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La novetat de la Rua, que 
es farà el dia 25, és que el 
Sambòdrom tindrà lloc 
a l’aire lliure, davant del 
pavelló  PÀG. 17

L’esperat rei 
Carnestoltes 
arriba el 23 
de febrer
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Nou mapa escolar Nou mapa escolar 
per al curs vinentper al curs vinent

PÀG. 3

La mesura, consensuada 
entre la Generalitat i 
l’Ajuntament, vol garantir 
una distribució equilibrada 
de l’alumnat
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GUIA DE CENTRES EDUCATIUS
L’Ajuntament enviarà a fi nal de febrer tota la 
informació sobre la preinscripció a les famílies amb 
infants que el curs vinent hagin de fer P3 i 1r d’ESO

Montcada i Reixac estrenarà el 
curs 2017-2018 una nova zonifi -
cació escolar, tant per a primària 
com per a secundària, amb l’ob-
jectiu de distribuir de manera més 
equilibrada l’alumnat del munici-
pi. El nou mapa escolar és fruit 
d’un llarg procés participatiu que 
es va iniciar el 2011 a partir d’un 
requeriment del Síndic de Greu-
ges denunciant la irregularitat de 
la situació a la ciutat perquè les 
àrees de proximitat no eren les 
mateixes per als centres públics i 
concertats.  

Les novetats. La proposta, con-
sensuada entre l’Ajuntament 
de Montcada i el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat, 
divideix el territori en diferents 
sectors que inclouen tant oferta 
pública com privada, eliminant 
la zona única per als centres con-
certats. L’altra gran novetat és 
que es redueix el nombre d’àrees 
d’infl uència, passant de 6 a 3 a 
primària i de 3 a 2 a secundària. 

La Regidoria d’Educació, In-
fància i Joventut, encarregada 
d’elaborar la proposta, considera 
que la nova zonifi cació millora 
la composició social de les àrees 
d’infl uència, posant en valor la 
diversitat socioeducativa. En opi-
nió del departament municipal, el 
nou mapa escolar també respecta 
la proximitat simbòlica a l’escola, 

amb un temps màxim de despla-
çament de 20 minuts i una dis-
tància mitjana d’1,7 quilòmetres. 
La nova distribució dels sectors 
escolars pretén reduir l’efecte fu-
gida de les famílies de la seva àrea 
d’infl uència, en ser zones més àm-
plies i amb més oferta. “D’aques-
ta manera conservem la lògica 
territorial i d’identitat de cada 

zona i mantenim l’equilibri en-
tre el nombre de línies i d’alum-
nes”, ha manifestat la regidora 
d’Educació, Infància i Joventut, 
Jessica Segovia (ICV-EUiA), qui 
considera que la zonifi cació en 
àrees d’infl uència no resol per 
si mateixa la segregació escolar. 
“Caldrà incorporar altres me-
canismes com ara l’adscripció 

de centres, el control dels alum-
nes de necessitats especials i de 
matrícula viva i dur a terme 
projectes d’innovació educati-
va, noves especialitats com el 
batxillerat artístic,  el control de 
falsos empadronaments i nous 
mecanismes d’informació a les 
famílies, entre d’altres”, ha ma-
nifestat l’edil. 

Sílvia Alquézar | Montcada

EDUCACIÓ

Una de les novetats de 
la proposta aprovada 
per Serveis Territorials 
és que la concertada 
deixa de ser zona única

Montcada estrenarà nou mapa escolar el curs 
vinent per millorar la distribució de l’alumnat  
La nova zonifi cació divideix el municipi en diferents àrees d’infl uència amb oferta pública i privada a cadascuna d’elles

Com valoren els centres educatius la nova zonifi cació escolar?
Imma Espinosa 
(Escola El Turó) 

David García 
(Fedac Montcada)
“Sempre hem 
defensat fer zona 
única per a to-
tes les escoles 
del municipi, igual que estan fent 
d’altres poblacions, perquè creiem 
que la zonifi cació no solucionarà la 
guetització d’alguns centres. Totes 
les famílies han de tenir les matei-
xes oportunitats de triar escola. No 
sabem com respondran les famí-
lies, per això creiem que és bàsica 
una bona informació. La pobla-
ció ha de saber que, encara que 
l’escola no estigui a la seva zona, 
pot escollir-la”.

Conxita Roca 
(Escola El Viver)
“La nova zonifi ca-
ció suposa pocs 
canvis per a la 
pública. D’altra 
banda, no sabem quina incidèn-
cia tindrà en les concertades el fet 
que ja no siguin zona única. Hem 
de tenir present que la complexitat 
urbanística de Montcada difi culta 
trobar una proposta que posi fi  a 
la segregació escolar. Pensem que 
l’Ajuntament ha treballat força el 
tema mirant pel bé del conjunt de 
la població. Veurem com va el pri-
mer any i valorarem el seu impacte 
un cop acabada la preinscripció”.

Josep Cifuentes 
(INS La Ribera)
“En el cas de 
la secundària, 
creiem que el nou 
mapa escolar no 
variarà gaire la distribució actual 
de l’alumnat. És veritat que amb 
l’ampliació de les zones augmen-
tarà la diversifi cació, però creiem 
que hi ha altres factors que poden 
ajudar a repartir els nois i les noies 
com són mantenir sempre el ma-
teix nombre de grups a cada ins-
titut i l’adscripció de centres, un 
tema que s’ha posat sobre la taula 
en algunes ocasions però que mai 
s’ha acabat de concretar”.

Joan J. Masegosa 
(La Salle) 
“Nosaltres estem 
en total desacord 
perquè creiem 
que ens perjudi-
ca. Moltes persones que han estat 
vinculades al nostre centre des de 
fa molts anys no podran portar els 
seus fi lls o fi lles perquè ara ja no 
som zona única i les famílies que 
no siguin de l’àrea d’infl uència 
tindran una puntuació més baixa 
i més difi cultats per entrar a La Sa-
lle. Nosaltres apostem perquè to-
tes les escoles del municipi siguin 
zona única i així tothom té les ma-
teixes opcions a tots els centres”.

“Ens sembla bé la 
nova zonifi cació 
perquè creiem 
que ajudarà a 
equilibrar millor el repartiment 
de l’alumnat, malgrat que el pro-
blema de la segregació escolar 
no s’acabarà de solucionar del 
tot perquè intervenen diversos 
factors. En realitat, a nosaltres 
els canvis no ens afectaran gai-
re perquè la nostra escola conti-
nuarà tenint la mateixa població 
de referència. D’altra banda, 
volem agrair l’esforç que ha fet 
l’Ajuntament”. 
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Les escoles i instituts públics i 
concertats del municipi obriran 
les seves portes durant el mes de 
març per donar a conèixer els 
seus projectes educatius i les se-
ves instal·lacions abans del perí-
ode de preinscripció per al curs 
vinent, que tindrà lloc entre el 
23 de març i el 4 d’abril.  
L’escola Ginesta, a Can Cuiàs, 
inaugurarà el calendari de visi-
tes el dia 4, a les 11h, tant per a 
infantil i primària com per a se-
cundària. L’endemà serà el torn 
de l’escola Fedac Montcada, al 
centre, que atendrà les famílies 
a partir de les 11h. 
D’altra banda, el dia 14 coinci-
deixen dues escoles, el Reixac, 
al centre, i La Salle, a Montcada 
Nova-Pla d’en Coll, ambdues 
tindran lloc a partir de les 18h. 
El 15 de març, obriran portes 
El Turó, al centre, (15.15h) i 
el Mitja Costa, a Terra Nostra 

(9.10h i 15,10h), mentre que 
l’endemà ho farà l’escola Vi-
ver (17.15h), a Can Sant Joan. 
Per la seva banda, l’escola Mas 
Rampinyo organitza la visita 
adreçada a les famílies el dia 17 
(15.15h) i l’escola Font Freda, a 
Montcada Nova-Pla d’en Coll, 
el 20 (17h). L’Elvira Cuyàs, a 
Mas Rampinyo, tancarà el ca-
lendari de portes obertes a les 
escoles de primària, el 21 de 
març (17.15h). 

Secundària.  L’INS La Ribera, 
al centre, farà la jornada de 
portes obertes el 13 de març 
(18h); l’INS La Ferreria, situat 
entre la Font Pudenta i Terra 
Nostra, el dia 15 (18h); i La 
Salle, a Montcada Nova, el 16 
(18h). L’INS Montserrat Miró, 
a Montcada Nova, organitza el 
dia 22 dues sessions de visites, 
una a les 18h i una segona, a 
partir de les 19h.

