residuals i pluvials, així com a la necessitat de 
desviar una línia de mitja tensió”, ha explicat 
el president de l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez 
(ERC). Aquests contingents han quedat resolts 
amb un projecte complementari pressupostat en 
80.000 euros dels quals l’Ajuntament n’ha as-
sumit 23.000, la resta ha estat sufragada per la 
Diputació de Barcelona que també ha pagat els 
500.000 euros que ha costat fer la rotonda.La mi-

El nou accés a la Vallençana, sufragat per la Diputació i l’Ajuntament, ha costat més de 500.000 euros
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A la recerca de 
testimonis d’un xoc 
mortal a la C-17
La família del jove barceloní que 
va morir a l’accident de trànsit 
que va tenir lloc el 31 d’agost a les 
7.15h a la carretera C-17, a l’inici 
del pont elevat que hi ha sobre la 
rotonda de Can Sant Joan en di-
recció Granollers, busca testimo-
nis per aclarir les causes del sinis-
tre, en què es van veure implicats 
una moto –que conduïa el jove– i 
un camió. Les persones que pu-
guin aportar alguna informació 
poden posar-se en contacte via 
Twitter amb ‘Anti-radars Catalu-
nya’ (@antiradarcatala) | LG

ABOCAMENT RETIRAT
Adif inicia la retirada de les terres contaminades del costat 
de l’escola Font Freda arran d’una denúncia de l’Ajuntament

Adif ha iniciat els treballs per retirar les terres contaminades que hi ha 
al costat de l’escola Font Freda, material que es troba en aquest sector 
des que van acabar les obres de construcció del pou d’atac de la Línia 
d’Alta Velocitat (LAV), l’any 2013. Es tracta de 25.000 m3 de runa que 
es tralladaran a abocadors controlats. L’actuació s’està fent arran la 
denúncia judicial presentada per l’Ajuntament després d’haver requeri 
en diverses ocasions, sense èxit, a Adif la retirada d’aquest abocament 
il·legal. A les queixes del consistori també s’hi van sumar les de la di-
recció i l’AMPA de l’escola. L’Ajuntament ha demanat a Adif que dugui 
a terme una plantació d’arbres a la zona on hi havia l’antic camp de 
futbol. La retirada de la runa acumulada a prop del Font Freda coinci-
deix amb la restitució de l’espai ocupat per Adif al parc de les Aigües, 
on va construir un dels treus pous de ventilació de la LAV al seu pas 

per Montcada | PA

El govern li demana que faci una plantació d’arbres i vegetació a l’espai

LA RIBERA 
La Policia Local incrementa la vigilància als carrers del barri 
després dels actes vandàlics que van tenir lloc a l’agost

Els responsables de la Policia Local 
van decidir, en coordinació amb Al-
caldia, intensifi car a mitjan d’agost 
la vigilància nocturna a la Ribera 
arran dels actes vandàlics que es 
van produir la matinada del dia 9 
quan un o més desconeguts es van 
dedicar a provocar petits incendis 
a cinc portals dels carrers Llevant 
i de les Aigües, cremant les bústies i altres objectes. Aquestes accions  
incíviques, que podrien haver provocat una tragèdia mentre els veïns 
dormien, van obligar a intervenir els bombers i van provocar importants 
danys materials. L’AV de la Ribera, que ha mostrat en diverses ocasions 
la seva preocupació pel creixent incivisme que es viu al barri, ha fet una 
crida als veïns perquè avisin la Policia, trucant al 092 o al 935 752 177, 
si veuen alguna acció denunciable | LR

Algú va intentar incendiar cinc portals dels carrers Llevant i de les Aigües

L’antic pas de vehicles 
de l’estació de Mas 
Rampinyo serà només 
de vianants
El pas a nivell va deixar de prestar 
servei fa anys després d’habili-
tar-se un pas inferior ubicat a 125 
metres de l’estació. El pressupost 
de l’obra puja a més de 120.000 
euros i, segons Adif, permetrà ga-
rantir la seguretat de les circula-
cions ferroviàries i de l’elevat fl u-
xe de pas de veïns a la zona | LR

La família de Dani Gálvez, atropellat a l’R2, 
emprendrà accions legals contra Adif 
El jove de 19 anys veí de Santa Coloma de Gramenet va ser atropellat la 
matinada del 6 d’abril al pas a nivell del carrer Bogatell. La seva família 
ha iniciat una campanya amb el lema ‘Ni uno más, ni uno. Soterra-
ment Ara’ amb l’objectiu de recaptar fons per emprendre una demanda 
contra Adif entenent que l’empresa pública ha d’adoptar mesures per 
evitar nous atropellaments mentre no es faci el soterrament de la línia. 
La campanya compta amb el suport de la Plataforma Tracte Just | LG
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CIMENTERA
El Tribunal Suprem admet a tràmit el recurs de Lafarge 
contra la supressió del permís ambiental

El Tribunal Suprem va admetre a tràmit a fi nal de juliol el recurs de 
casació presentat per la cimentera Lafarge contra la sentència del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), per la qual s’anul·lava 
l’autorització ambiental que li havia concedit la Generalitat de Cata-
lunya per poder cremar residus a la fàbrica. La decisió del TSJC de 
suprimir el permís a la fàbrica, en resposta a la petició de la Plataforma 
Antiincineració de Montcada i Reixac, es va basar en el fet que el 
departament de Medi Ambient i Habitatge havia atorgat la llicència 
sense haver aprovat prèviament l’estudi d’impacte mediambiental i 
sense haver-lo sotmès a exposició pública, tal com marca la llei. En un 
comunicat, Lafarge considera aquest fet “un defecte de forma en el 
procés administratiu”, que no té a veure amb el comportament medi-
ambiental de la instal·lació. José Luis Conejero, portaveu de la Plata-
forma, ha dit que restarà a l’espera del que dictamini el jutge, treient  
importància a l’admissió del recurs de Lafarge “perquè és només un 
tràmit i no signifi ca que els hi doni la raó”. El col·lectiu ciutadà con-
tinua immers en la campanya #judici a la cimentera amb l’objectiu 
de recollir diners per sufragar les despeses del procés judicial que té 
obert contra l’empresa | SA

La Plataforma Antiincineració resta a l’espera del que dictamini el jutge
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llora de la connexió entre les carreteres de la Roca i 
la Vallençana, en un punt perillós de difícil visibilitat, 
respon a una vella reivindicació del veïnat. El pro-
jecte també ha inclòs la construcció d’una vorera 
que enllaça la rotonda amb al passeig de Ribera | PA
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DIA CONTRA EL CÀNCER DE MAMA
Sin teta hay paraíso, amb el suport de 
l’Ajuntament i la JAM, organitza una cursa 
solidària el 16 d’octubre per recollir fons 
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Millorar les situacions de les do-
nes i reduir les desigualtats i dis-
criminacions per raó de gènere 
en tots els àmbits. Aquests són 
els principals objectius del III 
Pla d’Igualtat de la Ciutadania, 
aprovat per unanimitat al Ple de 
juliol. El document, que recull les 
accions previstes entre el 2016 i 
el 2020, es va presentar pública-
ment el 14 de setembre en un acte 
a la Casa de la Vila en el qual van 
intervenir el diputat d’Igualtat i 
Ciutadania de la Diputació de 
Barcelona, Antoni García; l’alcal-
dessa de Montcada, Laura Cam-
pos; la regidora d’Ofi cina d’Aten-
ció a la Dona (OAD) i Polítiques 
d’Igualtat de l’Ajuntament, Jessica 
Segovia, totes dues d’ICV-EUiA; 
i la tècnica d’Igualtat de la Diputa-
ció, Cristina García. 

Compromís. L’Ajuntament i la 
Diputació van remarcar la seva 
voluntat política que el pla no es 
quedi en un calaix. “El nostre 
compromís és total i absolut i 
volem que sigui una eina útil i 
efectiva amb els recursos econò-

mics i humans necessaris”, va 
dir Campos, qui va manifestar 
que el pla sorgeix de la necessitat 
de voler canviar la situació. “Les 
dones patim moltes discrimi-
nacions. Jo mateixa us podria 
explicar algunes situacions que 
he viscut durant el meu primer 
any d’alcaldessa. Pel fet de ser 
dona i jove alguns et veuen més 
vulnerable i no mostren el ma-
teix respecte que cap un home”, 
va explicar l’edil, qui va lamentar 
que sovint les dones amb respon-
sabilitats reben sobretot crítiques 
sexistes.
Per la seva banda, el diputat An-
toni Garcia va lloar l’Ajuntament 
per la seva trajectòria en la lluita 
contra les desigualtats de gènere. 
“És el tercer pla municipal per 
reduir l’escletxa que separa les 
dones i els homes”, va comentar 
el polític, qui va destacar que el 
nou document incorpora també 
les desigualtats que pateixen les 
persones per la seva opció sexual.  
Durant l’acte també va intervenir 
la regidora Jessica Segovia, qui va 
destacar “la importància de dis-
posar d’aquesta eina per cons-
truir una societat més justa i 
democràtica”. L’edil va aprofi tar 
l’ocasió per presentar l’agent de 
gènere contractada per 10 mesos 
amb un Pla d’Ocupació de la Di-
putació per implementar el III Pla 
d’Igualtat.  

OFICINA D’ATENCIÓ A LA DONA

Sílvia Alquézar | Montcada

De dreta a esquerra, Cristina Pérez, Antoni Garcia, Laura Campos i Jessica Segovia durant l’acte de presentació del III Pla d’Igualtat de gènere

El document recull   
les accions previstes 
que es duran a terme 
entre el 2016 i el 2020

El Ple de juliol va aprovar per unanimitat el document, que es va presentar públicament a la ciutadania el 14 de setembre

Montcada ja disposa del III Pla d’Igualtat per 
reduir les discriminacions per raó de sexe

Una eina fl exible amb actuacions que involucren tota la societat
El III Pla d’Igualtat de Gènere és 
fruit d’un procés participatiu que 
es va començar a fer el mes de 
novembre de l’any passat. Elabo-
rat per l’entitat Niu de Projectes 
amb el suport de la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament, és una 
eina fl exible que proposa accions 
per reduir les desigualtats per 
raó de sexe en tots els àmbits de 
la vida, amb la implicació dels 
diversos agents socials. En una 
primera fase es va dur a terme 
una diagnosi del territori, en 

què van participar diverses enti-
tats i col·lectius del municipi. A 
partir d’aquí, l’equip de treball 
va determinar les oportunitats i 
les mancances que existeixen 
a la ciutat, per fi nalitzar amb la 
redacció de les estratègies, les 
accions i els objectius. “L’avan-
tatge de Montcada és que no 
parteix de zero, ja que s’han de-
senvolupat nombroses accions 
des de fa temps per intentar 
reduir les discriminacions entre 
sexes”, va comentar la tècnica 

d’Igualtat de la Diputació, Cris-
tina Pérez, qui va destacar que 
el document també permetrà fer 
el seguiment de les accions que 
s’implementin.
D’altra banda, l’Ofi cina d’Aten-
ció a la Dona convoca el 27 de 
setembre la primera reunió del 
Consell Municipal de Dones des-
prés de l’estiu, que tindrà lloc al 
Centre Cívic Can Cuiàs (18.30h). 
El principal tema de l’ordre del 
dia serà la preparació del actes 
amb motiu del 25N | SA
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El Pla local d’igualtat 2016-2020 
de Montcada i Reixac incorpora 
millores i l’actualització dels 
mecanismes, procediments i 
serveis d’atenció integral per 
al lluita contra les violències 
masclistes, incloent-hi les 
polítiques LGTBIQ i ampliant la 
cobertura a la població infantil i 
juvenil. El nou projecte contempla 
la creació d’una comissió de 
seguiment transversal, formada 
per personal tècnic de diferents 
departaments de l’Ajuntament i 
oberta a les entitats i la ciutadania 
en general; la formació per al 
personal municipal en matèria 
d’igualtat i el treball transversal 
entre regidories. El Ple de juliol, 
celebrat el dia 21, va aprovar 
el III Pla local d’igualtat, que 
s’estructura en cinc eixos i vuit 
línies d’actuació. 

El primer eix és el compromís 
polític amb la igualtat, que preveu 
tenir recursos i mecanismes 
de coordinació per garantir el 
desplegament efectiu del Pla 
d’igualtat. El segon eix gira al 
voltant de la prevenció i lluita 
contra la violència masclista, 
amb la revisió dels procediments 
d’actuació davant aquests 
casos. El tercer eix parla de 
drets, coeducació i qualitat de 
vida, amb el desenvolupament 
d’accions orientades a crear 
les condicions òptimes per 
potenciar la igualtat en l’accés 
a l’educació, la salut, l’esport 
i la cultura per a tothom. En 
quart lloc, la reformulació dels 
temps i dels treballs, que pretén 
disposar de recursos, serveis i 
programes orientats a fomentar 
l’apoderament econòmic de 

les dones i sensibilitzar el món 
empresarial del foment de la 
igualtat laboral i la conciliació 
de la vida laboral, personal i 
familiar com una estratègia de 
responsabilitat social. El cinquè 
eix és el de reconeixement de 
lideratge i participació de les 
dones en la vida política, social i 
cultural de la ciutat.

Accions
Pel que fa a accions concretes 
per materialitzar aquests cinc 
eixos, entre d’altres accions hi 
ha potenciar l’Ofi cina d’Atenció 
a la Dona, promoure l’ús 
inclusiu del llenguatge, introduir 
clàusules socials d’igualtat en la 
contractació pública, ampliar el 
suport psicològic per a dones que 
han patit violències masclistes, 
així com als fi lls i fi lles d’aquestes 

dones, potenciar la xarxa veïnal 
contra la violència, fer tallers 
a centres educatius, potenciar 
grups mixtos d’esports, tallers 
de foment laboral específi cs 
per a dones, difusió de 
propostes d’economia 
social i solidà-ria entre 
dones, entre moltes 
altres.