Sílvia Alquézar | Redacció

Una noia observa a través d’un microscopi a un dels laboratoris de l’INS La Ferreria durant la jornada de portes obertes del curs passat 
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PREINSCRIPCIONS 2017-18

Ensenyament manté els criteris de prioritat del curs anterior 
Ensenyament mantindrà els mateixos criteris de prio-
ritat per a l’ordenació de les preinscripcions. Així, els 
alumnes amb germans matriculats al centre escollit tin-
dran 40 punts. D’altra banda, s’obtindran 30 punts si el 
centre triat està a la zona d’infl uència que li correspon 
per proximitat al domicili, 20 en el cas que l’escola es-
tigui a prop del lloc de treball d’alguns del progenitors 
i 10 si es viu en el mateix municipi. Només se sumarà 
aquesta puntuació en un dels supòsits. També es po-
den aconseguir 10 punts si el pare, la mare o el tutor 
legal rep l’ajut de la renda mínima d’inserció i 10 punts 
més per discapacitat igual o superior al 33% de l’alum-

ne o d’un familiar de primer grau. I en el batxillerat, es 
tindrà en compte la nota mitjana. D’altra banda, hi ha 
un seguit de criteris complementaris a tenir en compte. 
Formar part d’una família nombrosa o monoparental 
suma 15 punts. Si l’alumne té una malaltia crònica que 
afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, incloses 
les persones celíaques, comptarà amb 10 punts més. 
Si el pare, la mare, el tutor legal o germà de l’alumne ha 
estat escolaritzat en ensenyaments actualment gratuïts 
i universals al centre sol·licitat en primer lloc disposa-
rà de 5 punts extres. També tenen preferència els que 
procedeixen de centres i ensenyaments adscrits | SA

Els centres educatius 
organitzen les portes 
obertes al mes de març
L’escola Ginesta inaugura el calendari de visites el dia 4
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REDUCCIÓ DE SOROLL
Comença la instal·lació de panells de 
protecció al túnel de la C-17 per reduir la 
contaminació acústica que afecta el veïnat

El govern –ICV-EUiA, ERC i 
Círculo– va decidir suspendre 
el Ple de pressupostos, previst el 
9 de febrer, poques hores abans 
del seu inici per manca de su-
ports. La decisió va ser criticada 
per bona part de l’oposició que 
va culpar l’executiu de no haver 
pactat els comptes sabent que es 
troba en minoria i que necessita, 
com a mínim, tres vots favora-
bles o en forma d’abstenció per 
poder tirar endavant el seu pro-
jecte econòmic. 

Per acabar amb aquesta situació 
de bloqueig que frena la posibili-
tat d’inversions i el pagament a 
proveïdors, el govern ha volgut 
deixar clar que la seva voluntat 
és arribar a un acord amb el 
major nombre de forces possi-
ble. “Tornem a fer una crida 
a seure i a negociar i celebrem 
que hi hagi grups disposats a 
fer-ho perquè, si no estem tots 

implicats, govern i oposició, 
el municipi no podrà avan-
çar”, ha manifestat el president 
de l’Àrea Econòmica, Óscar Gil 
(ICV-EUiA), qui s’ha compro-
mès a treballar pel consens. 

Demandes de Cs. En el moment 
de tancar aquesta edició Ciutadans, 
amb tres regidors a l’oposició, ja 
havia traslladat per segona vegada 
les seves condicions a l’executiu. 
Les propostes per obrir la via 
de la negociació passen perquè 
el pressupost inclogui una audi-
toria econòmica sobre actuacions 
concretes dels últims anys; rebai-
xar el 25% de l’aportació que 
reben els grups municipals per 
destinar aquests diners a sufra-
gar l’esmentada auditoria; un 
seguiment mensual de l’execució 
del pressupost; que en la taula 
de negociació també participi el 
responsable de l’Àrea Territorial, 
en ser aquest el departament que 
més inversions gestiona; que es 
retiri del pressupost la partida de 
50.000 euros per a la compra de 
terrenys al Bosc d’en Vilaró i que 
es convoqui la comissió de treball 
supramunicipal sobre el futur de 
la urbanització i, fi nalment, que 
els acords quedin recollits en un 

document signat. Cs està dispo-
sat a renunciar a que els regidors 
es rebaixin el sou un 5% com a 
mostra de la seva voluntat nego-
ciadora. “Creiem que aquest 
gest demostra que estem dis-
posats a treballar pel bé del 
municipi”, ha dit el portaveu de 
la formació, David Gerbolés.   

Reunions pendents. També tenen 
previst reunir-se amb el govern 
altres forces de l’oposició com el 
PSC i el PDeCAT. Els socialis-
tes mantenen, de moment, el seu 
no als comptes però no tanquen 
la porta a arribar a un possible 
acord amb l’executiu, a qui recla-
men més diàleg i que resolgui els 
seus problemes interns i també 
deixen clar que no volen entrar 
en cap “mercadeig”. “No po-
sarem condicions com han fet 
altres, ni utilitzarem els proble-
mes dels ciutadans com a arma 
electoral per negociar uns pres-
supostos; volem que el govern 
actuï amb seriositat i aclareixi 
qui el forma per acabar amb el 
circ que veiem a cada Ple”, ha 
dit la regidora Lupe Lorenzana. 

El PDeCAT ha lamentat en un 
escrit que el govern no hagi tre-
ballat pel consens des d’un inici “i 
no quinze dies abans del Ple”. 
Per la seva banda la CUP, amb 
un regidor a l’oposició, es nega a 
donar suport a uns pressupostos 
que titlla de “continuistes”. A tra-
vés d’un comunicat, la formació 
reclama que el govern aposti per 
la municipalització de serveis i in-
sisteix en què es faci una auditoria 
econòmica que considera “indis-
pensable” encara que, a diferència 
de Cs, la vol desvincular del seu 
suport als pressupostos. 

I el PP, amb una representant a 
l’oposició, prefereix no avançar 
quin serà el seu vot i es manté a 
l’expectativa, tot i tenir una opinió 
crítica de l’executiu al que qualifi ca 
d’“inactiu, paralitzat i desespe-
rat”. També l’acusa d’incomplir les 

seves promeses electorals i els com-
promisos amb l’oposició. 

Parla l’alcaldessa. El govern ha 
deixat clar que no tornarà a fi xar 
la data del Ple fi ns a no comptar 
amb els suports necessaris per ti-
rar endavant el pressupost, però 
alerta que dilatar aquesta situa-
ció en el temps serà perjudicial 
per al municipi.
L’alcaldessa, Laura Campos 
(ICV-EUiA), ha insistit que l’exe-
cutiu ha hagut de fer un esforç 
important per augmentar els in-
gressos i reduir la despesa sense 
augmentar la pressió fi scal ni dis-
minuir els serveis. I en resposta 
a les crítiques fetes pel PSC, Cs, 
PDeCAT i la regidora de Círculo 
a l’oposició, Ana Ballesta, quant a 
la suposada divisió interna que hi 
ha en el si del govern, l’alcaldessa 
ha estat taxativa. “Estem can-
sats que s’utilitzi el cas d’una 
regidora en concret –referint-se 
a Ballesta– per qüestionar la 
cohesió d’un govern que està 
ben unit i que té uns objectius 
clars, defi nits en el Pla d’Ac-
tuació Municipal”.

EXERCICI 2017

El govern estén la 
mà a l’oposició per 
negociar l’aprovació 
dels pressupostos
El Ple del dia 9 es va ajornar per manca de suports

Pilar Abián | Redacció LA
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Cs, amb tres regidors 
a l’oposició, presenta 
condicions per seure a 
negociar els comptes

El govern es va reunir l’endemà de la suspensió del Ple per decidir les accions a dur a terme cara a garantir l’aprovació del pressupost

El govern alerta del 
perjudici que pot tenir 
ajornar massa aquesta 
situació d’incertesa
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Obres per pal·liar el soroll derivat 
del trànsit a la sortida sud del túnel
Els treballs, que duraran dos mesos, es faran de nit i poden provocar molèsties al veïnat

Aquest mes de febrer han comen-
çat les obres per reduir l’impacte 
sonor de la C-17 en el tram pro-
per a la plaça d’Espanya, on hi 
ha el túnel soterrat i que duraran 
al voltant de dos mesos. Els tre-
balls s’executaran durant les nits, 
de 22 a 6 h, i el Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Ge-
neralitat de Catalunya, encarre-

gat de les obres, ha avançat que 
podran comportar molèsties al 
veïnat. “Demanem disculpes 
per avançat, però es tracta 
d’una actuació necessària que 
fa molt de temps que esperem 
i que suposarà una millora 
per a l’entorn”, ha manifestat el 
president de l’Àrea Territorial de 
l’Ajuntament de Montcada i Rei-
xac, Jordi Sánchez (ERC). 

El Departament de Territori i 
Sostenibilitat ha adjudicat el pro-
jecte, entre el quilòmetre 4,6 i el 
4,8 de la carretera, per un im-
port de prop de 400.000 euros. 
Les obres pretenen minimitzar el 
soroll que provoca el trànsit mit-
jançant el revestiment 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 

Pilar Abián | Redacció

Vista aèria de la rotonda que es va fer a la plaça d’Espanya a sobre de la sortida del túnel de la C-17 que hi ha en sentit Barcelona
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Localitzat a 
l’Ecoparc un 
maletí robat 
amb material 
radioactiu

El maletí amb material radioac-
tiu que va ser robat el 8 de febrer 
a Santa Coloma de Gramanet 
de l’interior de la furgoneta de 
l’empresa propietària va ser lo-
calitzat l’endemà a l’Ecoparc de 
Montcada i Reixac. Segons fonts 
extraofi cials, prèviament va ser 
abandonat en un contenidor a 
Cerdanyola del Vallès, fet que 
algú va alertar mitjantçant una 
trucada al telèfon d’emergències 
112. Els Mossos continuen les 
investigacions per localitzar l’au-
tor o autors del robatori | PA

Retirats tres 
abocaments 
de fi brociment

plaça d’Espanya. La instal·lació 
dels panells es realitzarà primer 
en una banda i afectarà a un car-
ril de circulació, que quedarà ta-
llat durant les nits. Quan aquests 
treballs fi nalitzin, continuaran a 
l’altra banda. 
Per aquest vial circulen uns 
55.000 vehicles diaris de mitja-
na. Els panells fonoabsorvents 
evitaran que el so reboti als murs 
laterals de cada costat de la cal-
çada soterrada i es col·locaran al 
llarg de 500 metres de panells, 
250 per cada sentit, amb una al-
tura que oscil·larà entre els 0’5 i 
els 9 metres. 

Nova demanda. El president de 
l’Àrea Territorial també ha tras-
lladat a la Generalitat la queixa 
d’altres veïns de la zona que han 
reclamat que aquests treballs 
d’insonorització incloguin la sor-
tida del túnel en direcció nord, a 
l’alçada de l’escola Elvira Cuyàs, 
on també hi ha molèsties pel so-
roll del trànsit. Sánchez ha dema-
nat a la Generalitat que s’iniciïn 
els estudis sonomètrics i s’inclo-
gui l’actuació en una segona fase.
El túnel de la C-17 va començar 
a funcionar al 2009, després de 
més de dos anys d’obres per tal 
de soterrar part del tram de car-
retera que travessa Montcada i 
Reixac, entre Mas Rampinyo i 
Montcada Nova-Pla d’en Coll. 
La infraestructura va comportar 
millores en la mobilitat interna al 
municipi, minimitzant l’impac-
te del trànsit de pas en direcció 
Barcelona o Vic, però quedava 
pendent resoldre l’elevat soroll 
que suporta el veïnat que viu al 
voltant de la infraestructura.

L’Ajuntament ha retirat tres abo-
caments de fi brociment localit-
zats a prop de la riera de Sant 
Cugat, a Terra Nostra; a l’accés 
a la Font del Tort i al carrer Lle-
vant, a la Ribera. Serveis Mu-
nicipals ha hagut de contractar 
una empresa especialitzada per 
fer els treballs, ja que es tracta 
d’un material d’alta toxicitat i 
l’operació ha costat 3.000 euros. 
És per aquest motiu que l’Ajun-
tament demana la col·laboració 
de la ciutadania per a la localitza-
ció de les persones i/o empreses 
infractores. El fi brociment s’ha 
de transportar a les deixalleries 
autoritzades per l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona (AMB) i les 
més properes a Montcada i Rei-
xac són les de Badalona i Cerda-
nyola del Vallès | LR

La maleta va ser robada a Santa Coloma

Operaris retirant les plaques de fi brociment 
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anuncis gratuïts                              Tel. 935 726 474   ae: som@laveu.cat        

Se precisa. Tornero de control nu-
mérico para una empresa ubicada en 
Barberà del Vallès. Tel. 628 539 117.
Venta o alquiler. Dos plazas de pár-
quing en av. Catalunya de Mas Ram-
pinyo: plaza de 10m2 (6.000/40 euros) 
y plaza de 6 m2 para coche pequeño o 

moto (3.500/25 euros). Tel. 691077 039. 
Se ofrece. Señora para labores de 
limpieza. Tel. 680 280 442 (Montse).
Se ofrece. Señora con experiencia 
para limpiar. Tel. 640 220 866.
Venta o alquiler. Plaza de garaje en 
zona Mercadona, Mas Rampinyo. Ven-

ta: 9.000 euros. Tel. 676 409 798. 
Clases. De alemán, particulares. Tel. 
610 392 086.euros. Email: amspkg-
montcada@gmail.com.
En venta. Plaza de párking de 10 m2 
en calle  Reixagó, Can Sant Joan. Tel. 
657 390 971.

El PSC reclama 
demandes locals 
al pressupost 
de la Generalitat
El grup parlamentari del PSC ha 
incorporat en les seves esmenes 
als pressupostos de la Generali-
tat diversos projectes reclamats 
des de l’agrupació socialista de 
Montcada. En l’àmbit de la salut, 
els socialistes sol·liciten la cons-
trucció d’un CUAP al centre de 
la ciutat que substitueixi l’actual 
CAP del carrer Jaume I, a més 
de la recuperació de les urgències 
nocturnes i dels serveis de gine-
cologia i pediatria. El PSC també 
demana que els comptes del 2017 
contemplin el pagament del deu-
te pendent amb Montcada en el 
marc de la Llei de Barris. Altres 
peticions són la construcció de la 
rotonda del carrer Beat Oriol i la 
dotació de places de residència i 
centre de dia per a la gent gran 
del municipi | LR
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DESPLAÇAMENTS INTERNS

Es presenta el Pla de mobilitat que 
es debatrà en el proper Ple municipal

L’Ajuntament va presentar pú-
blicament el Pla de Mobilitat 
Urbana Sostenible (PMUS) en 
un acte que va tenir lloc el 15 de 
febrer a la Casa de la Vila amb 
la presència del president de 
l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez 
(ERC); el diputat de mobilitat de 
la Diputació de Barcelona, Jordi 
Fábregas, i el cap tècnic de Ser-
veis Municipals de l’Ajuntament, 
Josep Pubill. El document, fruit 
d’un treball tècnic i un procés 
participatiu iniciat al 2007, recull 
les propostes municipals i ciuta-
danes per gestionar de manera 
sostenible els desplaçaments in-
terns a la localitat. 
“Hem d’apostar per una mo-
bilitat sostenible per millorar 
la cohesió del municipi. Hau-
ríem de fer una anella cívica 
que ens permetés anar cami-
nant o amb bicicleta als dife-
rents barris”, va dir Sánchez, 
qui també va proposar la creació 
d’una Taula Local de Mobilitat 
per potenciar els models sosteni-

bles. En aquest sentit també es 
va manifestar Fábregas, qui va 
defensar un nou tipus de mobi-
litat. “Les poblacions han de 
ser per a les persones i no per 
als cotxes. Hem de lluitar per 
tenir un bon transport públic i 
reivindicar la tarifa social”, va 
manifestar el diputat, qui va lloar 
la xarxa ciclable del municipi.

Procés participatiu. L’Ajuntament 
ha valorat molt positivament el 

procés participatiu que es va fer 
a l’octubre per recollir les pro-
postes de la ciutadania. “Hem 
incorporat al pla gairebé el 
90% de les aportacions”, va in-
dicar Pubill. El PMUS se sotme-
trà a aprovació al Ple de febrer, 
que tindrà lloc el dia 23. Una 
vegada aprovat, hi haurà un mes 
per fer al·legacions. El document 
es podrà consultar al portal de la 
Transparència de l’Ajuntament i 
al web montcada.cat.

Sílvia Alquézar | Montcada

La presentació del PMUS es va fer el passat 15 de febrer, a la Casa de la Vila

El document recull algunes aportacions ciutadanes fetes en processos participatius
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Un total de set empreses de Mont-
cada i Reixac i de Ripollet van 
mostrar la seva voluntat de cons-
tituir el nucli inicial d’un possible 
grup de compra agregada d’ener-
gia en el marc d’una jornada de 
cooperació empresarial que va 
organitzar a principi de febrer el 
departament municipal de Pro-
moció Econòmica i Ocupació, en 
coordinació amb l’Ajuntament de 
Ripollet. L’acte es va celebrar a 
l’Hotel Sercotel Montcada amb 
l’assistència d’una trentena de per-
sones entre representants d’empre-

ses, tècnics dels dos consistoris i de 
la Diputació.
La compra agregada d’energia 
és un mecanisme que permet les 
empreses estalviar costos i ser 
més competitives. La jornada so-
bre aquesta fórmula va comptar 
amb una ponència del gerent de la 
consultoria Bioquat i president del 
Grup de Gestors Energètics de Ca-
talunya, José Enrique Vázquez, que 
va fer una exposició sobre com fun-
ciona la compra agregada d’ener-
gia i va posar exemples d’empreses 
que participen en aquest sistema, 
amb bons resultats.

Pilar Abián | Redacció

Montcada i Ripollet 
promouen la compra 
agregada d’energia
Set fi rmes d’ambdós municipis, interessades en el projecte

COOPERACIÓ EMPRESARIAL

La jornada informativa es va fer a Montcada i va comptar amb una trentena d’assistents
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C/ Jaume I, 58 bjs, Tel: 935 650 823 Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00h y de 15:30h a 21:00h, sábados de 9:00 a 15:00h

Revisión, radiografía y diagnóstico GRATUITO | Financiación hasta 60 meses sin intereses.

Hoy en día cumplir años está teñido de 
positividad. Los avances médicos, el ac-
ceso fácil a información sobre nutrición 
y deporte, y la concienciación que existe 
sobre la salud y su cuidado son factores 
decisivos. Contamos con un cuerpo cui-
dado y una mente madura, la combina-
ción perfecta.

La salud bucodental no es una excep-
ción en esto e ir al dentista se ha con-
vertido en un hábito que permite que 
lleguemos a la madurez con la mejor de 
nuestras sonrisas.

LA SALUD DENTAL Y LA EDAD MADURA
Al llegar a la tercera edad los cambios 

del organismo afectan a todos los rinco-
nes de nuestro cuerpo. El desgaste y los 
cambios propios del paso del tiempo tam-
bién influyen en la boca. Es el momento 
de darnos esas atenciones complemen-
tarias que hagan que todo siga perfecto.