Preparació
La fase prèvia a la 
redacció del III Pla local 
d’igualtat ha consistit en 
al revisió del Pla anterior 
(2009-2015), amb la recollida 
de registres a partir de memòries 
d’actuació i avaluacions 
anuals, a partir d’entrevistes a 
nivell tècnic, polític, grups de 
discussió, tallers participatius i 
un qüestionari a tota la plantilla 

de l’Ajuntament.

>monogràfi c

IGUALTAT DE DRET I DIVERSITAT

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

COMPROMÍS POLÍTIC
Consolidar i visibilitzar el compromís 
polític amb la igualtat és una de les 
línies d’actuació.

LA IGUALTAT COM A VALOR 
El feminisme no defensa la superioritat de la 
dona sobre l’home, sinó que el valor que guia 
aquest moviment social és la igualtat. 

LAURA CAMPOS
ALCALDESSA

Aquest Pla és una mostra del 
compromís polític de l’Ajun-
tament de Montcada i Reixac 
per la promoció d’estratègi-
es que consolidin la igualtat, 
per avançar en la construc-
ció d’una societat igualitària i 
democràtica. Aquest projecte 
implicarà el treball transversal 
de l’administració i la ciuta-
dania per tal d’actuar de for-
ma coordinada i sistemàtica 
contra la violència masclista; 
la promoció de les condicions 
necessàries per garantir la 
igualtat de drets i la no discri-
minació en àmbits com l’edu-
cació, la salut, l’esport o la 
cultura; l’enfortiment i l’apo-
derament econòmic de les 
dones, fomentant-ne la seva 
participació en totes les esfe-
res socioculturals de la ciutat. 
Aquelles administracions que 
treballen des d’aquesta pers-
pectiva assoleixen l’èxit, ja 
que les polítiques de gènere 
contribueixen a la millora dels 
serveis locals i a la qualitat de 
vida de les persones.

Treball
transversal

El III Pla local d’igualtat es con-
fi gura com la principal eina de 
treball per al desenvolupament 
de les polítiques de gènere al mu-
nicipi durant els pròxims 4 anys 
i sorgeix arran les desigualtats i 
discriminació per raó de gènere 
i del rebuig i la voluntat d’actuar 
per transformar aquesta realitat. 
Des de les administracions públi-
ques hem d’assumir les mancan-
ces del model del que provenim 
i repassar-ne les actuals, pensar 
en clau de gènere per incorporar 
les mesures adients per no conti-
nuar avalant aquesta desigualtat 
ni fomentant discriminacions, 
tan directes com indirectes. En 
aquest Pla incorporem, per pri-
mera vegada, el treball per la 
igualtat de drets i no discrimina-
ció de les persones LGTBIQ. Hem 
de continuar lluitant! Hem de 
continuar amb la lluita feminis-
ta! Hem de continuar exigint els 
nostres drets com a dones i els 
drets de les persones LGTBIQ a 
no ser discriminades. Rebutgem 
qualsevol acció de discriminació. 
LA IGUALTAT ÉS POSSIBLE.

Continuar
lluitant

El III Pla local d’igualtat de Montcada
i Reixac incorpora les polítiques LGTBIQ

La igualtat de drets i no discriminació de les persones, entre les línies de treball

JESSICA SEGOVIA
REGIDORA DE POLÍTIQUES
D’IGUALTAT
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NOU CURS ESCOLAR

Uns 6.000 alumnes d’infantil, primària 
i secundària tornen a les aules
La Generalitat ha mantingut els 11 grups de P3, tot i el descens de matrícula perquè és un fet puntual 

Un total de 3.430 alumnes d’in-
fantil i primària, 1.506 d’ESO, 
442 de batxillerat i 608 de ci-
cles formatius del municipi van 
començar el 12 de setembre el 
nou curs escolar. A infantil, en-
guany hi ha hagut un descens 
de matrícula que, segons la pre-
visió de la Regidoria d’Educa-
ció, no es tornarà a repetir l’any 
vinent perquè és un fet circums-
tancial. Per aquest motiu, el De-
partament d’Ensenyament de 
la Generalitat ha mantingut els 
onze grups que existeixen a les 
set escoles públiques. En can-
vi, a 1r de l’ESO la matrícula 
continua sent molt elevada com 
ja ha succeït en anys anteriors, 
amb ratios que superen la nor-
mativa, una tendència que tam-
bé es produeix a alguns cursos 
de primària.

Objectius. La Regidoria d’Edu-
cació aposta aquest curs per im-
plementar el Pla Educatiu d’En-

torn, un projecte cogestionat 
per l’Ajuntament i la Generali-
tat que té per objectiu aconse-
guir l’èxit educatiu de l’alumnat 
de 0 a 18 anys i contribuir a la 
cohesió social mitjançant l’equi-
tat, l’ús de la llengua catalana, 
l’educació intercultural i el fo-

ment de la convivència. Edu-
cació té previst continuar amb 
l’experiència de les classes gra-
tuïtes de reforç escolar que va 
posar en marxa durant el mes 
de juliol. Les sessions s’adrecen 
a alumnes de 6è i 1r d’ESO, es-
collits per les escoles i instituts.

Un altre dels objectius de 
l’Ajuntament aquest curs és 
sol·licitar a la Generalitat que 
algun dels instituts de Montca-
da pugui oferir la modalitat de 
batxillerat artístic per tal d’am-
pliar l’oferta formativa i que no 
es torni a repetir la situació que 
han viscut enguany alguns es-
tudiants locals que han estat a 
punt de quedar-se sense plaça 
per optar a un centre fora del 
municipi. El consistori seguirà 
també fent gestions per aconse-
guir la construcció del nou INS 
Montserrat Miró. “Estem es-
tudiant la via legal per exigir 
el nou edifi ci i hem sol·licitat 
una entrevista amb la conse-
llera”, ha dit la regidora d’Edu-
cació, Infància i Joventut, Jessi-
ca Segovia (ICV-EUiA-E). Una 
altra de les novetats d’aquest 
any és que l’escola Mas Rampi-
nyo ha completat tots els cursos 
donat que la primera promoció 
d’alumnes que va inaugurar el 
centre ha arribat a 6è.

Sílvia Alquézar | Redacció

Un total de 567 infants – 37 
més que l’any passat– es benefi -
cia aquest curs de les beques de 
menjador que atorga el Consell 
Comarcal del Vallès Occiden-
tal. Enguany, hi ha hagut 849 
sol·licituds, una vintena més que 
al curs anterior. La convocatòria 
es manté oberta tot l’any amb 
l’objectiu de poder atendre les 
diferents situacions de les famí-
lies al llarg del període escolar. 

Ajuts municipals. Pel que fa als 
ajuts en material i sortides esco-
lars que concedeix l’Ajuntament 
de Montcada, enguany s’han 
concedit 953 beques, d’un total 
de 1.244 sol·licituds, i se n’han 
denegat 291. Els ajuts munici-
pals consisteixen en 40 euros per 
a material i 20 per a sortides per 
als alumnes d’infantil, 50 euros 
de material i 20 per a excursions 
a primària i 85 euros en material 
i 20 per a sortides a secundària. 
El consistori també atorga 
beques per a la franja d’edat de 0 
a 3 anys, adreçades als alumnes 
de les escoles bressol municipals.  

Les beques 
de menjador 
arriben a més 
de 550 infants

Una professora de l’escola Reixac dóna la benviguda als seus alumnes el primer dia de classe

Sílvia Alquézar | Redacció

Sin teta hay paraíso, la Joventut 
Atlètica Montcada i l’Ajunta-
ment organitzen el 16 d’octu-
bre la Pink Run MiR, una cur-
sa de 3 quilòmetres que sortirà 
des del pavelló Miquel Poblet 
(10.30h) i que té una fi nalitat 
solidària ja que la recaptació 
anirà destinada a la investigació 
del càncer de mama que fa l’Ins-
titut d’Oncologia de l’hospital 
de la Vall d’Hebron. Les ins-
cripcions, al preu de 10 euros, es 
poden fer al web www.nonstoprun.
com/pinkrun fi ns al dia 8.

La jornada. “És una cursa 
oberta a tothom, no només 
per a dones, i es pot fer cor-
rent o caminant”, ha explicat 
Manu Muñoz, de Sin teta, qui 
ha remarcat el fet que “tots els 
diners que es recullin es des-
tinaran íntegrament al de-
partament d’investigació de 
la Vall d’Hebron perquè està 
fent una gran tasca però que 
ha patit retallades de pressu-

post”, ha dit Muñoz.  La jor-
nada començarà a les 9.30h 
davant del pavelló Miquel Po-
blet amb una sessió de zumba 
a càrrec de Montcada Aqua. 
La cursa compta amb el suport 
de diversos establiments locals 
que han col·laborat amb aporta-
cions que es repartiran entre els 
participants a la iniciativa. El 
preu d’inscripció també inclou 
una samarreta de la Pink Run 
MiR. D’altra banda, el Centre 

Cívic La Ribera organitza amb 
el suport de Sin teta un taller 
solidari per confeccionar coi-
xins de roba en forma de cors, 
que serveixen per aliviar les 
seqüeles de les dones que han 
patit una masectomia. El 19 de 
setembre hi haurà una xerrada 
informativa sobre la iniciativa 
(18h). Les sessions tindran lloc 
els dies 5, 19 i 26 d’octubre. Sin 
teta repartirà els coixins entre 
les dones afectades.

Sílvia Alquézar | Redacció

PINK RUN MIR

Montcada acull una cursa solidària 
per a la investigació del càncer de pit  
La prova es farà el 16 d’octubre i l’organitzen ‘Sin teta hay paraíso’, la JAM i l’Ajuntament

FIRA GASTRONÒMICA

La 4a edició comptarà 
amb més participants
La jornada tindrà lloc l’1 i el 2 d’octubre al carrer Guadiana

L’Associació Gastronòmica Reixac 
organitza l’1 i el 2 d’octubre la 4a 
edició de la Jornada Gastronòmi-
ca, que es tornarà a fer al carrer 
Guadiana. Els 13 establiments 
participants –3 més que l’any 
passat– oferiran tapes i begudes 
a partir d’1 euro, de 12 a 15h. 
Dissabte, de 20 a 23h, se cel-
ebrarà la Nit Gastronòmica que 
permetrà degustar plats més elab-
orats al preu màxim de 4 euros. 
Els  participants seran Can Piqué 
Restaurant, Casa Juanita, Gran 

Danubio, Alimentació Susana, 
Forn de Pa Oliveras, El Rebost 
de l’Àpat, Baviera, El Brasero de 
los Pibes II, Celler Can Caba, La 
Poma, Komikita, Bar Casino i 
Déjà Vu. Es podran provar plats 
com la bomba farcida de botifarra 
del perol, croquetes de foie amb 
ceps, guisat de pop, xai amb pisto 
manxec o canaló de guisat de ve-
della. La jornada comptarà amb 
la col·laboració de l’Ajuntament, 
el Consorci de Turisme del Vallès 
Occidental, la Diputació i la Unió 
Musical Montcada. 

Sílvia Alquézar | Redacció
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Sin teta organitza la cursa amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer de Mama
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La 3a Mostra Gastronòmica va seguir la tònica d’anys anteriors, amb degustacions i tapes
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DIA INTERNACIONAL DE 
LA GENT GRAN
Se celebrarà el dia 1 
d’octubre amb diverses 
activitats que tindran lloc 
a la plaça de l’Església,
a partir de les 9.30h

La celebració inclou una fi ra d’entitats i serveis destinats a la gent 
gran amb la participació d’entitats i serveis del municipi. També 
hi ha prevista una masterclass de gimba, una desfi lada de vestits 
de paper, l’actuació de la coral dels casals de gent gran de la ciutat 
i de la Rondalla La Harmonia i la lectura d’un manifest en defensa 
dels drets de la gent gran. D’altra banda, el 8 d’octubre tindrà lloc 
la II Caminada Intergeneracional de Montcada fi ns a Mas Duran, 
on hi haurà una masterclass de ioga i de tai-txí. La sortida es farà a 
les 9.30h des de la plaça de l’Església. Les inscripcions es poden 
fer als casals de gent gran i a l’Ajuntament | SA 

.....també és notícia..................................
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Montcada Centre Comerç lliura els premis de la 
primera edició de la ruta culinària Montcatapa
La tapa ‘Timbal Manhattan’, del Bar Manhattan, ha estat escollida com 
la millor a la primera edició del Montcatapa, una iniciativa de l’MCC 
que va dur a terme els caps de setmana del mes de juliol per promo-
cionar els bars i restaurants de la ciutat. L’entitat també va fer públic 
el 12 de setembre els guanyadors del sorteig dels 3 vals de compra 
de 100 euros entre els clients que van provar les 11 tapes ofertes a 
la ruta culinària. Els premiats són Míriam Asbert, Margarita Subatella 
i Ismael Parra. A la foto, el personal del Bar Manhattan en el moment 
de recollir el diploma del guardó la Tapa d’Or de mans de les autoritats 
municipals i representants de l’MCC | SA 

Arrenca la nova 
temporada de Montcada 
Ràdio amb nous espais

El Kursaal acull la festa de l’Associació Niwac

L’emissora municipal incorpora 
enguany dos nous espais a la seva 
programació regular. A partir del 
19 de setembre s’estrenarà ‘Temps 
afegit’, un programa amb tota l’ac-
tualitat esportiva del municipi que 
s’emetrà els dilluns i els divendres, 
a les 13.05 i les 19.05h i que serà 
conduït per Christian Martínez amb 
el suport de la redacció de Mont-
cada Comunicació. D’altra banda, 
el tercer dimecres de mes, a les 
13.05 i les 19.05h, el Servei Local 
de Català tindrà veu pròpia amb el 
programa ‘Com diu que es diu?’, 
presentat per Marta Lluís, on es par-
larà de les seves activitats. També 
s’estrenen els espais ‘L’aventura de 
la vida’, ‘I tu més’, ‘Fade in radio’ i 
‘Montcada Nostàlgia’. La nova pro-
gramació conserva bona part dels 
espais especialitzats de l’anterior, 
que s’emeten de dilluns a diven-
dres, de 20 a 0h, i es repeteixen 
els caps de setmana | SA  
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NOVA UBICACIÓ
La seu del Banc d’Aliments es traslladarà a un local 
municipal d’uns 400 m2 situat al Pla d’en Coll
L’Ajuntament condicionarà un local municipal situat a un edifi ci de la 
plaça Joan Fuster, al Pla d’en Coll, per tal d’habilitar-hi la nova seu del 
Banc d’Aliments (BA). Actualment, aquest espai es fa servir com a 
magatzem de diferents serveis del consistori. El BA el gestiona Càritas 
Montcada gràcies al conveni de col·laboració amb l’Ajuntament. El trasllat 
ve motivat per la necessitat de dignifi car i millorar l’espai de recollida de 
menjar, situat actualment al carrer de les Malves, davant del cementeri 
municipal. La fundació Josep Espinasa ha fet una donació econòmica 
al consistori per col·laborar amb el projecte, que es presentarà el 20 de 
setembre en un acte al vestíbul de la Biblioteca Elisenda (19h) | SA

Creu Roja organitza 
un curs d’atenció 
sanitària immediata

Tindrà lloc tots els dissabtes del 8 
al 29 d’octubre, de 9 a 14h i de 
15 a 20h. L’objectiu és capacitar 
els participants perquè puguin 
donar una primera assistència 
efi caç en cas d’emergència o ur-
gència. El preu és de 241 euros, 
tot i que per als socis i volunta-
ris de l’entitat, els aturats i els 
alumnes de l’UAB la quota és de 
160’50 euros. Coincidint amb el 
Dia Mundial dels Primers Auxilis, 
el 13 de setembre, Creu Roja va 
fer una crida entre la ciutadania 
per capacitar-se en aquest àmbit 
i contribuir així a salvar vides | SA

L’Associació de Dones Nigerianes Niwac –les sigles de l’entitat en 
anglès– van celebrar una festa el 10 de setembre al Kursaal per do-
nar a conèixer la seva cultura i tradicions. Les dones van lluir els ves-
tits de festa de diferents regions del país africà i van ballar diferents 
danses tradicionals. L’acte va acabar amb un tastet gastronòmic | LR
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Amb motiu del primer aniversari 
de la mort del metge montcadenc 
Jordi Orihuela,  familiars i amics 
seus van visitar el 18 d’agost 
les proximitats del lloc on va 
ser trobat el seu cos sense vida 
durant una excursió en solitari 
a la Pica d’Estats. Els assistents 
van homenatjar la seva memòria 
amb la lectura d’uns fragments 
del poema ‘Canigó’, de Mossèn 
Cinto Verdaguer, i la col·locació 
d’un ram de fl ors. Montcada 
Ràdio ha preparat un programa 
especial sobre la fi gura del 
conegut dermatòleg que s’emetrà 
el 22 de setembre (13.05 i 
19.05h), amb la participació del 
seu germà Antoni Orihuela i un 
dels seus amics i pacients, Pedro 
de Lamo  | LG

Tallers d’informàtica 
i de suport emocional 
per a dones

Els organitza la Regidoria d’Ofi ci-
na d’Atenció a la Dona i Polítiques 
d’Igualtat. Les sessions d’infor-
màtica seran de nivell bàsic i es 
duran a terme els dies 4, 6, 11, 
13 18, 20, 25 i 27 d’octubre, de 
9.30 a 12h, al Kursaal. També es 
faran uns tallers de suport emo-
cional a l’octubre i el novembre 
sobre la sexualitat i les trajectòria 
vitals de les dones, a càrrec de la 
formadora Úrsula Santacruz. Les 
inscripcions es poden fer a l’OAD 
–a la Casa de la Vila– o al correu 
electrònic ofi cinadona@montca-
da.org  | SA

El grup Els Titelles 
recull 350 euros per a 
SOS Refugiats MiR
El grup de teatre va actuar el 10 
de setembre al Casino de Terra 
Nostra amb l’obra ‘Ràdio La Tita. 
Los 40 frikitaun’ en el marc de la 
festa major del barri. La totalitat 
de la recaptació de les entrades, 
al preu de 2 euros, es lliurarà al 
col·lectiu que, des que va iniciar 
les seves accions per ajudar les 
persones que arriben a Europa 
fugint de la guerra dels seus paï-
sos, ja ha recollit al voltant 6.000 
euros. Aquest estiu un membre 
de l’entitat ha viatjat al campa-
ments Kalachori, al nord de Grè-
cia, on hi ha 500 persones  | SA

La solidaritat local 
permet fer accions 
d’emergència al Nepal

El Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament ha donat a co-
nèixer les accions que s’han dut 
a terme gràcies a aportacions 
municipals com les que va fer 
l’Ajuntament, de 2.500 euros, a 
les zones del Nepal afectades pels 
terratrèmols de l’any passat, que 
van causar milers de pèrdues 
humanes i materials. Els ajuts 
s’han destinat als àmbits de la 
salut; l’aigua, el sanejament i la 
higiene; la protecció; l’educació; 
la protecció social; la comunica-
ció per al desenvolupament i la 
participació infantil | SA

Roba en desús de la 
Brigada s’enviarà a 
l’entitat Hanan

L’Ajuntament enviarà a l’ong 
marroquina Hanan un total de 
9 caixes de roba en desús de 
la Brigada Municipal per tal que 
aquesta entitat la distribueixi en-
tre el seu personal i els infants i 
joves discapacitats que atén. Ha-
nan és una associació de Tetuán 
i és la contrapart al país africà de 
l’entitat montcadenca Taarof Bi 
Salam, que es farà càrrec de les 
despeses d’enviament de la roba. 
Hanan és una ong que dóna 
servei a un total de 520 infants 
i joves i té una plantilla de 122 
treballadors | SA

Homenatge a Jordi 
Orihuela en el primer 
aniversari de la seva mort

La conca del Bèsos, 
punt d’aturada de les 
aus migratòries

El Parc Fluvial del Besós va orga-
nitzar el 4 de setembre un taller 
d’anellament científi c d’ocells a la 
llera del riu. L’activitat va perme-
tre capturar 60 exemplars de 17 
espècies diferents com el blauet, 
l’oreneta o la boscarla de canyar. 
Un cop estudiats i anellats, es van 
tornar a deixar en llibertat. Segons 
Manel Gómez, de Montcada Som 
Rius, la conca del Besòs s’ha con-
vertit en un punt d’aturada per a 
les aus que viat gen cap a l’Àfrica. 
“D’aquí la importància de con-
servar l’entorn dels nostres rius”, 
diu Gómez | SA
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Crítica al portaveu de C’s
El 27 de julio puse un comentario en 
Facebook en una noticia que había 
publicado David Gerbolés, concejal 
de Ciudadanos de Montcada i Rei-
xac, sobre una fotografía en la que 
se le veía en una reunión con una 
delegación del Ayuntamiento con el 
conseller de Salut y que en el pie de 
foto decía algo así o parecido “en 
reunión con el conseller de salut”, 
obviando al resto de concejales que 
participaron, como si no estuvieran. 
Puse un comentario diciendo que 
era una delegación del Ayuntamien-
to y no sólo él y preguntándole si le 
había dicho al conseller todo lo que 
suele publicar en su blog y en Fa-
cebook sobre él y su partido. A los 
15 minutos borró el comentario y me 
borró de amigo en Facebook. 
El Sr. Gerbolés debería aprender un 
poquito de democracia y, como re-
presentante de una parte pequeña 
del pueblo de Montcada, aguantar y 
estar a la altura que le exige la de-
mocracia y supongo que también 
su partido. Comentarios sobre su 
“extremismo” ya se oyen y se pue-
de ver (los que puedan, si no les ha 
borrado de la lista) en su perfi l de 
Facebook y en su blog. Búsquenlo y 
se convencerán de que lo digo no es 
ni revancha ni nada personal. Hace 
años tuve una cierta relación con el 
Sr. Gerbolés para aquel entonces en 
UPYD de Ripollet junto con el Sr. 
Gabarra (ahora también en Ciudada-
nos) y ya me demostró su inclinación 
hacia la derecha más recalcitrante.
En el pasado les voté (estaba Carmen 
Romero al frente del C’s en Montca-
da) e incluso en otras elecciones tam-
bién pero ahora ya le anticipo que no 
cuente con mi voto, Sr. Gerbolés, ni 
siquiera en las elecciones generales 
y, en particular, en las municipales, 
mientras haya personas como usted 
al frente del partido.  
Le ruego que no me escriba ni pon-
ga comentarios en mi publicación 
de Facebook, los borraré en cuanto 
los vea pues su opinión, para mí, es 
pura demagogia y falsedad.
  Pepe Martínez

Terra Nostra

¿Abrir o cerrar el CAP?
Primero explicar que escribo esta carta 
en castellano para que llegue al máximo 
de poblacion posible. Muchas han sido 
las malas experiencias que en mi fami-
lia hemos vivido medicamente a través 
del ambulatorio de Montcada Centro y 
me centraré en las dos más graves y, 
por educación, no usaré malas pala-
bras ni pondré nombres que, por otra 
parte, puedo aportar si fuera necesario.
En verano del 2010 acudí a urgencias 
de dicho ambulatorio y el médico de 
turno, sin auscultarme ni nada, me re-

cetó un jarabe para la tos, pues sufría 
ahogos y tos aguda. Días mas tarde, en 
urgencias del Valle Hebron, me diag-
nosticaron la necesidad de una inter-
vención quirúrgica por una valvulopatía 
en el corazón. ¿Que no tiene nada que 
ver? Sí señores, el ahogo y la tos eran 
producidos por una retención de líqui-
dos en los pulmones a causa del mal 
funcionamiento de mi corazón pero, 
como ya he dicho, el doctor de turno, 
que disponía de los medios –en este 
caso un fonendoscopio–, ni lo usó para 
auscultar mi corazón y mis pulmones.
Este verano mi suegra fue al ambula-
torio con fuertes dolores en las piernas 
y le diagnosticaron fl ebitis y la medica-
ción pertinente. Los dolores no pasaban 
y fuimos a urgencias del Valle Hebrón. 
Allí le diagnosticaron trombosis en am-
bas piernas. Mi suegra tomaba el medi-
camento contra las trombosis denomi-
nado Sintrom, por lo que investigaron 
un poco más y le detectaron un cáncer 
en el hígado. Incluso en las inspeccio-
nes visuales que se hacen en urgencias 
una doctora muy jovencita se alarmó 
al observar su abdomen mientras que 
aquí, en el ambulatorio, sólo era una 
simple fl ebitis. Por todo ello y desde esta 
plataforma solicito que no se abran las 
urgencias, pues no sirven para nada, y 
que se cierre el ambulatorio de Montca-
da Centro o cambien a todo el personal 
sanitario y pongan a gente competente, 
médicos que sean personas que tratan 
con personas y no individuos que tratan 
con números. Conozco muchos más 
casos que podría incluir en esta carta, 
pero no sería publicable por extensa. Si 
a La Veu le interesa, podemos reunir-
nos todos los casos y hacer un articulo 
o un programa en Montcada Radio.

Ignacio Wennberg
Font Pudenta

Indignat amb Círculo
Hi ha hagut un moment en la història 
que els ciutadans i ciutadanes hem 
tingut l’oportunitat de defensar el que 
ens van ensenyar els nostres pares 
utilitzant una nova manera de fer polí-
tica, una nova eina, la que ens permet 
una formació nascuda del 15M i que 
ha unit a persones de tot tipus amb 
una característica comuna, la indig-
nació. Aquesta eina és Podem. Com 
a votant de Podem m’ha semblat in-
dignant l’expulsió de la Sra. Ballesta 
sense prova alguna i, segons reconeix 
l’agrupació, sense haver fet cap de-
licte. Sembla que hagi estat més per 
interessos personals que per altres 
raons que s’al·leguen sobre infringir 
el codi ètic. Aquesta formació no ha 
donat les explicacions sufi cients ni ha 
comparegut públicament davant de 
tots i totes que els hi vam votar per 
explicar per què han actuat d’aques-
ta manera tan poc transparent i amb 
tanta manca d’informació. Afegir la 

sorpresa de la celeritat de la nostra 
alcaldessa a retirar-la de l’equip de 
govern. Pot ser no l’interessava? Sem-
bla que les persones que creuen i de-
fensen aquesta nova manera de tre-
ballar per la ciutadania se les aparta 
i anul·la, per continuar amb les velles 
maneres de fer política. 
Continuem tenint l’oportunitat de mi-
llorar aquesta ciutat, però no amb 
aquells que se salten les lleis demo-
cràtiques en benefi ci propi, com ha 
fet l’agrupació d’electors sense cap 
problema. A la regidora Mar Sempere, 
número 2 de la llista de Círculo, vol-

dria preguntar-li, si com a presidenta 
de l’Àrea Social, tindrà vostè més sou 
i al regidor Sergio Martín, número 3, 
recomanar-li amb tot el respecte que 
per a les seves decisions polítiques de 
les quals depèn tot un poble no utilitzi 
la Wikipedia com a font d’informació 
tal i com va fer a twitter. Les decisions 
que vostè prenc, a l’igual que la resta 
de l’equip de govern, són prou impor-
tants com perquè vostè s’ho prengui 
més seriosament. Aquesta manera de 
fer no és la de Podem. 