Algunas de las afecciones bucales más 
comunes en ese periodo son las siguientes:
• La saliva (muy importante para la pro-

tección de la boca) tiende a disminuir 
naturalmente y especialmente si se to-
man determinados tipos de fármacos.

• El riesgo de infecciones provocadas por 

bacterias y hongos aumenta.
• Se incrementa la posibilidad de desa-

rrollar caries y enfermedades perio-
dontales.

• La encía se vuelve más delicada y fina.
• Se deteriora la superficie de los dientes.
• Se puede padecer sensibilidad dental.
El cuidado de nuestra salud bucodental 

debe ser una prioridad siempre. Desde que 
somos niños (momento para empezar a 
generar hábitos diarios de limpieza) has-
ta nuestra vida adulta, lavarse los dientes 
después de cada comida, usar colutorio e 
hilo dental y hacerse las revisiones periódi-
cas en el dentista es fundamental.

Aunque tengamos una dentadura muy 
cuidada llega un momento en el que nues-
tro cuerpo necesita de algunas atenciones 
extras y por eso Vitaldent Montcada que-
remos darte unos consejos:

• Adecuar la dureza de nuestro cepillo 
a nuestras circunstancias dentales, tal y 
como nos recomiende el dentista. Suele 
ser más recomendable utilizar cepillos de 
cerda blanda o media.

• Utilizar una pasta de dientes específi-
ca si tenemos sensibilidad dental, etc.

• Hacer uso de la seda dental y el cepillo 
interdental para combatir la placa.

• Usar el colutorio siempre.
• Prestar especial atención en la limpieza 

exhaustiva de nuestra prótesis, en caso 
de tenerla, para la que usaremos un ce-
pillo especial.

• Acudir a las revisiones periódicas se-
gún las pautas que nos marque nues-
tro doctor. Es importante comunicar al 
dentista cualquier enfermedad o afec-
ción que padezcamos.

• Cuidar nuestra dieta: aumentar la in-
gestión de agua y tener especial cuida-
do en que la masticación sea correcta.

• Evitar el alcohol y el tabaco.
Cuidar de tu boca y prestarle la impor-

tancia que se merece es fundamental 
para mantener una buena salud siempre.

Realiza revisiones periódicas en tu den-
tista y sigue sus indicaciones y no permi-
tas que nada se interponga entre tu son-
risa y el mundo a ninguna edad.

  

  Vitaldent Montcada 

Cómo cuidarse la salud 
bucodental en la madurez
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INSPECCIÓ A LA CIMENTERA

La CUP i la Plataforma Antiincineració 
defensen l’actuació de la Regidoria
Entenen que la intervenció va ser justifi cada i expressen el seu suport a Sergi Martín

La CUP, amb un regidor a 
l’oposició, ha fet un comunicat 
on expressa el seu suport a la Re-
gidoria de Medi Ambient en la 
gestió de l’últim episodi de pols 
registrat a la fàbrica Lafarge, a 
mitjan de desembre, i critica l’ac-
titud del comitè d’empresa, que 
va acusar el regidor responsable, 
Sergi Martín, d’“abús d’auto-
ritat” durant la inspecció a la 
planta. 
El grup cupaire també carrega 
contra els partits amb representa-
ció al Ple que defensen la cimen-
tera, argumentant que compleix 
la normativa vigent i paga els 
seus impostos. “Per cada cèn-
tim d’euro que dona Lafarge, 
s’agreuja cada dia més la salut 
del poble que diuen represen-
tar”, afegeix el comunicat, en què 
la CUP torna a demanar el tanca-
ment de l’empresa en considerar 
que la seva presència a Montcada 
“comporta més riscos que bene-
fi cis per a la ciutadania”. 

Denúncia veïnal. En la mateixa 
línia, l’AV de Can Sant Joan i la 
Plataforma Antiincineració han 
fet públic un altre comunicat 
en què defensen l’actuació del 
consistori i del regidor de Medi 
Ambient. En canvi, qualifi quen 
de “deplorable” l’actitud dels 
grups municipals del PSC, Cs 
i PP, que van demanar expli-
cacions al darrer Ple sobre la 
inspecció feta a Lafarge arran 
les queixes del comitè d’empre-
sa. “En lloc de preocupar-se 
per la salut dels veïns i per la 
contaminació que provoca la 
fàbrica, es preocupen de fer-li 
el servei al seu amo”, diuen en 
el seu comunicat, en què també 
critiquen l’actitud de la direcció 
i dels treballadors, “a qui no 
agraden les inspeccions sorpre-
sa perquè és la millor manera 
de comprovar el que realment 
succeeix”. En el mateix escrit, 
amdues entitats denuncien l’aug-
ment de contaminants com el 
monòxid carboni i l’amoníac re-

gistrat a Montcada l’any 2015 en 
relació a l’any anterior, segons 
dades facilitades pel Ministeri de 
Medi Ambient i l’Observatori de 
la Sostenibilitat. Així mateix, la 
Plataforma i l’AV també argu-
menten que a la llista del Regis-
tre Nacional de Drets d’Emissió 
de Gasos d’Efecte Hivernacle 
(RENADE), Lafarge apareix 
com una de les 50 instal·lacions 
més perjudicials de l’Estat.

Laura Grau | Redacció

La Fundació per l’Assessorament 
i Acció en Defensa dels Animals 
(FAADA), entitat sense afany de 
lucre col·laboradora de la Gene-
ralitat de Catalunya, engega la 
sisena campanya ‘Sóc Responsa-
ble’ per promoure la identifi cació 
i esterilització d’animals de com-
panyia que estarà en vigor fi ns al 
30 d’abril. 
Els propietaris d’animals que es-
tiguin interessats a aprofi tar els 
preus promocionals que hi ha 
durant aquest període de temps 
s’han d’inscriure abans del 30 
d’abril al web www.socresponsable.
org. L’únic requisit és que l’ani-
mal estigui identifi cat amb mi-
croxip. 

Control. La Fundació FAADA, 
aconsellada per l’Autoritat Ca-
talana de la Competència, ha 
marcat uns màxims en els preus 
d’identifi cació i esterilització. Els 
centres veterinaris que optin a 
unir-se a la campanya tenen au-
tonomia per aplicar qualsevol 

preu per sota d’aquest llindar i 
també han de fer una inscripció 
prèvia per poder participar-hi. 
La campanya ‘Sóc Responsable’ 
s’impulsa amb l’objectiu, segons 
els responsables de la Funda-
ció FAADA, d’informar la ciu-
tadania sobre l’obligació legal 
d’identifi car els seus animals i 
conscienciar sobre els avantatges 
d’esterilitzar-los per controlar la 
natalitat i la superpoblació així 
com evitar els abandonaments. 
L’any passat es van esterilitzar  
arreu del país prop de 10.000 
gats i gossos i es van inserir un 
total de 5.404 microxips d’iden-
tifi cació.

Sílvia Alquézar | Redacció

Campanya per promoure 
la tinença responsable 
d’animals de companyia
Fins al 30 d’abril, descomptes per identifi car i esterilitzar

‘SÓC RESPONSABLE’

Els animals han d’estar identifi cats amb xip
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La Plataforma que denuncia amb insistència les emissions de Lafarge es va constituir al 2007

Lafarge fa balanç anual i afi rma haver contribuït a l’economia 
de la zona amb 18 milions, xifra questionada per la Plataforma 
Lafarge ha fet balanç del 2016 i xifra en 18 milions d’euros la quantitat amb què ha contribuït a l’economia 
de la zona, incloent en aquest còmput els impostos, la contractació de serveis, els convenis, els salaris i els 
projectes socials amb entitats del municipi, entre d’altres. També destaca la creació de sis nous llocs de fei-
na –que s’afegeixen als 300 directes i indirectes que diu treballen per a la fàbrica– la inversió a la planta d’1 
milió, “la meitat destinada a projectes d’optimització ambiental”, així com l’estalvi de 28.900 tones en 
emissions de CO2 gràcies a l’ús de biomassa com a combustible. El comunicat, que no parla dels benefi cis 
obtinguts, ha estat replicat per la Plataforma Antiincineració. El col·lectiu posa en dubte la xifra d’aportació de 
la planta a l’economia local ja que duplica les dades que Lafarge va donar al 2012. “O bé menteix o aquest 
increment té a veure amb la crema de major quantitat de combustible derivat de residus”, diu l’escrit. 
El col·lectiu també acusa la cimentera d’ocultar l’augment d’emissions de substàncies com el monòxid, el 
diòxid de carboni i l’amoníac –aportant dades concretes dels anys 2014 i 2015, extretes del Registre Estatal 
d’Emissions i Fonts Contaminants–, i recorda que la plantilla és de només 50 empleats | LG
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Retirada 
de les últimes 
barraques 
del Turó
Els treballs de la darrera fase de sa-
nejament dels terrenys ocupats per 
activitats marginals al torrent de 
Can Tapioles i el Turó han comen-
çat aquest mes de febrer, un cop 
s’han enderrocat totes les cons-
truccions que hi havia. El Con-
sorci del Parc de Collserola ha 
contractat una empresa per retirar 
tots els residus abocats en aquest 
espai. A fi nal de novembre es van 
ensorrar totes les barraques que 

romanien en aquest espai. L’erra-
dicació d’aquest fenomen és una 
de les mesures incloses al conveni 
establert entre els ajuntaments de 
Montcada i Barcelona, per tal de 
construir el futur Centre d’Aten-
ció d’Animals de Companyia de 
Barcelona (CAACB) en terrenys 

del terme municipal montcadenc. 
A la zona del Turó (banda nord 
de la C-58) i de Can Tapioles 
(banda sud de l’autopista) s’hi 
han obert 58 expedients que han 
acabat amb enderrocs i només 
queda un encara pendent de re-
solució | PA