J. F.
Pla d’en Coll 

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu
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>Editorial

L’afer Ballesta

La propera edició de 
‘La Veu’, el 30 de setembre

Un any després de l’inici del 
mandat, el govern s’ha quedat 
amb un regidor menys després 
del cessament d’Ana Ballesta 
arran la seva expulsió de Cír-
culo Montcada. Generalment, 
cada formació política tendeix 
a resoldre els seus confl ictes 
interns sense fer gaire soroll, 
però en aquesta ocasió no ha 
estat així i aquest afer està 
sacsejant no només l’agru-
pació d’electors, sinó també 
Podem Montcada, la formació 
sota la qual es va gestar el pro-
jecte de fer una candidatura 
de veïns disposats a entrar a 
l’Ajuntament amb l’objectiu de 
ser la veu del moviment dels 
indignats. Tot i haver perdut la 
confi ança política del seu pro-
pi grup i de la resta dels que 
formen part del govern, Balles-
ta ha deixat ben clar que no 
pensa tornar l’acta de regidora 
i ha anunciat que portarà l’afer 
als tribunals en considerar que 
la seva expulsió i posterior ces-
sament han estat decisions 
totalment injustes i arbitràries.
Comença, doncs, un curs po-
lític ben mogut, encara que 
el govern s’ha afanyat a dir 
públicament que aquest afer 
no afectarà el pacte subscrit 
fa un any i ha ratifi cat la vo-
luntat de seguir treballant amb 
forces renovades. Les necessi-
tarà, sens dubte, per fer front 
a una tardor que es pronostica 
calenta en haver de gestionar 
problemàtiques tan greus com 
la del Bosc d’en Vilaró.

Coche abandonado en pleno centro

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

El vehículo de la foto-
grafi a, con la ITV ca-
ducada desde el año 
2014, lógicamente sin 
seguro obligatorio y por 
descontado, sin pagar 
los impuestos que to-
dos los ciudadanos 
pagamos para poder 
tener un vehículo, lle-
va en el mismo sitio 
más de 2 años. Se en-
cuentra aparcado en 
pleno centro de Montcada, en la calle Montiu esquina con la calle 
Colon y a escasos metros de el aparcamiento delimitado por la 
zona azul que es un cúmulo de sanciones recaudatorias para el 
Ayuntamiento. A pesar de haberlo comunicado personalmente a la 
Policia Local y al personal que habitualmente controla la zona azul, 
hasta ahora han hecho caso omiso a mis quejas. Eso sí, deja tu 
vehículo mal estacionado 15 minutos o sin el ticket de la zona azul 
y verás las consecuencias. Desconozco ni quiero saber de quien 
es el coche, pero estoy seguro de que debe de tener infl uencias 
en el Ayuntamiento o conocidos en la Policía Local. Si queremos 
un pueblo limpio de corruptos y gente que cumpla, empecemos 
por las pequeñas cosas.
Eduardo Provencio.  Montcada



La celebració de la Diada és, per al PSC, una oportunitat de 
refl exió sobre el present i el futur del país, des d’una ferma 
voluntat d’unitat civil del nostre poble, forjada en la convivència, 
el respecte i la reivindicació. I l’hem afrontat des dels neguits 
causats per la crisi econòmica, l’atzucac en què es troba l’en-
caix de Catalunya a la resta d’Espanya i les incerteses per la situació europea i internacional. Calia 
crear les condicions per assegurar el progrés, per generar més ocupació i de més qualitat, per 
donar més oportunitats, en combat permanent contra les desigualtats, la precarietat, la violència 
de gènere, la intolerància i la pobresa que assetgen a la nostra ciutadania. Per això era important 
que tothom aprofi tés la Diada per refl exionar i per comprometre’s col·lectivament, per cridar a un 
debat col·lectiu, respectuós i serè sobre quines són les millors opcions per construir un país millor 
i una societat més lliure i més segura, més pròspera i més justa, solidària i avançada.
Alguns, altra volta, han preferit esperonar el debat independentista i segregador, donar veu a qui 
només representa una part del nostre poble i ressaltar el que ens diferencia en lloc de cercar el 
que ens uneix. La voluntat d’apropiació per part d’alguns sectors de la societat catalana ha fet 
que la gran majoria dels catalans i catalanes no ens sentim còmodes en un dia que ens pertany 
a tots i totes. La història no es pot manipular, d’igual forma que no es pot negar que no existeix 
una majoria popular a favor de la independència, tal i com es va demostrar als comicis del passat 
27 de setembre de 2015. Són moltes les coses que ens uneixen i convé fer-ne bandera. Només 
des de la unitat, des de la recerca permanent d’amplis consensos i majories podrem fer avançar 
el conjunt de la nostra societat i assolirem la necessària millora del nostre autogovern, del nostre 
fi nançament i un nou pacte amb la resta de pobles d’Espanya capaç de garantir la convivència, el 
respecte, el diàleg i l’entesa. Nosaltres seguim compromesos a assolir aquest nou pacte a través 
d’una reforma federal de la Constitució espanyola, fi dels al nostre compromís permanent amb el 
catalanisme popular,  que cerca la màxima unitat entre els ciutadans i ciutadanes de Catalunya i 
una relació fraternal amb la resta de pobles d’Espanya.

L’11 de Setembre, després de l’acte institucional de la Diada 
Nacional de Catalunya, la nostra coalició, conjuntament amb 
Círculo, va retre homenatge al president xilè Salvador Allende 
al parc que porta el seu nom al nostre municipi. Vam home-
natjar no només la seva fi gura sinó tot allò que representava 
i encara representa. Allende no només com a símbol de lluita per a la democràcia a l’Amèrica 
Llatina dels anys 70, sinó també com a exemple de lluitador incansable, juntament amb la Uni-
dad Popular i amb el poble de Xile, cercaven construir un país nou per a tota la gent. Aquesta 
manera d’entendre la realitat, les profundes reformes socials que va impulsar a Xile per canviar 
la societat xilena i fer-la més justa, més solidària i més igualitària, amb drets per a tothom, va 
acabar sobtadament amb un cop d’Estat feixista liderat per Pinochet i recolzat des dels Estats 
Units d’Amèrica. És per això que en el procés de construcció nacional de Catalunya no podem 
oblidar de cap manera Salvador Allende, qui va donar la seva vida en la lluita contra l’imperi-
alisme i per la justícia social. Nosaltres entenem que la construcció nacional de Catalunya ha 
de passar per posar les estructures d’Estat al servei de la majoria social, de les classes treballa-
dores i populars i per defensar la llengua i la cultura catalanes, fent-les instruments de cohesió 
social i nacional i, en cap cas, eines d’enfrontament i divisió. 
Defensem la sobirania popular i el dret a decidir del poble de Catalunya, però no només en re-
lació amb l’Estat, sinó també respecte a tots els aspectes que afecten la vida social, econòmica i 
cultural dels pobles. És per això que durant la Diada, a banda de recordar els fets del 1714 i de 
demanar avenços en els drets nacionals, vam decidir retre homenatge a Salvador Allende, tot 
reivindicant que no hi ha construcció nacional possible si no és de la mà d’avenços socials que 
millorin la vida de la gent. Avenços socials ara més necessaris que mai, degut a les polítiques 
austericides de la troika i al centralisme i antimunicipalisme radical imposat pel govern del PP. 
En defi nitiva, cal reivindicar la construcció nacional lligada a la construcció d’un Estat fortament 
social i amb valors igualitaris que es posi sempre del costat de la gent treballadora.

Grups municipals
laveu.cat/latevaveu

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

Salvador Allende i la dignitat dels pobles

Óscar Gil

No tothom s’hi sent representat

M. Carmen Porro

Tornem a iniciar un nou curs polític i, després d’un pri-
mer any força mancat de projectes i iniciatives del govern, 
veurem com transcorre aquest segon any. Aquest primer 
any els ha servit per poder acabar molts dels projectes i 
programes que des del govern anterior havíem deixat en 
marxa i que sols calia executar i acabar. Un primer any on no hem vist ni notat cap diferència  
quant als serveis i atenció cara a la ciutadania. Molts eren els canvis i propostes rupturistes que 
s’havien promès per part del govern però, en el moment de la veritat, tot ha quedat en paper ben 
mullat. Però, per sobre de tot, cal destacar dues paraules, dues paraules que havien de defi nir 
aquest nou govern i evidenciar el gran canvi respecte el passat: transparència i participació. Dues 
paraules que havien de liderar aquesta nova forma de fer política, de comunicar-se amb tots els 
veïns, de poder fer sentir la veu del poble i així aplicar les polítiques que la gent, que el poble 
vol. I un any després de la costitució d’aquest nou govern ens preguntem: Quants processos 
participatius s’han realitzat en aquest any? Quantes consultes s’han fet als veïns sobre temes que 
afecten tothom? Pocs mesos després d’unes noves ordenançes fi scals i d’un nou pressupost per 
a l’any 2017, quantes entitats, partits i ciutadans han estat consultats? Poca participació ha fet el 
govern fi ns ara, pel que estem veient, les coses molt han de canviar per tal que hi hagi processos 
participatius reals i efectius. 
I una altra paraula que havia de liderar aquest govern actual era la transparència. I ens agradaria 
saber, a part del que és obligat per la Llei i, en especial la llei de Transparència i Bon Govern, 
quina transparència ha fet aquest govern? Hem vist com en els temes que més afectaven la ciuta-
dania hi ha hagut nul·la transparència i a l’hora  d’explicar una gran crisi del govern que ha acabat 
amb l’expulsió d’una tinent d´alcalde, a dia d’avui encara no hem sentit cap paraula al respecte 
per part de l’alcaldessa ni de cap dels seus regidors. Iniciem aquest segon curs polític d’aquest 
mandat, d’aquest govern i esperem que d’aquí a un any les coses hagin canviat i compleixin allò 
que van dir que farien. De moment, i fi ns que les coses no canviïn molt, continuarem parlant d’un 
govern opac, sense transparència ni participació.

De transparents i participatius, a opacs

Joan Carles Paredes

Des de la nostra agrupació volem donar, un cop més, expli-
cacions sobre l’expulsió de la Sra. Ana Ballesta. A principis 
d’agost l’agrupació d’electors Círculo MiR va celebrar una as-
semblea disciplinària per membres amb dret a vot contra Ana 
Ballesta on se sol·licitava la seva expulsió per infringir greument 
el nostre Codi Ètic i Estatuts. El resultat de la votació va ser d’11 vots a favor d’expulsar-la, 5 abs-
tencions i 1 en contra (el d’ella mateixa). I van votar només els membres perquè és impossible 
saber quines van ser les 1.621 persones que ens van votar a les passades eleccions municipals, 
ja que el vot és secret. Qualsevol grup basa les seves decisions en els vots dels membres que tre-
ballen en el dia a dia, l’assemblea i les directrius del propi partit. La nostra agrupació està oberta 
a qualsevol ciutadà que vulgui participar amb nosaltres i formar part de les seves decisions. 
També és prou evident que la nostra assemblea té tota la legitimitat per prendre les decisions que 
calguin per tal d’assegurar el bon funcionament de la nostra agrupació i expulsar els membres 
que no actuen d’acord amb el nostre Codi Ètic és un assumpte cabdal. La transparència és també 
un tema fonamental per a nosaltres, per tant, podeu trobar tota la nostra documentació i notícies 
a la nostra web: circulodemontcada.com.
No necessitem rodes de premsa ni visibilització mediàtica. Creiem que allò realment important és 
treballar primer per la gent de Montcada, i no només sortir a la foto. Per últim, volem deixar molt 
clar que en cap cas l’Agrupació Círculo MiR ha quedat allunyada o separada de Podemos. Círculo 
és la fórmula que fem servir a l’Ajuntament, però nosaltres som i serem sempre de Podem. Potser 
hi ha qui tracta de fer aquesta separació, ara que li convé, però nosaltres, fent honor al Codi ètic 
que els dos grups compartim, vetllarem pel futur, l’honradesa i la integritat del nom de Podemos 
Montcada i Reixac i de tots els seus representants. I per aclarir què vol dir trànsfuga, aquesta és la 
defi nició de la RAE: “Persona que con un cargo público no abandona éste al separarse del partido 
que lo presentó como candidato”. Tornem a aprofi tar l’ocasió per demanar-li a Ana Ballesta que 
retorni l’acta, tal com es va comprometre, si no vol quedar com algú a qui només interessa el sou 
i la cadira i que només es representa a ella mateixa.

Sobre la regidora trànsfuga

Sergi Martín



Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

En un any de mandat, com a govern hem afrontat les greus 
i enquistades problemàtiques que arrossega Montcada des 
de fa molt temps: la fàbrica de la Valentine en zona verda, 
la manca de cohesió social i urbana, el deute de les expro-
piacions de zones verdes, els barris pendents de legalitzar 
i sense serveis (Zona 21, Can Pomada, Vallençana Baixa, Gallecs...). D’entre aquests barris, la 
problemàtica més greu, per les difi cultats legals i econòmiques, per la impossibilitat de legalit-
zació, però sobretot per l’afectació social, per les famílies que hi viuen i per l’enquistament que 
arrossega, era i és la del Bosc d’en Vilaró. 
Estem afrontant amb valentia totes aquestes situacions pendents que no s’han resolt en 40 anys 
de democràcia. I ho estem fent amb un Ajuntament endeutat i amb la major fragmentació política 
que mai hi ha hagut en l’Ajuntament de Montcada: un govern en minoria format per tres candi-
datures, amb 8 forces polítiques representades al Ple i ara, a més, amb una regidora no adscrita. 
Semblen difi cultats, però tenen el seu cantó positiu: governs anteriors amb majories absolutes 
(o absolutíssimes) i en època de vaques grasses i amb governs dels mateixos partits en totes 
les institucions, ens han deixat un poble trinxat, endeutat, amb barris abandonats, amb plets i 
contenciosos judicials (molts d’ells ja perduts) i tacat per la vergonya de la corrupció. “El poder 
corromp, el poder absolut corromp absolutament” que deia el fi lòsof. O com diu la dita popular: 
“Cuanto más te vigilo, mejor te portas”. Per tant, és positiu que estiguem tots representats, amb 
les nostres diferències. Tenim l’obligació d’entendre’ns, de prioritzar l’interès de Montcada per 
davant de l’interés personal o de partit. Si no, no ens en sortirem davant la magnitud dels reptes 
que encara Montcada. Per sort, fi ns ara en molts punts hem trobat el consens necessari per tirar 
endavant solucions tenint en compte el bé comú. Continuarem treballant per buscar acords, amb 
diàleg, consens i capacitat de negociació. Esperem que, els que no han fet res per resoldre els 
problemes, no els utilitzin ara per intentar enfonsar el nou govern i després deixar-los podrir de 
nou. Els veïns del Bosc d’en Vilaró, per exemple, ja se’ls ha intentat manipular i enganyar massa 
cops. Caldran molts esforços però, entre tots, ens en sortirem.

Montcada per davant

España se encuentra paralizada y sin gobierno desde hace 
casi diez meses y después de dos procesos electorales que 
han servido para constatar, con claridad meridiana, que los 
viejos partidos no hacen caso a lo que la soberanía nacional 
les ha encomendado: que lleguen a acuerdos. Ciudadanos 
(C’s) sabe que los españoles quieren cambios profundos que vayan
enfocados a mejorar y agilizar la vida de todos nosotros. Desde el primer minuto (y después 
de cada elección) nos pusimos a trabajar para desbloquear la situación, tendiendo la mano a 
los dos partidos mayoritarios y ofreciendo nuestro apoyo para que hubiese un gobierno que 
pusiera en marcha los cambios que nuestro país necesita para convertirse en referente. Tras 
el fracaso que signifi ca no haber conseguido que PP y PSOE cedieran y se pusieran al servicio 
de todos, nuestro presidente Albert Rivera pidió perdón a los españoles por no desbloquear la 
crisis institucional, siendo la primera vez que un político se disculpa de esta manera ante sus 
conciudadanos. 
Una de las razones de ser de Ciudadanos es la de ser piedra angular en la sociedad, aportando 
sensatez desde el respeto a nuestras leyes (garantes de nuestra convivencia democrática) y 
espíritu de acuerdo y armonía para el progreso y la mejora de nuestra sociedad.
Montcada no va a ser una excepción. Desde el compromiso adquirido con nuestros vecinos 
en las municipales del 2015, hemos ejercido durante estos meses una oposición responsable, 
tendiendo la mano en todos aquellos temas que, por su naturaleza, son asuntos de ciudad, 
rehuyendo el bloqueo del ‘cuanto peor, mejor’ que otros han estado practicando de manera 
sistemática. Y ahí vamos a seguir: fi scalizando la acción de un equipo de gobierno dividido por
los enfrentamientos internos, que se ha olvidado de gobernar, que se ha olvidado de cumplir 
con los compromisos adquiridos y ‘olvidadizo’, también, con el cumplimiento de la legalidad 
vigente, que no decae ni un solo día a conveniencia partidista.

Al servicio de la ciudadanía

David Gerbolés

Esto de la Diada es algo realmente curioso: dudo que exista 
algún sitio en el mundo entero donde se celebre una derrota 
como aquí y donde se tergiverse y manipule tanto la historia 
como aquí presentando a los defensores de Barcelona y a su 
líder Rafael Casanova como mártires independentistas. Casa-
nova ni fue mártir ni fue independentista y murió tranquilamente tras ejercer como abogado 
y luchar por los intereses de su patria española. Por desgracia, cada 11 de septiembre los 
catalanes que nos sentimos también españoles y que somos la mayoría, tenemos que soportar 
una celebración que es un aquelarre de odio, resentimiento y rencor hacia el resto de España 
basado en una gran mentira de nuestra historia. Basta con escuchar las intervenciones de 
los discursos que se hacen ese día en cualquier punto de la geografía catalana, también en 
Montcada. Intervenciones cargadas de energía negativa, de animadversión, de resquemor, de 
odio… El Partido Popular de Montcada hace ya unos cuantos años que no participa de esta 
farsa. No queremos ser cómplices de este festín que se montan aquellos que apuestan por un 
proyecto separatista, excluyente, resentido y xenófobo. Quizá va siendo hora de que Catalunya 
deje de tener una fi esta autonómica de división y de rencor de una minoría y tengamos una 
fi esta de unión y positiva donde todos los catalanes nos podamos sentir cómodos.
Que no se equivoquen los radicales, no es más catalán quien más se radicaliza o pretende enfrentar-
se al resto de España. Quien mejor defi ende los intereses de Catalunya es quien tiene como prioridad 
dar respuesta a las preocupaciones reales de los catalanes. Es hora de defi nir las prioridades más 
inmediatas, centrar los debates que son necesarios y no crear falsas expectativas de posibles inde-
pendencias que sólo generan frustraciones. Llevamos años y años escuchando la misma mentira: 
la independencia está aquí ya, casi la tenemos... ¿Y qué? pues nada de nada..!  Este año con una 
participación inferior y que va claramente a la baja,  ha vuelto a ser una Diada sectaria en la que el 
protagonismo no es de todos los catalanes, sino sólo de los que se sienten independentistas. Es, de 
nuevo, una Diada de exclusión. Para el Partido Popular, la Diada ha de ser una jornada festiva, de 
encuentro entre catalanes y de celebración en un marco de convivencia.

La Diada va a la baja...

Eva García

L’11 de Setembre va més enllà del romanticisme de l’heroica 
defensa de Barcelona el 1714 i el posterior decret de Nova 
Planta i l’abolició de les institucions catalanes, es commemo-
ra la voluntat de ser, la voluntat d’existir i la voluntat d’esde-
venir. Les massives manifestacions dels darrers 5 anys són 
l’expressió de l’anhel de llibertat del nostre poble. Tancar els ulls i mirar cap a un altre costat 
o directament negar l’existència d’un independentisme transversal no solucionarà un proble-
ma que, més tard o més d’hora, s’haurà de solucionar. Ja sabem des de fa molts anys que 
l’independentisme no és una opció majoritària entre els nostres veïns i veïnes. Encara no fa 
10 anys l’independentisme a Montcada i Reixac era minoritari, marginal i vist com a quelcom 
més proper a opcions armades que com una opció democràtica. D’una situació de resistència 
hem passat a una fase propositiva on el dret a l’autodeterminació s’ha situat al centre del debat 
polític. 
Volem ser lliures, volem autodeterminar-nos però, com a democràtes, volem decidir-ho de forma 
col·lectiva i democràtica. La construcció nacional sota principis democràtics: justícia social, par-
ticipació activa i transparència és l’eix sobre el qual hem d’intentar arrossegar a més veïns cap a 
l’independentisme. Els democràtes volem poder decidir-ho tot i, entre totes, construïr un nou marc 
polític per tenir una societat més justa, rica (en valors), diversa i próspera. Els problemes democrà-
tics se solucionen amb més democràcia, no amb tics autoritaris ni imposicions. Ens trobem davant 
d’un moment important de la història del nostre país. Volem votar, volem decidir col·lectivament 
quin és el nostre marc de relació amb l’Estat espanyol i, tant si el govern central ho permet com 
sinó, exercirem aquest dret encara que sigui a cop de desobediència. La història contemporània 
ens ha ensenyat que la societat avança i les lleis injustes se superen a cop de desobediència. En 
tot confl icte existeixen dues posicions: situar-te al costat de l’oprimit o bé de l’opressor i mantenir-se 
neutral és posar-se de part de l’opressor. Per tant, en els propers mesos alguns hauran de decidir 
si aposten per un procés constituent o per continuar en un Estat amb fonaments franquistes. Triar 
entre semblar-se a Turquia o a una democràcia avançada i moderna.

La llibertat és cara perquè s’ha de guanyar

Gonzalo Garcia

Jordi Sánchez

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

Perro perdido. Atigrado-negro ta-
maño mediano pequeño, 12kg, se 
perdió el día 27/08/2016 en el parc 
de la Llacuna de Mas Duran. Si al-
guien lo ve, llamar al 691 825 696.
Busco. Piso para alquilar en la zona 
de Mas Rampinyo-Pla d’en Coll. Con 
3 habitaciones y en buen estado. 
Máximo: 600 euros/mes. Somos res-
ponsables y puntuales en el pago. Tel. 
669 079 374 (particulares, no fi ncas). 
Se ofrece. Señora española con ex-
periencia para limpieza del hogar. Tel. 
640 220 866
En venta. Particular vende plaza de 
aparcamiento doble, con 19 m2 en 
Mas Rampinyo,  en edifi cio moderno 
‘Illa de Montcada’, seguro, con puerta 

automática. Precio: 11.800 euros ne-
gociables. Interessats enviar e-mail a 
amspkgmontcada@gmail.com  
Venta o alquiler. Plaza de párquing 
de 10 m2 (para coche) y otra de 6 m2 
(para moto) en Av.Catalunya de Mas 
Rampinyo. Tel. 691 077 039. 
En venta. Plaza de párking de 10 m2 
en calle  Reixagó, Can Sant Joan. Tel. 
657 390 971.
Me ofrezco. Para trabajar como vi-
gilante de seguridad. Con titulación y 
experiencia acreditada. Tel. 692 560 
296.
En venda.  Planta baixa a Mas Ram-
pinyo aïllada, cèntrica, amb 4 habita-
cions, jardí i garatge. Tel. 935 643 116 
(de 8 a 14h i de 16 a 20h). Tere.
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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.

laveu.cat/agenda

16 l divendres
Inici. De la Festa Major de Can Cuiàs 

amb cercavila, pallassos i discoteca 

mòbil. Organitza: Comissió de festes de 

Can Cuiàs (veure pàgina ....).

17 l dissabte
Visita. Museu de rajoles. Hora: 10h. 

Lloc: Plaça de Sants de Barcelona (sor-

tida metro L5 Joan Güell). Organitza: 

Fundació Cultural Montcada.

18 l diumenge
Patrimoni. Itinerari pel Rec Comtal ‘Pai-

satges culturals de l’aigua de Montca-

da a Barcelona’ (acte emmarcat en les 

Jornades Europees de Patrimoni). Hora: 

10h.  Lloc: Casa de la Mina. Organitza: 

Museu Municipal.  

19 l dilluns
Reunió. Sobre convivència (Pla de 

Desen volupament Comunitari de la Ri-

bera). Hora: 17h. Lloc: CC La Ribera.

20 l dimarts
Reunió. Sobre urbanisme (Pla de 
Desen volupament Comunitari de la Ri-
bera). Hora: 17h. Lloc: CC La Ribera.

Presentació. Del pla de trasllat del Banc 
d’Aliments. Hora: 19h. Lloc: Vestíbul de 
la Biblioteca Elisenda de Montcada.

21 l dimecres
Hora del Conte. ‘Tic, tac’, a càrrec de 
Lídia Clua per a infants d’1 a 3 anys. 
Hora: 18h. Lloc: Biblioteca Elisenda.

22 l dijous
Reunió. Sobre ocupació (Pla de Desen-
volupament Comunitari de la Ribera). 
Hora: 17h. Lloc: CC La Ribera.

23 l divendres
Festa. ‘Fan party’ (Pla Comunitari) Hora: 
18h. Lloc: Plaça de la Ribera.

25 l diumenge
Trobada. Motera ‘Engine Heart Gang’. 

Hora: 10h. Lloc: Plaça Joan Fuster.

Medi ambient. Jugatecambiental. Hora: 
D’11 a 14h. Lloc: Jardí de la Casa de 
les Aigües. 

27 l dimarts
Trobada. Assemblea informativa del go-
vern sobre els projectes previstos a la 
N-150. Hora: 19h. Lloc: Gran Casino de 
Terra Nostra.

30 l divendres
Hora del conte. ‘Contes de l’àvia’, a càr-
rec de Nona. Hora: 18h. Lloc: Biblioteca 
de Can Sant Joan.

Teatre. ‘Ladrido’, de la companyia Mi-
guel Martínez i Gabriel Renom. Hora: 
22h. Lloc: Auditori Municipal. Preu: 6 
euros anticipada i 8 a taquilla.

1 l dissabte
Fira. Dia Internacional de la Gent Gran. 
Hora: 9.30h. Lloc: Plaça de l’Església. 

Gastronomia. IV Jornada Gastronòmica  
(també diumenge). Lloc: C. Guadiana.
Organitza: Associació Gastronómica 
Reixac.

EXPOSICIÓ
‘LA DELICADEZA. 
OBSERVA EL TRAZO’
Óscar Fernández

Fins a l’1 d’octubre

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

16 17 18

23 24 2520 21 2219
J.Duran J.Vila J.VilaV.Nieto J.Relat RivasRecasens

M.Guix

R.Miró El Punt RecasensM.Guix

28 3029

R.Miró R.Miró

1 2

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

26 27
V.Nieto J.Relat J.Relat

sala 
principal

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

18 DE SETEMBRE, 10H
CASA DE LA MINA

JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI
‘Els paisatges de l’aigua, de Montcada a Barcelona’

TEATRE
‘LADRIDO’ 
Cia. Miguel Martínez-
Gabriel Renom
30 de setembre, 22h

EXPOSICIÓ
DESPERSONALIZAÇAÔ 
Laura Guisado
Fins al 14 d’octubre

Agenda

setembre

EXPOSICIÓ
‘RECORDS’ 
LUISA GARCÍA-MURO
Fins al 16 d’octubre
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La història de la militant anti-
feixista Neus Català, exiliada a 
França després de la guerra civil i 
deportada als camps d’extermini 
nazis, és el fi l conductor de ‘Cel 
de plom’, una de les propostes 
més potents de la nova tempo-
rada d’espectacles, que es podrà 
veure al Teatre Municipal el 13 
de novembre amb Mercè Aràne-
ga com a única actriu. L’obra és 
una adaptació de la novel·la bio-
gràfi ca del mateix títol que va es-
criure Carme Martí a partir dels 
records de Català, que actual-
ment viu a Guimets (Priorat)i 
està a punt de complir 102 anys. 
“Amb aquesta obra deixem pa-
lés un dels objectius d’aquest 
mandat de la Regidoria de 
Cultura, la recuperació de la 
memòria històrica”, ha dit la 
responsable del departament , 
Mónica Martínez (ICV-EUiA).