Una excavadora fent tasques de recollida de runes al sector de Can Tapioles
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FENOMEN ESTÈS

El 30% dels habitatges buits del 
Vallès Occidental estan ocupats

El Consell Comarcal del Vallès 
Occidental està redactant un pro-
tocol comarcal d’actuació mu-
nicipal per afrontar el fenomen 
de les ocupacions irregulars de 
pisos buits. En el decurs d’una 
jornada per abordar la proble-
màtica que va tenir lloc el dia 3 
de febrer i a la qual van assistir 
150 representants municipals de 
tot Catalunya, es van fer públi-
ques unes primeres dades del 
cens d’habitatges buits que està 
elaborant l’ens comarcal, facilita-
des pels Ajuntaments i l’Agència 
d’Habitatge de Catalunya. 
Les xifres apunten que a la co-
marca hi ha actualment 7.601 
habitatges de grans tenidors 
que estan desocupats, dels quals 
més d’un 30% estarien ocupats. 
A aquestes dades cal sumar els 
pisos de petits propietaris que 
també n’estan afectats.
En el cas de Montcada i Reixac, 
aquest fenomen també preocu-
pa el govern que està a l’espera 
que s’aprovi l’esmentat protocol 

d’actuació per poder actuar con-
tra aquells que ocupen pisos de 
forma indiscriminada i es lucren 
llogant-los a tercers.

Reclamació local. El president 
del Consell Comarcal, Ignasi 
Giménez, reclama un acord de 
país i canvis legislatius entenent 
que els municipis es troben le-
galment desemparats. Giménez 
també remarca que hi ha molts 
tipus d’ocupacions i que l’admi-
nistració ha de donar resposta a 

les famílies en situació de vulne-
rabilitat però també ha de tenir 
eines per lluitar contra les màfi -
es que operen al territori i que, 
a més, provoquen problemes de 
convivència. Per la seva banda, 
el conseller comarcal responsa-
ble d’Habitatge, Pol Altayó, ha 
anunciat que el Consell “vol 
posar en evidència l’actitud 
dels grans tenidors d’habitat-
ges –bancs i promotores– da-
vant un problema que no vo-
len solucionar”.

Sílvia Alquézar | Redacció

La jornada convocada pel Consell Comarcal va comptar amb una elevada participació

El Consell Comarcal està redactant un protocol municipal per afrontar el problema

PR
EM

SA
 C

O
N

SE
LL

El preu del m2 
al municipi va 
baixar al 2016

Segons un informe de la plata-
forma immobiliària Preciovivien-
das.com, el preu de l’habitatge a 
Montcada i Reixac va baixar un 
3,48% al 2016 respecte l’any an-
terior. L’estudi s’ha fet valorant 
el preu mitjà de més d’11.000 
habitatges del municipi. El bar-
ri de Terra Nostra apareix com 
el més car amb un preu mitjà de 
1.843 euros/m2, mentre que el 
més econòmic és Can Sant Joan, 
on la mitjana se situa en 1.434 
euros/m2. 

Per carrers. La valoració del portal 
Precioviviendas.com també indica que 
la baixada de preu dels habitatges 
més pronunciada a la localitat 
s’hauria produït al carrer Clavell, 
mentre que l’augment més signi-
fi catiu es registra al passeig de 
Sant Jordi de Mas Rampinyo. 
Els 242 habitatges que hi ha en 
aquest vial estarien valorats en 
43.096.765 euros (segons preu 
de mercat) i el preu mitjà hauria 
augmentat un 8,71% respecte el 
2015 situant-se ara en 1.841 eu-
ros/m2, mentre el preu màxim se 
situaria en els 2.176 euros/m2.

Pilar Abián | Redacció

Desmantellat 
l’antic pal 
meteorològic

L’antic indicador de mesures me-
teorològiques, de 27 metres d’al-
çada, propietat de la Generalitat i 
situat a la plaça Lluís Companys, 
ha estat desballestat. L’aparell es 
va instal·lar per donar informa-
ció referent al control atmosfèric 
i dades sobre la qualitat de l’aire 
al municipi, però feia anys que 
ja no estava operatiu i les dades 
eren recollides per l’estació me-
teorològica ubicada a la caseta 
que hi ha prop del quiosc i dels 
gronxadors, a la mateixa plaça.
La retirada d’aquest element me-
teorològic és la primera de les ac-
cions previstes per l’Ajuntament 
per remodelar el parc de la plaça 
Lluís Companys. La intervenció 
continuarà amb el trasllat dels 
aparells de gimnàstica que hi ha 
propers a la línia R2 a la zona 
d’estada del passeig de Ribera, 
conegut popularment com el 
passeig del colesterol. 
Aquestes actuacions les està rea-
litzant l’Ajuntament a instàncies 
del Consell de la Infància format 
per nens i nenes de cinquè de 
Primària de totes les escoles pú-
bliques i concertades.

Sílvia Alquézar | Redacció
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.....També és notícia......................................
ESPAI NATURAL
Millores al parc de la Llacuna des que l’AMB 
ha assumit el manteniment de l’espai
Des que l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) ha assumit el 
manteniment del parc de la Llacu-
na, l’estiu passat, s’han començat 
a visibilitzar les actuacions de mi-
llora que s’hi estan duent a terme, 
en coordinació amb l’Ajuntament. 
Entre les més destacades, hi ha 
la recuperació dels paviments, la 
substitució i el reagrupament de 
totes les àrees infantils –reorganit-
zant els elements lúdics en quatre 
àrees de joc i adaptant-los a la 
normativa–, i la substitució d’un 
tram pavimentat defectuós per 
sauló, entre l’avinguda d’Europa 
i el carrer de Joan Miró. “S’està 
fent una gran feina per tenir al 
dia aquest parc, fi ns ara amb un 

manteniment defi cient, i posar-lo 
en valor al servei de la ciutada-
nia”, ha dit el president de l’Àrea 
Territorial, Jordi Sánchez (ERC). 
El regidor ha avançat que, pro-
perament, s’instal·laran els rètols 
d’accés al parc de la Llacuna, amb 
informació d’interès sobre l’espai, 
les normés d’ús, un plànol i un 
llistat dels serveis de què disposa. 
Entre les accions previstes, també 
hi ha la instal·lació de nou mobilia-
ri, que incorporarà taules de picnic 
i porteries de fusta per practicar 
esport. Fa sis mesos que el parc 
de La Llacuna va entrar a formar 
part a la xarxa que gestiona l’AMB, 
on també està inclòs el parc de les 
Aigües | PA

VIATGE FORMATIU
Oberta la inscripció per participar al Bilbao Retail 
Tour que organitza la Regidoria de Comerç i Turisme
Els responsables de comerços del municipi poden participar al Bilbao 
Retail Tour que organitza la Regidoria de Comerç i Turisme. La ciutat 
basca és la destinació triada en aquesta tercera edició de l’activitat; les 
dues anteriors van ser Londres i París. El Retail Tour consisteix a visitar 
una ciutat durant un dia amb l’objectiu d’aprendre conceptes i tendèn-
cies de comerç per tal que posteriorment es puguin aplicar als esta-
bliments dels participants. Concretament a Bilbao destaquen negocis 
que han introduït idees noves i senzilles i alguns plans de dinamització 
comercial amb èxit. El viatge formatiu –amb sortida i tornada el mateix 
dia– està previst que es realitzi entre fi nal de febrer o principi de març. 
La inscripció a les tres sessions formatives és gratuïta –una prèvia, el 
viatge formatiu i una posterior– però el desplaçament fi ns a Bilbao 
costa al voltant de 100 euros. Les persones interessades a participar-hi 
s’han de posar-se en contacte amb Comerç i Turisme, al telèfon 935 
726 474 (extensió 2614) o bé a l’adreça de correu electrònic comerc@
montcada.org. Els representants dels comerços guanyadors de la da-
rrera edició del concurs ‘L’Aparador’ de Nadal viatjaran gratis, ja que 
aquest va ser precisament el premi del certamen | LR 

Una cinquantena de montcadencs es va desplaçar el 6 de febrer amb 
l’autocar que havia organitzat l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) 
per participar a l’acte de suport als excàrrecs de la Generalitat encau-
sats per la celebració de la consulta del 9N: l’ex-president de la Generali-
tat, Artur Mas; l’ex-vicepresidenta, Joana Ortega, i l’ex-consellera d’Edu-
cació, Irene Rigau. L’alcaldessa, Laura Campos (ICV-EUiA), i el primer 
tinent d’alcalde, Jordi Sánchez (ERC), van participar a la concentració. 
“Més enllà de les diferències polítiques, hi ha una realitat: membres 
del govern de la Generalitat són jutjats per haver fet possible que la 
ciutadania s’expressés democràticament”, va dir Campos. Per a Sán-
chez, la presència davant del TSJC era necessària “per recordar que 
el 9N a Montcada van votar 8.379 persones, malgrat les difi cultats 
i els entrebancs que va tenir el procés participatiu, i per dir que ho 
tornarem a fer”. L’assistència dels representants municipals a l’acte de 
suport als excàrrecs jutjats va ser criticada per secció local de Cs que 
el va titllar de “sectari”. “Espero que tinguin la decència de renunciar 
al sou corresponent a la jornada laboral d’aquell matí”, va reclamar 
el portaveu del grup municipal, David Gerbolés | LG