Segell montcadenc. La progra-
mació arrencarà el 30 de setem-
bre amb l’espectacle ‘Ladrido’ 
(Auditori Municipal,  22h), un 
muntatge bilingüe dirigit i in-
terpretat pels actors Gabriel 

Renom i Miguel Martínez, que 
refl exiona sobre l’esnobisme pre-
sent en el món de l’art i sobre la 
submissió dels individus en la 
societat actual. L’obra suposa el 
retorn al teatre de Renom, actor 
montcadenc amb una llarga tra-
jectòria en l’àmbit del teatre, el 
cinema i la televisió, que en els 
últims temps s’ha dedicat més a 
la pintura. “Tenia ganes de tor-
nar a l’escenari i em fa molta 
il·lusió poder-ho fer a Montca-
da”, ha dit l’artista. L’obra es va 
estrenar el passat novembre a la 
sala la Formiga Martinenca de 
Barcelona. 

Concerts. Pel que fa a la música, 
destaca el concert de la Locomo-
tora Negra, una de les orquestra 
de jazz més reconegudes de Cata-
lunya. Actuarà el 30 de desembre 
al Teatre Municipal amb motiu 
de les festes (21h). 
A l’oferta per al públic familiar 
destaca la comèdia musical ‘Alad-
din’, de Roda Produccions (27 de 
novembre, 12h).  En aquest tri-
mestre, també es posa en marxa 
la desena mostra Montcada a Es-
cena, amb 9 espectacles de grups 
locals. Les entrades ja es poden 
comprar anticipadament al web 
mirteatres.cat –sistema que es po-
sar en marxa la passada tempo-
rada amb molt bona resposta–, 
o bé, presencialment a l’Auditori 
Municipal.

Cultura
laveu.cat/cultura

Laura Grau | Redacció

Mercè Arànega es fi ca en la pell de 
la militant antifeixista Neus Català
‘Cel de plom’ és un dels plats forts del programa, que arrenca el dia 30 de setembre amb ‘Ladrido’

NOVA TEMPORADA D’ESPECTACLES La Casa de les 
Aigües reprèn el 
seu programa el 
18 de setembre

PÀG. 19

MOSTRA DE LUISA GARCÍA-MURO
La pintora i gravadora presenta les seves 
darreres creacions amb el títol ‘Records’

L’actriu Mercè Arànega, davant de la imatge de Neus Català, que avui dia té 101 anys
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La visita ‘Els paisatges de l’ai-
gua de Montcada a Barcelona’ 
obre el programa amb motiu 
de les Jornades Europees de 
Patrimoni. La ruta començarà 
a les 10h a la Casa de la Mina i 
acabarà a la Casa de l’Aigua de 
la Trinitat Vella. Al novembre 
l’equipament acollirà la I Set-
mana de Turisme Industrial de 
Catalunya i debutarà al Festival 
d’Arquitectura 48h Open Hou-
se Barcelona, amb la ruta en 
bici ‘Eix Besòs: de Montcada i 
Reixac a Sant Adrià del Besòs’.  
Les visites teatralitzades tin-
dran lloc el 2 d’octubre i el 27 
de novembre, respectivament. 
A més, el recinte torna a obrir 
les seves portes al públic tots 
els diumenges de 10 a 14h. Per 
a més informació, es pot con-
tactar amb el Museu (museumu-
nicipal@montcada.org)

Destrosses. Durant el mes 
d’agost el complex modernista 
va ser objecte d’actes vandàlics 
per part de dos menors. “Afor-
tunadament i gràcies a la 
col·laboració ciutadana  i la 
ràpida intervenció de la Po-
licia Local i els Mossos d’Es-
quadra, no hem de lamentar 
cap dany irreparable”, ha dit 
la regidora de Cultura i Patri-
moni, Mónica Martínez (ICV-
EUiA), qui assegura que la 
majoria dels desperfectes, que 
cobreix l’assegurança, estaran 
enllestits quan comenci la pro-
gramació de la temporada | LG              El montcadenc Gabriel Renom i Miguel Martínez són els autors i els intèrprets de ‘Ladrido’
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‘La comèdia musical 
‘Aladdin’ és la 
proposta destacada 
per al públic familiar’
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L’AV de Terra Nostra ha fet una 
valoració satisfactòria de la festa 
major que el barri va celebrar els 
dos primers caps de setmana de 
setembre. El president de l’entitat 
veïnal, Xavier Brosa, creu que 
“la gent està contenta i hem de 
destacar el bon ambient i l’ele-
vada participació”.  Sens dubte, 
l’acte estrella del programa va 
ser la commemoració del 75è 
aniversari de la Festa del Fana-
let, que va viure una edició espe-
cial, amb la participació d’actors 
d’època que van viatjar amb tren 
fi ns a l’estació de Terra Nostra, 
on els esperava una munió de 
persones amb els tradicionals 
llums encesos. “Creiem que la 
teatralització va quedar molt 
bé i li va aportar un punt més 
entranyable”, ha dit Brosa.

Altres activitats. El president veïnal 
també ha destacat el bon funcio-
nament de la bicicletada per a 
nens i adults, l’exhibició d’agility 

per a gossos, la Nit Boja, el so-
par de germanor amb l’actuació 
de l’Escola Eva Nieto, la ballada 
de sardanes i l’actuació fi nal del 
grup d’havaneres L’Espingari. 
El gruix dels actes es va desen-
volupar a la plaça del Poble, que 
des de l’any passat s’ha recuperat 
com a espai central de la festa, 
amb un servei de bar que gestio-

na la pròpia entitat i amb els be-
nefi cis del qual completa el pres-
supost de la festa. “Són molts 
dies de feina, però paga la 
pena veure que els veïns gau-
deixen de la festa del seu bar-
ri”, ha afegit Brosa. El Casino 
també va acollir activitats com 
la Mostra dels Amics del Ferro-
carril i el teatre d’Els Titelles.

MUSICAL
Pitu Manubens, en la recta fi nal dels assajos del 
musical ‘Scaramouche’ que s’estrena el dia 23 

Després de tres mesos de formació en esgrima i intensos assajos, 
l’actor montcadenc, de 28 anys, ja està a punt per pujar a l’escenari 
amb ‘Scaramouche’, el nou musical de la companyia Dagoll Dagom, 
que s’estrena el 23 de setembre al Teatre Victòria de Barcelona 
(21.30h). Manubens va ser seleccionat el passat mes de maig per 
formar part de l’elenc de l’obra, basada en la novel·la de Rafael 
Sabatini i de la que se n’han fet vàries versions cinematogràfi ques. 
“Han estat mesos de treball molt dur, especialment pel que fa a les 
classes d’esgrima, ja que a l’obra hi ha combats que han de semblar 
reals”, ha dit l’actor, que interpreta el paper del senyor de la Rose, 
el millor amic del marquès de l’Echalonne, personatge malvat que 
encarna Ivan Labanda (a la foto, amb Manubens). Tot i que es un 
paper secundari, Manubens està molt il·lusionat en treballar amb 
una companyia com Dagoll Dagom i amb un gran equip d’actors i 
directors “amb els que estic aprenent molt” | LG

Laura Grau | Redacció

FESTA MAJOR DE TERRA NOSTRA

La tradició del Fanalet va commemorar el seu 75è aniversari amb una edició especial
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Veïns del barri saluden el tren que va ser homenatjat durant la Festa del Fanalet

NOVA TEMPORADA
Obertes les inscripcions per als cursos que es fan 
als centres cívics i als equipaments municipals

A la Casa de la Vila i al Kursaal, s’amplia l’oferta musical amb classes 
de clarinet i fl auta travessera i els cursos de teatre proposen un grup 
per a adolescents i  dos tallers nous: un de titelles i un altres d’inter-
pretació davant la càmera. El CC Can Cuiàs oferirà guitarra elèctrica 
i ‘bachata’ –ball originari de República Dominicana. Al CC L’Alzina 
s’estrena guitarra per a nens i adults, gimnàstica de manteniment 
per a gent gran i kungfu. Al CC la Ribera, són novetat un taller d’es-
tampació de motxilles i un altre de prehistòria. L’oferta completa es 
pot consultar al web montcada.org | LG 
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L’AV es mostra satisfeta per l’alta 
participació i el bon ambient

El president de l’Agrupació Fo-
togràfi ca de Montcada i Reixac 
(Afotmir), Cosme Oriol, ha re-
but la distinció de Savi de la Fe-
deració Catalana de Fotografi a 
(SFCF), un títol que reconeix la 
seva trajectòria i els seus conei-
xements en el món de la foto-
grafi a. La FCF només ha donat 
aquest reconeixement a quatre 
dels seus membres, dos d’ells 

ja desapareguts –Josep Closa i 
Enric Pàmies. El lliurament del 
guardó es farà l’11 de març en 
un acte a Vilanova i la Geltrú.  
“Em fa molta il·lusió perquè 
una de les coses més gratifi -
cants de fer-se gran és que et 
considerin savi”, ha dit Oriol, 
que ha ocupat la presidència de 
l’entitat durant 25 anys. Al 2005 
ja va rebre el títol de Membre 
d’Honor de la FCF.
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Cosme Oriol és el president de l’Afotmir

Cosme Oriol rep la distinció de savi
El títol l’atorga la FCF en reconeixement a tota una vida dedicada al món de la fotografi a

AFOTMIR

Laura Grau | Redacció

FESTES DE BARRI
Can Cuiàs viurà la seva festa major del 16 al 18 
de setembre amb activitats per a totes les edats
El programa arrencarà el 18 de setembre amb una cercavila pels 
carrers del barri, pallassos, correfoc i discoteca mòbil El dia 17, 
destquen el mercat d’intercanvi de la Xic, la paella i el festival ‘Tu sí 
que vales’, i diumenge, s’ha programat una matinal amb infl ables i 
escuma per a la canalla i un espectacle de varietats | LR
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“Pintura íntima, però expan-
sivament comunicativa”. Així 
va defi nir el crític d’art Josep M. 
Cadena l’obra de Luisa García-
Muro (Madrid, 1943), pintora i 
gravadora de llarga trajectòria 
amb la què la Regidoria de Cul-
tura i Patrimoni obre la tempo-
rada d’exposicions  a l’Auditori 
Municipal. García-Muro, que viu 
a El Papiol (Baix Llobregat), va 
estudiar Belles Arts a la Univer-
sitat de Barcelona (UB) als anys 
vuitanta i ha dedicat més de 25 
anys a ensenyar arts plàstics a 
l’institut Pompeu Fabra de Mar-
torell. 

Senzillesa. Per a Cadena, l’origi-
nalitat de García-Muro es troba 
“en l’harmonia i la senzillesa 
dels seus plantejaments temà-
tics”. L’artista reprodueix  fi del-
ment el seu entorn més proper, 
especialment racons de casa seva 
i de l’estudi de pintura, on aparei-
xen llibres, gerros de fl ors i altres 

objectes de la vida quotidiana. 
Combina la pintura a l’oli amb 
papers de seda que incorpora 
discretament a la tela per donar 
textura i moviment a les obres. 
“Lluito contra la meva facilitat 
pel dibuix introduint aquests 
elements que em permeten 
crear un clima no tan realista 

i alhora tocar l’obra amb les 
mans, eliminant la distància 
que suposa el pinzell”, va expli-
car García-Muro, durant la inau-
guració, feta el 13 de setembre, 
amb la presència de l’alcaldessa, 
Laura Campos, i la regidora de 
Cultura i Patrimoni, Laura Cam-
pos –ambdues d’ICV-EUiA. 

Laura Grau | Montcada

Luisa García-Muro retrata amb 
senzillesa el seu entorn quotidià
El crític d’art Josep M. Cadena remarca l‘intimisme i l’harmonia’ de les seves obres
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‘La delicadeza. Observa el trazo’ 
és el títol de l’exposició que es 
pot visitar fi ns a l’1 d’octubre a 
la Casa de la Vila de l’artista ar-
gentí, Óscar Fernández, afi ncat a 
Catalunya des de fa 16 anys i veí 
de la Font Pudenta des del 2014.  
Fernández va començar a pintar 
de forma autodidacta al 2008 i 
ja ha fet diverses exposicions a 
Argentina i Catalunya. La seva 
pintura, a base d’olis i acríl·lics, 
aposta pels colors vius i la llu-

minositat. “Intento transmetre 
alegria i positivitat per escapar 
de les trampes de la ment”, va 
explicar durant la inauguració, 

feta el 8 de setembre amb la pre-
sència de la regidora de Cultura 
i Patrimoni, Mónica Martínez 
(ICV-EUiA) | LG     

L’artista Luisa García-Muro, durant la inauguració, amb el crític d’art Josep Maria Cadena
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Óscar Fernández i la regidora de Cultura, Mónica Martínez, durant la inauguració de la mostra

AUDITORI MUNICIPAL

Óscar Fernández 
exposa a la 
Casa de la Vila
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Els ballarins Eva Nieto i Carles 
Cirera, del Club de Ball Espor-
tiu Eva Nieto, han pujat a la 
primera posició del rànquing 
mundial de la categoria sènior 
1 de balls llatins, composat per 
prop de 400 parelles. Nieto i Ci-
rera han aconseguit l’èxit més 
important de la seva trajectòria 
esportiva després dels bons re-
sultats obtinguts a l’Open Inter-
nacional d’Alemanya, la com-
petició més important del món 
amb més de 5.000 participants, 
que va tenir lloc el passat 13 
d’agost a Stuttgart. 
La parella montcadenca va que-
dar en segona posició de sènior 
1A Internacional, la màxima 
categoria, que va comptar amb 
la participació de 80 inscrits. Al 
torneig alemany, els esportistes 
montcadencs també van acon-
seguir la primera posició a la 
modalitat de rumba bolero.

Valoració. “Estem molt con-
tents perquè és la primera 
vegada que pugem fi ns a la 
primera posició del rànquing 
mundial, un repte que per-
seguíem des de feia temps”, 
explica Cirera. Per arribar 
fi ns al primer lloc de la clas-
sifi cació de la World Dance 
Sport Federation, Nieto reco-
neix que han dedicat moltes 
hores d’entrenament. “Suposa 

molt d’esforç i sacrifi ci diari, 
però paga la pena”, comenta 
la ballarina. L’èxit aconseguit 
a Alemanya és la culminació a 
una temporada excel·lent amb 
altres triomfs importants on 
destaquen la consecució de la 
Copa del Món, el passat mes 
d’octubre a Niça; la medalla 
d’or als European Masters 
Game; l’Austrian Open, on van 

acabar en primera posició; i el 
subcampionat d’Espanya, que 
va tenir lloc el passat mes de 
juny. “Enguany hem fet la 
millor temporada de la nos-
tra trajectòria esportiva, amb 
resultats molt importants que 
mai havíem aconseguit”, ha 
dit Cirera, qui assegura que 
cada premi és una empenta per 
seguir endavant. “Sempre hi 

ha reptes, però el principal 
és que t’ho passis bé”, reco-
neix el ballarí. “Si no disfrutes, 
no hi guanyes. No només és 
moure’t, sinó també expres-
sar amb els teus moviments”, 
afi rma Nieto. La parella va co-
mença a ballar per afi ció i, des 
de fa una dècada, s’hi dedica 
professionalment al ball espor-
tiu, una passió que compagina 
amb la direcció de la escola de 
ball, que actualment compta 
amb uns 250 alumnes. 

Nou curs. Els ballarins montca-
dencs, que s’han quedat sense 
vacances pels seus compromi-
sos esportius de l’estiu, ja han 
començat a preparar la nova 
temporada que tot just comença. 
Els dies 17 i 18 de setembre tin-
drà lloc la primera competició, 
el Campionat de Catalunya, 
que es disputarà a Llinars del 
Vallès. Al torneig prendran part 
totes les parelles del club local, 
un dels més prestigiosos del ter-
ritori català pels nombrosos èx-
its que aconsegueix a totes les 
categories. “Comencem el nou 
curs amb moltes ganes i il·lusió 
amb l’objectiu d’aprendre 
molt i passar una bona estona 
i, evidentment, si podem man-
tenir o superar els resultats que 
hem aconseguit durant la tem-
porada passada”, destaquen els 
dos ballarins.

BALL ESPORTIU

Els ballarins han aconseguit l’èxit més important de la seva trajectòria a l’Open Internacional d’Alemanya

La parella Eva Nieto i Carles Cirera 
puja al 1r lloc del rànquing mundial
Sílvia Alquézar | Redacció

PÀG. 23

EL CDEM APOSTA PEL JOC NET
Els equips tindran fi ns a un màxim de 7 punts 
més si respecten els valors positius de l’esport

Nieto i Cirera han tancat una temporada excel·lent amb l’ascens al primer lloc del rànquing mundial

El jugador del Club de Tir amb 
Arc Can Piqué es va proclamar 
subcampió d’Espanya de recor-
regut de bosc 3D en arc long-
bow en el torneig que es va dis-
putar a Talavera de la Reina al 
juliol. El montcadenc també va 
aconseguir la medalla de bronze 
a la lliga estatal | SA  

Fernández, 
plata a l’estatal 
de tir amb arc

El Gran Mestre Miguel Ángel 
Muñoz, de l’UE Montcada, 
es va proclamar subcampió 
d’Espanya d’Escac Ràpid du-
rant la competició celebrada 
el 14 d’agost a Linares ( Jaén). 
Muñoz  també va assolir el 
quart lloc al Campionat d’Es-
panya d’Escac Llampec | RJ 

Muñoz, segon 
d’Espanya en 
escac ràpid
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Xavi Fernández, amb la medalla de plata 

El jugador Miguel Ángel Muñoz, de l’UE
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El CD Montcada ha començat 
amb molt bon peu a 3a Catalana, 
amb dos triomfs contundents. A 
la primera jornada, els verds van 
vèncer el Pajaril A de Ripollet per 
3-0. Al segon matx, els homes 
de José Montes es van imposar 
al Sant Andreu de la Barca per 
0-3. “A més de guanyar, l’equip 
ha mostrat solidesa defensiva i 
autoritat en atac”, ha dit el tèc-
nic. D’altra banda, el club verd ha 
renunciat a mantenir el sènior B 
després del descens a 4a Catalana. 
El CD Montcada  presentarà els 
seus equips el 24 de setembre a les 
19.30h a l’estadi de la Ferreria.

FUTBOL. TERCERA CATALANA

Els verds lideren la classifi cació en vèncer el Pajaril A i el St. Andreu de la Barca

Sílvia Alquézar | Redacció

El CD Montcada arrenca la lliga 
amb dues victòries contundents 

Els verds van golejar el Pajaril A de Ripollet en el primer partit del seu debut a Tercera Catalana
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Va perdre a casa contra el Júnior B i va vèncer a Masquefa

Debut agredolç del Santa 
Maria a la nova categoria 
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Judith Fernández, entrenadora del femení
El nou sènior femení del CD Montcada estarà dirigit per Judith Fernán-
dez, exjugadora del FC Barcelona i el Sant Gabriel que també ha militat 
en d’altres clubs com el Bristol City d’Anglaterra i ha arribat a ser interna-
cional amb les categories inferiors de la selecció espanyola. La jove, de 
20 anys, ha jugat també a França, on va obtenir el títol d’entrenadora de 
nivell 2. En l’actualitat, juga al FC Levante Las Planas, de Sant Joan Des-
pí. El club verd també ha anunciat que aquest nou sènior femení lluirà a 
la màniga de la seva samarreta el lema de l’entitat ‘Sin Teta Hay Paraíso’. 
La lliga començarà el 2 d’octubre i l’equip jugarà a 2a Catalana | SA
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L’UE Sant Joan Atlètic ha tras-
més bones vibracions en la seva 
estrena a Primera Catalana, tot i 
que no l’han acompanyat els re-
sultats. Els homes de José Manu-
el Martín ‘Pinti’ han exhibit un 
bon nivell de joc als dos primers 
partits de lliga, però només han 
pogut sumar un punt dels sis 
possibles. A la primera jornada, 
la Unió va empatar a un gol al 
camp del Mollet. Els locals es van 
avançar en el marcador al minut 
14, però els montcadencs van 
neutralitzar l’avantatge amb un 
gol de Carlos Mellado al minut 
76. En el debut  al camp munici-
pal de Can Sant Joan, el conjunt 

local va perdre per 0-1 davant 
de l’Horta, un dels històrics del 
grup i favorits a assolir l’ascens 
de categoria. L’únic gol del partit 
que va donar el triomf a l’Horta 
va arribar després d’una errada 
defensiva de la Unió a la mitja 
hora de joc del primer temps. 
Malgrat la gerra d’aigua freda, 
el Sant Joan va saber mantenir 
la calma i va crear nombroses 
ocasions ofensives, sobretot a la 
segona part, però que no es van 
materialitzar en gol. La jugada 
més polèmica va arribar als ins-
tants fi nals quan l’àrbitre no va 
xiular un penal que, segons el 
club local, era claríssim i que fi ns 
i tot el linier el va assenyalar.

Balanç. L’entrenador santjoanès 
està content amb el rendiment 
del seu equip en els primers 
compassos del campionat de lli-
ga, malgrat que els resultats no 
han estat els més òptims. “És 
injust que portem només un 
punt dels sis possibles perquè 
hem lluitat molt i hem dispo-
sat de moltes oportunitats”, ha 
comentat Pinti, qui reconeix que 
en aquesta categoria no es poden 
cometres errades perquè “qual-
sevol distracció es paga molt 
cara”.
L’entrenador vol transmetre un 
missatge de tranquil·litat a l’afi -
ció, a qui li demana molt de su-
port “perquè això acaba de co-

mençar i el camí no serà gens 
fàcil perquè en aquesta cate-
goria tots els equips són molt 
competitius i alguns tenen uns 
pressupostos molt elevats”, ha 
dit. La Unió jugarà el 18 de se-
tembre (12h) al camp del Man-
resa el matx corresponent a la 

tercera jornada de lliga. El tècnic 
podrà recuperar Baena, sancio-
nat amb un partit per l’expulsió 
amb doble amonestació al matx 
a Mollet. Pel que fa a Arnau, que 
es va lesionar a la pretemporada, 
segueix el seu procés de recupe-
ració.

FUTBOL

Malgrat el bon joc, els resultats no han acompanyat l’equip als dos primers partits

Sílvia Alquézar | Redacció

L’UE Sant Joan At. ofereix una bona 
imatge en l’estrena a Primera

El CD Montcada va fer un bon partit, amb nombroses ocasions de gol que no va saber aprofi tar
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L’UD Santa Maria va perdre el primer partit a casa per 0-3 davant el Júnior B de Sant Cugat

Cara i creu de l’UD Santa Ma-
ría, en el seu debut a Tercera 
Catalana. Els homes d’Alfonso 
Torres van perdre el primer 
partit de lliga davant de la seva 
afi ció a l’estadi de La Ferreria 
el passat 3 de setembre per un 
clar 0-3 contra el Júnior B de 
Sant Cugat. Malgrat l’enso-

pegada, el conjunt local es va 
refer aconseguint un triomf 
important a la següent jornada 
al camps del Masquefa per 0-3, 
amb gols de Genís Rosa (2’), 
Quim Trias (43’) i Joan Ob-
dulia (63’). El conjunt montca-
denc rebra la visita del Pajaril 
el 17 de setembre en la tercera 
jornada de lliga.

Sílvia Alquézar | Redacció
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.....Minut i resultat....................................
HANDBOL
El sènior A masculí 
del CH La Salle, a 
la Primera Estatal, 
es reforça aquesta 
temporada amb tres 
incorporacions

El conjunt masculí conserva pràcticament la mateixa plantilla de la pas-
sada temporada, amb la incorporació de tres jugadors: Isma, procedent 
del Gràcia; Álvaro Ortiz, del Barça B de plata i amb experiència a la 
lliga Asobal, i Roger, del Palautordera. “Són tres jugadors que ens per-
metran solventar algunes mancances”, ha explicat l’entrenador, Jau-
me Puig, qui confi a poder recuperar aviat Albert Maresma, operat de 
la cadera aquest estiu. L’objectiu és mantenir la Primera Estatal i seguir 
ocupant la part alta de la classifi cació com a les dues anteriors tempora-
des. La Salle debutarà a la lliga el 25 de setembre contra el Sant Esteve 
de Palautordera al pavelló. D’altra banda, el sènior femení, que va pujar 
a Lliga Catalana la temporada passada, estrena nou entrenador, Miguel 
Barrios, amb una dilatada trajectòria esportiva. El conjunt ha registrat 
quatre baixes importants respecte la temporada anterior que seran su-
plides per antigues jugadores del club. L’objectiu és mantenir la nova 
categoria, on debutaran el 25 de setembre a la pista del Cardedeu  | LG
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El primer equip de l’FS Montcada renova la plantilla 
amb la incorporació de molts jugadors joves

El conjunt local debutarà el pròxim 24 de setembre al Grup I de la 
Tercera Divisió Nacional –la temporada passada va perdre la categoria 
de Segona Nacional– contra el Sant Cugat al pavelló Miquel Poblet. 
El conjunt local va començar els entrenaments a fi nal d’agost. El nou 
entrenador és Àlex Fernández, que també és director esportiu fent 
tàndem amb Míriam Domínguez.  La plantilla s’ha renovat gairebé to-
talment, amb el fi txatge de 9 jugadors, 4 dels quals provenen del Juve-
nil A –3 de camp i 1 porter. Del grup anterior només continuen David 
Ortega i el capità Mario. “Ens feia falta un canvi d’aires i hem apostat 
per gent jove de la casa i del poble”, ha explicat el tècnic, qui destaca 
les ganes i la il·lusió d’una plantilla amb una mitjana d’edat de només 
20 anys. “Els nostre punt fort aquesta temporada és la motivació i 
la joventut dels nostres jugadors i el punt feble, la inexperiència en 
una categoria com Tercera Divisió, on no són habituals els equips 
novells”, ha indicat Fernández  | LG
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L’equip, durant un dels primers entrenaments de la temporada

BÀSQUET

El primer equip masculí de l’UB MiR debutarà a la Ter-
cera Catalana, categoria que va assolir la temporada 
anterior, el 18 de setembre a la pista de l’AE Stucom. 
Sota les ordres de Marta Balaguer, amb qui el conjunt 
va aconseguir l’ascens, l’equip intentarà fer un bon 
paper a la competició. La plantilla s’ha reforçat amb 
tres fi txatges: Eloy Buendía, Álex Adame i Carlos An-
tequera. “No són jugadors de Montcada, però ja han 
estat vinculats al club en anteriors ocasions”, explica 
Balaguer, que també és la coordinadora del club, per 
a qui les prioritats són “reforçar la compenetració i 
trobar els punts forts i els punts febles” | LG

> Moya torna a la 
banqueta de l’EF
Antonio Moya –a la foto– torna 
a ser, per quarta vegada en els 
últims 10 anys, l’entrenador del 
sènior femení de l’EF Montca-
da. El vicepresident esportiu 
del club vermell assumirà, amb 
l’ajuda al cos tècnic d’Oliver 
León, la direcció de l’equip en 
substitució de Yannick Llaugé. 
El sènior femení jugarà al grup 
Segon de Primera Catalana i 
debutarà el 18 de setembre a 
casa contra l’EF Tàrrega | RJ
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Caminada popular del 
CEAV el dia 2 d’octubre

Tindrà lloc per la Serralada de Ma-
rina i, per primer cop, col·laboren 
el Cim i el nou Centre Excursionis-
ta de Can Cuiàs. Les inscripcions 
es poden fi ns a l 29 de setembre 
al local de l’entitat i la botiga Atmo 
o bé a través del correu electrò-
nic ceavmontcada@gmail.com. El 
preu és de 8 euros per als qui es-
tiguin federats i 11, per a la resta 
de participants. El punt de sortida 
serà el parc de les Aigües (8h), al 
costat de la Casa de la Mina | SA

SENDERISME

El Roller Can Cuiàs va obtenir uns grans resultats a les 24 hores del 
Roller Tour Calafat que es va disputar el 23 de juliol en aquest circuit de 
velocitat situat a la província de Tarragona. El club local, en col·laboració 
amb l’Associació de Patinadors de Barcelona (ABP), va competir amb la 
representació més nombrosa de tots els participants amb un total de 52 
patinadors, dividits en nou equips, i tots els seus membres van aconse-
guir pujar al podi a les seves respectives categories | RJ  

> Roller Can Cuiàs brilla a les 24 hores de Calafat
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Representació local 
al Mundial de Lima
Christian Villar (Júnior), Soomi Jo 
Lee (Màster 1) i José Luis Estudillo, 
formant Parella 2 amb Lee, seran 
els representants del Lee Young al 
Mundial de Poomsae que es dispu-
tarà entre el 28 de setembre i el 3 
d’octubre a Lima (Perú) | RJ 
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Els atletes Pablo Barbosa i Jordi López, de l’Ultra JAM, 
fan un bon paper a l’Ultra Trail del Montblanc 
Els corredors locals –a la imatge de l’esquerra– van aconseguir fi nalitzar la 
ultramarató de muntanya més prestigiosa d’Europa, en què van prendre part 
més de 8.000 corredors. Barbosa va acabar el 612 de la prova  Sur les Traces 
des Ducs de Savoie (119 km i 7.250 m de desnivell) i López va ser el 529 a la 
cursa Courmayeur (101 km i 6.100 m). D’altra banda, Toni Ortiz –a la imatge 
de la dreta– va quedar 2n a la Pyrinees Stage Run en categoria de parelles | LG 

ATLETISME

El conjunt A de l’UB MiR debutarà a 
la nova categoria el 18 de setembre
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.....Viu l’Esport................