SOBIRANISME
Representació local a l’acte en suport als excàrrecs 
jutjats pel 9N a les portes del Tribunal Superior
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L’Assemblea local 
de l’ANC presenta 
al municipi la 
campanya ‘Fem futur’

L’assemblea local de l’Assemblea 
Nacional Catalana (ANC) organit-
za el divendres 17 de febrer una 
xerrada al Cafè Colon de l’Abi, a 
les 19h, per presentar la campa-
nya ‘Fem futur’, que pretén “con-
trarrestar els arguments de l’Es-
tat espanyol per aturar el procés 
sobiranista i escampar il·lusió i 
esperança d’un nou país millor 
per a tothom”, en paraules de 
l’organització independentista. 
L’acte comptarà amb la presèn-
cia i la intervenció de Joaquim 
Arnau, membre del Secretariat 
Nacional de l’organització, i fi na-
litzarà amb un sopar de simpatit-
zants | LG

Promoció Econòmica i Ocupació continua amb les visites a empreses 
del municipi. El 21 de febrer organitza una sortida a Dicomol, al polígon 
Foinvasa, una fi rma dedicada a la reparació, el disseny i la construcció 
de motlles per a injecció de plàstic i d’altres tecnologies. L’objectiu de 
l’activitat és que els empresaris i persones emprenedores puguin conèi-
xer de primera mà el funcionament intern i l’experiència de fi rmes conso-
lidades en el seu sector. La reserva de places es pot fer al c. Alt de Sant 
Pere, 73 o bé per correu electrònic empresa@montcada.org | PA

MÓN EMPRESARIAL
Visita formativa a l’empresa Dicomol, al polígon Foinvasa

Taller participatiu 
previ a l’assemblea 
constituent del nou 
partit Un País En Comú

El 28 de febrer es farà a l’Auditori 
Municipal (19h) un taller partici-
patiu per recollir aportacions cara 
a l’assemblea constituent del nou 
partit Un País En Comú que es 
farà el proper mes d’abril i que 
impulsen diferents forces d’es-
querres com ICV, EUiA, Podem, 
Barcelona En Comú i Equo. Prè-
viament, en el moment de tan-
car aquesta edició, l’assemblea 
local d’ICV organitzava un acte 
a la seva seu per donar a conèi-
xer els documents base que han 
sortit del procés participatiu que 
ha donat peu a la creació del nou 
partit polític | LG
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PROJECTE SOCIAL 
L’Ajuntament ha signat un conveni de col·laboració 
amb la Fundació Jovent per gestionar el bar del Casal 
de la Mina amb joves amb difi cultats d’inserció laboral

A partir del mes de maig es 
preveu que ja estigui a ple ren-
diment el programa Prescrip-
ció Social i Salut que impulsa 
l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya per tal de promou-
re la prescripció social entre els 
pacients dels CAP del municipi 
que ho requereixin. Els profes-
sionals mèdics prescriuran amb 
recepta no només fàrmacs, sinó 
també activitats lúdiques, so-
cials o esportives que puguin 
ajudar malalts amb símptomes 
de depressió o aïllament, entre 
d’altres. La iniciativa pretén 
millorar la qualitat de vida dels 
pacients i reduir la seva medi-
calització.

El programa, que es va posar en 
marxa com a experiència pilot 
al 2014 i que ara es vol poten-
ciar amb una major implicació 
per part del personal sanitari, 
es va presentar el 2 de febrer a 
la Casa de la Vila en un acte en 
què van participar la presidenta 
de l’Àrea Social, Mar Sempere 

(Círculo), la metgessa del CAP 
Les Indianes Nora Yanovsky, 
la tècnica de l’Agència de Salut 
Pública Jordina Capella i la tre-
balladora social Natàlia Magen. 

Crida a les entitats. Les ponents 
van animar les associacions lo-
cals a col·laborar amb el projec-
te donant-se d’alta al web ‘Aquí 
sí: actius i salut’. “Aquesta eina 
ens permetrà tenir un catàleg 
del que fan les entitats del mu-
nicipi i facilitar, així, la deri-
vació del pacient”, va explicar 
Capella. El nou portal és una 
de les novetats del programa i 
és accessible per a qualsevol as-
sociació que vulgui participar i 
per a qualsevol persona que el 
vulgui consultar. “A diferència 
del 2014, ara fem un pas en-
davant amb el compromís de 
mantenir una relació directa 
amb les entitats per tal de ga-
rantir que els pacients tinguin 
una bona acollida i poder fer 
un seguiment de la seva evo-
lució”, va explicar Magen.
Els benefi cis per a la salut que 
implica fer activitats comunità-
ries estan plenament constatats, 
segons va afi rmar Yanovsky. 
“Les persones que participen 
en aquest programa milloren 
la seva qualitat de vida i això 
és un benefi ci tant personal 
com per a la comunitat”, va 

dir la metgessa, tot afegint que 
simplement la medicació amb 
fàrmacs no és la solució per a 
les malalties derivades de so-
matitzar problemes socials o 
emocionals o d’aïllament social. 
En nom de l’Ajuntament, Sem-
pere va emfatitzar la necessitat 
que les entitats s’impliquin per 
assolir l’èxit del programa ‘Aquí 
sí: actius i salut’. “Necessitem –
va dir durant la presentació– la 
vostra col·laboració perquè la 
xarxa de recursos sigui prou 
forta i el ventall d’activitats 
ben ampli”.

SALUT

Pilar Abián | Montcada

D’esquerra a dreta, Mar Sempere, Natàlia Magen, Nora Yanovsky i Jordina Capella durant la presentació del projecte a la Casa de la Vila

L’Ajuntament fa una 
crida a les associacions 
per ampliar la xarxa 
d’activitats i recursos 
a ofertar en el programa

El programa, que es va iniciar al 2014 amb una prova pilot, rep ara un nou impuls amb la major implicació dels professionals

Els CAP demanen suport a les entitats per 
acollir pacients derivats per personal sanitari
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Què cal fer per participar en la iniciativa? 
Les entitats que vulguin participar 
en el programa de Prescripció 
Social han de signar una carta 
de compromís que poden reco-
llir a l’Ajuntament i, a continua-
ció, s’han d’inscriure a través del 
portal actiusisalut.cat. Un cop fet 
aquest primer pas, rebran a tra-
vés del correu electrònic un mis-
satge de confi rmació i quedaran 
registrades com a usuàries, amb 
la possibilitat d’introduir i modifi -
car les dades que vulguin. La pla-
taforma ofereix la possibilitat de 

donar d’alta les activitats regulars 
d’una entitat o bé els seus objec-
tius genèrics a l’apartat de recurs. 
La informació que cal introduir és 
molt descriptiva quant al contin-
gut de les activitats, el seus ob-
jectius, el públic a què s’adrecen 
i el lloc on es realitzen. També 
s’ha de fer constar el preu, en cas 
que no siguin gratuïtes. Del que 
es tracta és que tant els usuaris 
com el personal sanitari puguin 
consultar fàcilment què oferten 
les entitats col·laboradores  | PA
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Una vintena d’alumnes de ter-
cer i quart d’ESO dels instituts 
La Ribera, la Ferreria i del col-
legi La Salle participen enguany 
a les estades formatives incloses 
al Dispositiu Local de Transició 
Escola-Treball (Diltet) del curs 
2016-2017. Fins a fi nal de maig, 
cada setmana, els joves tenen 
el seu primer contacte amb el 
món laboral els dimecres i els 
dijous, de 9 a 13h. L’objectiu 
d’aquesta experiència és facili-
tar a l’alumnat l’adquisició de 
competències i habilitats que 
reforcin la seva formació i el 
seu desenvolupament personal 
cap a la vida adulta. Amb les 
estades, els joves comencen a 
mantenir un contacte real amb 
el món laboral.

El programa. Aquest curs, els 
alumnes estan cursant les esta-
des formatives a escoles bres-
sol i de primària, tallers mecà-
nics, perruqueries, restaurants 
i a Montcada Aqua. Es té en 

compte el perfi l de cada jove 
per trobar l’empresa que res-
pongui més a les seves expecta-
tives professionals. 
La Regidoria d’Educació, In-
fància i Joventut s’encarrega de 
coordinar el programa, que en-
guany arriba a la desena edició. 
A més de les estades formati-
ves, el programa inclou tallers 

preprofessionalitzadors. En 
aquest sentit, aquest curs s’han 
programat tallers d’hort, solda-
dura i cuina.
La primera reunió de la Plata-
forma Local del Diltet, que faci-
lita l’intercanvi i la col·laboració 
entre els agents implicats en el 
projecte, va tenir lloc a la Casa 
de la Vila el 15 de febrer.

Sílvia Alquézar | Montcada

Alumnes de l’INS La Ribera al curs de cuina que s’imparteix en el marc del programa Diltet

TRANSICIÓ ESCOLA-TREBALL

Una vintena d’alumnes inicia les 
estades formatives a empreses
L’objectiu és que els joves tinguin un primer contacte amb el món laboral
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ESCOLA DE MARES I PARES

L’escola El Turó acollirà el 21 
de febrer, a les 17.30h, una xer-
rada sobre alimentació saluda-
ble en edat escolar a càrrec de 
la nutricionista Georgina Mén-
dez, que ha treballat en diver-
sos projectes relacionats amb 
la prevenció de l’obesitat en 
infants i adolescents. La ponent 
donarà consells sobre els hàbits 
alimentaris més adients perquè 
la canalla tingui un creixement 
sa i equilibrat, amb ingestes dià-
ries de verdura, fruita, llet, pro-

teïnes, hidrats de carboni i oli 
d’oliva. La conferència  s’em-
marca dins del calendari d’ac-
tivitats de l’Escola de Mares i 
Pares que organitza la Federa-
ció d’Ampa de Montcada. El 
programa va començar el 9 de 
febrer a l’escola Reixac amb un 
taller de dansa per enfortir els 
llaços familiars a càrrec de l’As-
sociació Sudansa. La proposta 
va ser un èxit de participació, 
amb l’assistència d’una quinze-
na de famílies amb infants de 
P3, P4, P5 i primer. 

Sílvia Alquézar | Redacció
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El taller de dansa per enfortir els llaços familiars va aplegar 15 famílies a l’escola Reixac

0 A 3 ANYS

Les inscripcions es podran fer del 27 de febrer al 3 de març

Es posen en marxa els 
espais familiars i de joc

La Regidoria d’Educació, Infàn-
cia i Joventut posarà en marxa 
a partir de març i fi ns a fi nal de 
juny els espais familiars i de joc 
que es duen a terme a les esco-
les bressol municipals. Ambdós 
s’adrecen a famílies amb infants 
nascuts el 2014 i el 2015, priori-
tàriament no escolaritzats, i estan 
supervisats per les educadores de 
la xarxa d’EBM del municipi. 
L’espai de joc començarà el dia 
14 a l’EBM Mitja Costa, a Terra 
Nostra, i es faran dues sessions 
no dirigides, els dimarts i dijous, 
de 17.30 a 19h per 25 euros al 
mes. L’activitat té per objectiu 
potenciar les capacitats, relacions 
i iniciatives dels infants sempre 
mitjançant el joc.
D’altra banda, l’espai familiar a 
l’EBM Camí del Bosc de Can 
Cuiàs, tindrà lloc a partir del 13 
de març els dilluns i dimecres, de 
15 a 16.30h i serà una activitat di-
rigida, per això el preu serà de 36 
euros mensuals. Es proposa un 

espai per compartir els progeni-
tors amb els fi lls, fent tota mena 
d’activitats relacionades amb la 
manipulació, l’experimentació, 
la música i la relaxació, entre 
d’altres. Un temps de la sessió es 
dedicarà a intercanviar impressi-
ons entre els adults. Les preins-
cripcions als dos espais s’han de 
presentar a les respectives escoles 
bressol entre el 27 de febrer i el 
3 de març. La matrícula s’haurà 
de fer del 6 al 10 del mateix mes.

Sílvia Alquézar | Redacció

Tindrà lloc el 21 de febrer, a l’escola El Turó, a les 17.30h

Xerrada sobre alimentació 
saludable en edat escolar
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Les dues activitats es fan a escoles bressol
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L’equip Enquiroptats de l’es-
cola La Salle, de 4t d’ESO, ha 
guanyat una plaça per partici-
par a la fi nal espanyola de la 
First Lego League, després de 
quedar en primera posició a un 
dels tornejos classifi catoris de 
la competició de robòtica, que 
es va disputar el 4 de febrer a 
la Universitat Autònoma de 
Barcelona. El conjunt local, for-
mat pels alumnes Marc Grau, 
Josep Paredes, Arnau Rocamo-
ra, Aina Sánchez i Cèlia Solano, 
intentarà classifi car-se per a les 
fi nals internacionals d’aquesta 
competició de robòtica, pro-
moguda per les organitzacions 
First i Lego Education. El cam-
pionat estatal tindrà lloc el 18 
de març a Logronyo i comptarà 
amb la participació de 52 con-
junts procedents de 32 tornejos 
d’arreu del territori espanyol.

Altres premis. L’escola La Salle, 
que va participar a la fase clas-
sifi catòria amb 2 de grups de 4t 
d’ESO i 3 de 1r d’ESO, va su-
mar tres premis més. El conjunt 
de 1r d’ESO Lego Addicted –
composat pels estudiants Dani 
Jiménez, Daniel González, 
Martí Toldos, Miquel Márquez, 
Toni Muñoz, Miquel Lorenzo 
i Marcos Carrasco– va acon-
seguir el guardó de Joves Pro-
meses. D’altra banda, l’equip 

Robot League, format pels 
alumnes de 4t d’ESO Marta 
Chica, Alba Olivé, Sergi Pernia, 
Carlos Yuguero, Dylan Álvarez 
i Alejandro Orenes, es va adju-
dicar el premi d’Emprenedoria, 
mentre que Laia Castiella –de 
1r de batxillerat, que imparteix 
les classes de robòtica a l’escola 
i té experiència com a partici-
pant en edicions anteriors de la 
First Lego– va guanyar el títol 
de millor entrenadora. 
L’escola s’ha mostrat “molt 
satisfeta per aquests reconei-
xements, ja que és una bona 
recompensa a l’esforç dels 

alumnes i professors per la 
feina ben feta i per tota la il-
lusió col·lectiva dipositada en 
el projecte”. 

Primària. L’escola Fedac Mont-
cada també va participar a la 
mateixa fase classifi catòria de la 
competició de robòtica disputa-
da a l’UAB amb la participació 
de dos conjunts. El Prolego-
Masters, de 6è, va obtenir una 
menció especial pels seu treball 
de recerca, mentre que l’equip 
Legonès, de 5è, va quedar en 
segona posició a l’apartat de 
competició  local.

Sílvia Alquézar | Redacció

FIRST LEGO LEAGUE

L’equip Enquiroptats de La Salle 
es classifi ca per a la fi nal estatal
El conjunt de 4t d’ESO va guanyar la fase prèvia de la competició de robòtica a l’UAB
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L’equip Enquiroptats durant la presentació del seu projecte a la fase classifi catòria

PLAÇA LLUÍS COMPANYS

No s’hi podrà accedir entre fi nals de febrer i principi de març

El parc infantil romandrà 
tancat uns dies per obres

L’Ajuntament ha iniciat els tre-
balls de remodelació del parc 
infantil situat a la plaça Lluís 
Companys. Les actuacions 
previstes les van proposar els 
infants que van formar part 
de l’experiència pilot del Con-
sell d’Infants que la Regidoria 
d’Educació, Infància i Joventut 
va posar en marxa el curs pas-
sat amb el suport de la Dipu-
tació de Barcelona. Amb motiu 
de les obres, l’espai de joc ro-
mandrà tancat al públic entre 
el 20 i el 24 de febrer i del 27 
de febrer i al 3 març. Durant 
aquest dies hi ha previst can-
viar de lloc els dos gronxadors 
que toquen el CAP Montcada 
i Reixac per col·locar-los amb 
la resta d’elements del parc in-

fantil. La previsió municipal és 
que l’espai de joc estigui obert 
i practicable el cap de setmana.

Més canvis. D’altra banda, entre 
el 13 i el 17 de febrer s’han dut 
a terme els treballs per traslla-
dar els aparells de gimnàstica 
del parc de salut fi ns a la zona 
d’estada del passeig de ribera, 
al riu Besòs. A instàncies del 
Consell dels Infants, un òrgan 
de participació ciutadana format 
per alumnes del cicle superior de 
primària de totes les escoles pú-
bliques i concertades del munici-
pi, també es van proposar altres 
millores en el parc infantil com 
l’adequació de l’espai per jugar 
a la pilota i la construcció d’un 
mur amb vegetació per minimit-
zar l’impacte de les vies del tren. 

Sílvia Alquézar | Redacció
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El parc de salut situat a la plaça Lluís Companys s’instal·larà al passeig de la llera del riu Besòs
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La conferència anirà a càrrec de Carla Alsina, cap de l’àrea d’apode-
rament econòmica de la Fundació Surt, una entitat sense ànim de 
lucre que treballa per modifi car la relació de subordinació i discrimi-
nació de les dones en el context econòmic i social. La ponència, que 
tindrà lloc al Centre Cívic de Can Cuiàs (19.30h), inaugurarà la cele-
bració del Dia Internacional de les Dones Treballadores. D’altra ban-
da, el Consell Municipal de Dones es reunirà l’1 de març a les 19h, 
a un lloc encara per determinar, per acabar d’enllestir el programa 
amb motiu del 8 de març i les I Jornades de Dones i Participació 
Social, previstes el dia 18 a la plaça de l’Església amb l’objectiu de 
visibilitzar el paper clau de les dones a l’espai públic i associatiu | SA

8 DE MARÇ
El programa comença el 22 de febrer amb una 
conferència sobre la feminització de la pobresa

La formació la va organit-
zar el Servei Local de Ca-
talà (SLC) durant el mes 
de gener, en el marc d’un 
conveni entre la Direcció 
General de Política Lin-
güística i la Diputació de 
Barcelona. Amb aquests 
cursos, l’alumnat, en pro-
cés de recerca activa de 
feina, complementa la formació sobre gestió administrativa i anglès 
que va fer al departament de Promoció Econòmica i Ocupació de 
l’Ajuntament. “Ja és el segon any que ho fem i la valoració és molt 
positiva, ja que actualment els coneixements de català són un 
valor afegit en el món laboral i faciliten la recerca de feina”, ha 
dit Maika Garcia, dinamitzadora lingüística de l’SLC | LG