El Consell de l’Esport Escolar de 
Montcada (CDEM) posarà en 
marxa aquest curs un nou model  
de competició amb l’objectiu de 
potenciar el joc net i els valors 
positius de l’esport. Amb el nom 
de ‘Juga Net’, el CDEM aposta 
per un sistema en què aspectes 
com l’esportivitat, el respecte, la 
solidaritat i l’educació siguin més 
importants que el resultat del 
partit. Amb aquesta nova pro-
posta, els equips podran sumar 
un màxim de 10 punts si com-
pleixen tot els valors del joc net, 
que se sumaran a la puntuació 
aconseguida per matx guanyat, 
empatat o perdut. 

Objectius. “El que volem in-
centivar és que no només es 
guanyi el partit en el resultat, 
sinó que també s’haurà de 
vèncer en valors”, ha comentat 
el regidor d’Esports, Salvador 
Serratosa (ERC). El control i la 
revisió del nou sistema de pun-
tuació serà gestionat per àrbitres 
escolars i el propi CDEM. A 

cada jornada els àrbitres podran 
atorgar un màxim de 6 punts a 
cada equip si ha fet la salutació 
abans i després del partit, ha es-
tat puntual, ha presentat les fi tx-
es, accepta les decisions arbitrals 
esportivament i l’entrenador re-
specta l’àrbitre i mostra una ac-
titud positiva davant les errades 
i els encerts dels seus jugadors. 
També hi haurà la fi gura del tu-
tor de grades, que serà un pare o 
una pare de cada equip, que serà 
l’encarregat de recollir l’opinió 
de la majoria de mares i pares i 

podrà atorgar fi ns a un màxim 
d’un punt valorant el compor-
tament general dels infants del 
rival.
D’altra banda, el CDEM plant-
eja el reforçament de les bones 
actituds dels agents implicats en 
l’esport escolar amb la creació 
d’una targeta verda –a més de 
les tradicionals grogues i vermel-
les per assenyalar les amonesta-
cions. Els àrbitres podran pre-
miar amb aquesta nova cartolina 
el bon comportament d’un juga-
dor, dels tècnics o la grada.

ESPORT ESCOLAR

El CDEM dissenya un nou model de 
competició per potenciar el joc net
‘Juga Net’ aposta per un sistema en què els valors com l’esportivitat també sumen

Un grup d’alumnes participants a la darrera celebració de l’acte de Cloenda dels Jocs Escolars
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Sílvia Alquézar| Redacció

Àlex Expósito, jugador del 
sènior A i entrenador de l’in-
fantil femení del CH La Sa-
lle, va guanyar la medalla de 
bronze al Campionat d’Espa-
nya d’handbol-platja que es va 
disputar entre el 29 i el 31 de 
juliol a Laredo (Cantàbria). 
Expósito forma part del cos 
tècnic de l’Harresi Kaigan, un 
club d’handbol platja de Cas-
telldefels que va pujar al tercer 
esglaó del podi a la categoria 
cadet femenina. El campionat 
d’Espanya d’handbol-platja va 

comptar amb la participació 
d’uns 1.500 jugadors de 150 
equips. El montcadenc Josep 
Quirós, del BM Granollers, 
també va competir amb el 
club Harresi Kaigan a la ca-
tegoria cadet masculí, però el 
seu equip, que és el vigent sub-
campió de Catalunya, va aca-
bar a la cinquena posició de la 
classifi cació general fi nal. Dies 
abans, el jugador montcadenc 
s’havia proclamar a Castellde-
fels subcampió de Catalunya 
cadet amb el seu equip | RJ

Va formar part del cos tècnic del cadet femení de l’H. Kaigan

Expósito obté el bronze 
al Campionat d’Espanya
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El montcadenc Àlex Expósito, el primer per la dreta, amb el seu equip i la medalla de bronze 

HANDBOL-PLATJA

La montcadenca Aitana Segura, 
jugadora de l’AEE Montserrat 
Miró, va guanyar amb la selec-
ció catalana sots-15 la medalla 
de bronze a la primera edició del 
Campionat d’Europa d’aques-
ta categoria que es va disputar  
entre el 10 i el 13 d’agost a Du-
nakeszi (Hongria). En aquesta 
competició disputada en format 
4vs4, Catalunya, entrenada per 
Berta Alomà, va participar amb 
dos equips que van disputar el 

partit pel tercer i quart lloc des-
prés d’haver caigut contra els 
dos equips holandesos a les se-
mifi nals. Catalunya 2 va perdre 
contra Holanda 2 (23-3) mentre 
que Catalunya 1, equip on juga-
va Segura, va caure contra Ho-
landa 1 (33-1). Amb la medalla 
de bronze ja assegurada, amb-
dós conjunts van sortir a la pista 
sense cap pressió i van gaudir 
d’un partit històric per al korfbal 
català | RJ

Catalunya, que va jugar amb dos equips, va assolir el bronze

Aitana Segura es penja un 
bronze històric a Hongria

FC
K

Aiata Segura, al centre de la imatge i asseguda, celebrant el bon paper de Catalunya a Hongria

KORFBAL

El CTT La Unió –a punt de 
complir cinc anys– podria ar-
ribar a desaparèixer, a mig ter-
mini, si no troba col·laboradors 
a nivell econòmic. Aquesta és 
la crida que fan el seus respon-
sables que veuen com el futur de 
l’entitat està seriament en perill 
a causa de les despeses que gen-
era el seu projecte de creixement 
que va iniciar fa dues tempo-
rades i que l’ha portat a tenir tres 
conjunts amateurs i un infantil. 
L’alma mater del club, Francisco 
Aguado, considera que la sub-
venció de l’IME no és sufi cient 
per mantenir un projecte que, 
a més, es troba limitat per una 
qüestió d’espai físic ja que les 
instal·lacions de La Unió no per-
meten augmentar la quantitat de 
socis-jugadors. La secció infantil 
és la que corre més perill ja que 
és la que més recursos necessita 

al tractar-se del nucli del projecte 
i després li podrien seguir els 
equips amateurs, segons explica 
Aguado. “El èxits esportius no 
arriben per atzar i per contin-
uar amb el projecte cal profes-
sionalitzar una part. Totes les 
escoles treballen així i, sense 
aquest canvi, no es podrà se-
guir endavant”, ha dit Aguado, 

que anima empreses de Montca-
da a fer petites aportacions per 
fer front a les importants despe-
ses federatives que exigeixen els 
diferents campionats. D’altra 
banda, José Hurtado va guan-
yar el II MiniOpen de TT de 
Sant Joan Despí, disputat el 24 
d’agost a la seu del Club Tennis 
Taula Ateneu 1882.

TENNIS DE TAULA

El TT La Unió demana col·laboradors 
per mantenir el seu projecte 
La secció infantil és la primera que podria desaparèixer per raons econòmiques

Integrants de la secció infantil del CTT La Unió que podria desaparèixer per motius econòmics
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Rafa Jiménez | Redacció



Jesús P.Ll.
Superació. Jesús P.Ll. és un veí de Montcada que està fent un tractament de desintoxicació de 
cocaïna a la comunitat terapèutica de Projecte Home a Montcada, amb seu a la Vallençana, on du-
rant l’any passat es van atendre 128 persones drogodependents, de les quals 23 eren del municipi. 
Jesús té 45 anys i és la tercera vegada en 15 anys –quan va començar a consumir-ne– que intenta 
desenganxar-se d’aquesta substància, la droga més habitual (61% dels casos atesos), seguida per 
l’alcohol (21%)  i l’heroïna (8%). Fa tres mesos que va arribar al centre amb l’objectiu de recuperar-se 
i tornar a ser ell mateix. Reconeix que pel camí ha perdut moltes coses, entre elles la feina, amics i, 
fi ns i tot en alguns moments, la família. Gràcies al suport de la seva dona i de la seva fi lla, Jesús es-
pera adquirir les eines necessàries per no tornar a recaure i ajudar altres persones en la seva situació.  

‘Falta ajuda i comprensió 
cap als drogodependents’

Quan i com va començar a consu-
mir cocaïna?
No hi penses. Una persona me la 
va oferir i la vaig provar. Era una 
cosa nova. Com sempre, comen-
ces amb petites dosis, sobretot el 
cap de setmana i, de mica en mica, 
la coca et va enganxant i el consum 
augmenta fi ns que acaba sent diari 
i ja no pots viure sense ella.
Què sentia quan la consumia?
Al principi em posava alegre i em 
donava seguretat, però tot era fi c-
tici. Estava amagant les meves 
pors amb la coca. La droga t’acaba 
anul·lant a tu mateix, et paralitza i 
t’aïlla del món. També et fa fer co-
ses que mai hauries imaginat que 
series capaç. 
Com quines?
Robar a la família per aconseguir 
els diners per comprar la cocaïna. 
Necessites entre 200 i 300 euros 
diaris. Et converteixes en un men-
tider i un manipulador que només 
pensa en com aconseguir la dosi.

Fa tres mesos que és a Projec-
te Home per recuperar-se. Què 
espera tenint en compte que ho 
ha intentat anteriorment en dues 
ocasions i va tornar a recaure?
En primer lloc, has de ser cons-
cient que ets un malalt crònic i 
que t’has de cuidar com a tal. Sa-
ber que la pots controlar i tenir-la 
sempre present. A Projecte Home 
espero adquirir les eines neces-
sàries per saber conviure amb la 
malaltia i evitar situacions de risc. 
A les anteriors vegades que vaig 
fer el tractament de desintoxica-
ció crec que em va faltar la part 
del seguiment, que trobo que és 
fonamental.
Quines situacions de risc hauria 
d’evitar?
Per exemple, després de perdre 
la meva feina de serigrafi sta, on ja 
portava 12 anys, he anat treballant 
de cambrer a diferents bars i res-
taurants. Però no és un bon lloc 
per a una persona excocaïnòmana 

perquè veus situacions en què les 
drogues hi són presents. En oca-
sions, jo barrejava la cocaïna amb 
l’alcohol. Sóc politoxicòman i no 
puc provar-ne cap de les dues. 

Què fa a Projecte Home? Com és 
una jornada habitual?
En el meu cas, passo el dia aquí i 
vaig a dormir a casa amb la meva 
família. Ens repartim les tasques 
quotidianes del centre de manera 
rotativa. Aquests dies estic a la cui-
na. Evidentment, també fem terà-
pia, individual i col·lectiva, a més 
d’activitats lúdiques com banyar-
nos a la piscina, jugar a ping pong 
o fer classes de zumba.

S’hi troba a gust?
Sí. Són molt propers a la família i 
a l’usuari. En tres mesos he après 
més que en tot el temps que vaig 
estar als altres centres de desin-
toxicació.
Què pensa la seva fi lla de tot ple-
gat?
Ho ha passat molt malament, no 
ho entenia. Quan li vaig comentar 
que La Veu em volia fer una en-
trevista, li va semblar bé, però em 
va demanar que preferiria que no 
se’m reconegués. Ella i la meva 
dona m’estan donant molt suport 
per superar aquesta situació. No 
em plantejo la vida sense elles.
Quins consells li dóna a la seva 
fi lla, en plena adolescència?
Li explico que no fa falta beure al-
cohol ni consumir altres drogues 
per passar-ho bé. Ara està de moda 
anar a fer el ‘botellón’ a la llera del 
riu Besòs. Sense adonar-te’n, en-
tres en una espiral de la qual ets 
incapaç de sortir. Crec que s’hauria 

d’incidir sobretot a nivell educatiu, 
donar molta informació de les con-
seqüències del consum de dro-
gues. D’altra banda, no trobo bé 
que alguns establiments venguin 
alcohol als menors de 18 anys. 
Aquestes pràctiques s’haurien de 
controlar més.
Quins plans té una vegada acabi 
el tractament al centre?
Trobar una feina i fer una vida el 
més normalitzada possible, tenint 
en compte que hi ha línies verme-
lles que no podré travessar mai 
més a la meva vida. No podem 
estar sempre en la bombolla de la 
comunitat terapèutica, hem de sor-
tir a la vida real i afrontar les pors.
A què li agradaria dedicar-se?
Una vegada recuperat, m’en can-
taria ajudar la gent que està pas-
sant pel mateix que jo. A la societat 
falta ajuda i comprensió cap a les 
persones drogodependents. És un 
tema tabú que hem de començar 
a trencar.  

“Els toxicòmans som 
malalts crònics que 
hem d’aprendre a 
controlar la malaltia i  
a conviure amb ella”

usuari de Projecte Home

A títol personal
SÍLVIA ALQUÉZAR
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