FORMACIÓ
Un total de 23 persones en situació d’atur participa 
als cursos sobre llenguatge administratiu en català

El bar del Casal de Gent Gran 
Casa de la Mina es gestionarà de 
forma pionera al municipi, amb 
un programa formatiu per a jo-
ves. L’Ajuntament i la Fundació 
Jovent, una entitat d’iniciativa 
social, han arribat a un acord 
mitjançant el qual es combinen 
la necessitat d’oferir el servei 
de restauració a l’equipament 
municipal i la formació ocupaci-
onal per a joves amb difi cultats 
d’inserció sociolaboral i d’accés 
al mercat laboral, en aquest cas, 
en la vessant d’ajudant de cuina 
i cambrer/a. L’alcaldessa, Laura 
Campos, i la regidora de Ciuta-
dania, Mónica Martínez, ambdu-

es d’ICV-EUiA, van presentar el 
projecte el 10 de febrer als usuaris 
del Casal. El personal de la Fun-
dació Jovent començarà a treba-
llar el dia 26, coincidint amb el 
ball de Carnaval. L’equipament 
no disposava de servei de bar, 
ja que els anteriors adjudicataris 
van rescindir el contracte amb 
l’Ajuntament abans de temps. 

Economia social. “Aquesta era 
una opció que barallàvem feia 
temps, que una organització 
social gestionés aquest tipus 
de serveis, perquè és un model 
d’economia social i amb caràc-
ter formatiu que com a govern 
ens interessa molt aplicar a 

Montcada”, ha dit Martínez. El 
projecte s’adreça a joves d’entre 
18 i 25 anys per tal d’ajudar-los 
en la seva inserció al món del tre-
ball. A més, es pretén potenciar 
la relació intergeneracional entre 
la gent gran i els participants al 
programa. Els joves contractats 
per gestionar el bar del Casal 
han cursat ja una formació d’aju-
dant de cuina i han fet pràctiques 
a establiments del sector. El con-
veni estableix que el servei obrirà 
al públic de dilluns a diumenge i 
seran els joves els que l’atenguin 
i els que s’encarreguin d’obrir 
i tancar l’equipament, amb 
l’acompanyament d’educadors 
especialitzats.

Sílvia Alquézar | Redacció

CASAL DE LA MINA

El bar es gestionarà mitjançant 
una iniciativa de formació per a joves
L’Ajuntament ha signat un conveni amb la Fundació Jovent per implementar el servei
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El projecte social es va presentar als usuaris del Casal de la Casa de la Mina el 10 de febrer amb un càtering a càrrec de la Fundació Jovent
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Els municipis fan una crida a participar a la manifestació del dia 18 a Barcelona

El consistori se suma a la campanya 
solidària ‘Casa nostra, casa vostra’

L’Ajuntament s’ha adherit a la 
campanya ‘Casa Nostra és casa 
vostra’, sorgida de la iniciativa de 
persones a títol individual, col-
lectius i moviments  socials, ong i 
empreses del sector cultural, sota 
el lema ‘Volem acollir’. El Fons 
Català de Cooperació al Desen-
volupament (FCCD), la Federa-
ció de Municipis de Catalunya i 
l’Associació Catalana de Munici-
pis han fet una crida al municipa-
lisme per tal d’afegir-se a aquest 
projecte. El FCCD i les entitats 
municipalistes van organitzar 
el 15 de febrer un acte públic a 
Barcelona, al qual van assistir 
l’alcaldessa, Laura Campos, i la 
regidora de Ciutadania, Móni-
ca Martínez, ambdues d’ICV-
EUiA. Mitjançant l’adhesió a 

aquest acord, els municipis con-
voquen la ciutadania a assistir a 
la protesta que tindrà lloc el 18 de 
febrer a Barcelona per reivindicar 
l’acollida de persones refugiades 
i migrants i instar els governs a 
canviar la seva política per obrir 
vies segures. El punt de trobada 

a Montcada serà a l’estació de 
Montcada-Manresa per agafar el 
tren de les 15.01h –a les 14.58h 
a Montcada-Santa María i a les 
15.04 a Montcada-Bifurcació. A 
Barcelona, el lloc de concentració 
transport serà davant d’El Corte 
Inglés, a la Ronda de Sant Pere,

Pilar Abián | Redacció
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Els representants municipals van organitzar un acte públic per donar suport a la campanya

CRISI HUMANITÀRIA

L’acte va tenir lloc el 15 de febrer a la Casa de la Vila a càrrec de 
Cristina Delgado, infermera al consultori de Can Sant Joan, i Cris-
tina Martínez, gestora de casos de pacients crònics, les quals van 
explicar que la Planifi cació de Decisions Anticipades (PDA) és un 
procés deliberat mitjançant el qual una persona expressa els seus 
valors i preferències davant d’una situació de complexitat clínica, 
malaltia greu o en situació de fi nal de vida. “La PDA no s’ha de con-
fondre amb el testament vital, que el poden fer persones malaltes 
o sanes”, van manifestar | SA

SALUT
Xerrada sobre la Planifi cació de Decisions Anticipades 
a càrrec de dues infermeres dels CAP de Montcada
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>Editorial

Nova zonifi cació
Montcada i Reixac estrenarà el 
curs vinent un nou mapa esco-
lar amb l’objectiu de millorar 
la distribució de l’alumnat i re-
duir la segregació escolar. La 
proposta, aprovada pels Ser-
veis Territorials del Vallès Occi-
dental, neix després d’un llarg 
procés de debat i participació 
impulsat per l’Ajuntament en-
tre els diferents agents de la 
comunitat educativa. La nova 
zonifi cació divideix el munici-
pi en diferents àrees d’infl uèn-
cia que inclouen tant l’oferta 
pública com la privada, eli-
minant la zona única per als 
centres concertats, una situ-
ació que havia denunciat en 
diverses ocasions el Síndic de 
Greuges. 
La decisió, però, no ha agra-
dat els centres afectats, ja 
que consideren que es veuran 
perjudicats perquè es redueix 
el nombre de famílies que po-
dran triar la seva escola en pri-
mera opció. En canvi, una altra 
part de la comunitat educativa 
no ho veu com un problema en 
considerar que la concertada 
seguirà tenint el seu alumnat 
de sempre, encara que alguns 
optin amb menys punts per 
viure fora de l’àrea de proxi-
mitat. Caldrà veure què pas-
sa el primer any d’aplicació 
d’aquests canvis i valorar si 
s’han complert els objectius 
un cop acabada la preinscrip-
ció escolar.  

La propera edició de 
‘La Veu’, el 3 de març

Casa nostra, casa vostra
Rel de les primeres peticions d’acolli-
da de refugiats sirians, paral·lelament 
als moviments solidaris, s’ha anat ex-
pandint una concepció oposada a tot 
acolliment. Bàsicament el discurs és: 
“Per què haig de pagar amb els meus 
impostos l’acollida de persones que 
no han contribuït a la riquesa del meu 
país si aquí també tenim pobres?” 
Aquest mateix plantejament ha estat 
utilitzat pels promotors del Brèxit a la 
Gran Bretanya, els ultraconservadors 
dels EUA, els seguidors de Le Pen, 
a l’Estat veí, i la major part de movi-
ments populistes de dretes del conti-
nent europeu.  És un pensament he-
reu d’aquell més estès que sacralitza 
la riquesa i admira els “triomfadors”.
Creure que les fortunes són fruit ex-
clusiu de la saviesa i l’esforç indivi-
dual i que les nacions riques ho són 
només gràcies als seus propis ha-
bitants i als líders que els governen 
representa una visió molt parcial de 
la realitat econòmica i social d’aquest 
món on vivim. 
És clar que l’esforç individual, el sa-
crifi ci, l’enteniment i el bon govern 
són condicions importants per al pro-
grés de qualsevol individu i societat, 
però realment tot esforç, sacrifi ci, 
intel·ligència i bon govern conduei-
xen al progrés comú? I encara més, 
tota la riquesa és fruit de la pràctica 
d’aquests valors? És clar que no. Hi 

ha massa exemples que ho contradi-
uen. O és que tots els pobres són dei-
xats i curts de gambals? I totes les na-
cions oprimides ho són per desídia?
A la nostra societat paguen impostos 
tots els ciutadans, tant els que con-
tribueixen amb els impostos sobre el 
treball i la riquesa com els que sim-
plement consumeixen, però realment 
la riquesa només és fruit de l’esforç? 
Coneixem cap empresa que no utilitzi 
infraestructures pagades per tots? I 
no només això, també la legislació, la 
seguretat, la promoció internacional, 
els recursos naturals i d’altres aspec-
tes són proveïts pels Estats, empa-
rant-se en el pretès bé comú. I qui 
fi xa el preu dels seus productes? “Les 
lleis del mercat” ens diuen, però qui 
fi xa les normes de consum? El mer-
cat? Els consumidors? O els lobbis 
empresarials? I el més important, qui 
els compra? Hi ha alguna empresa 
que no necessiti de consumidors? 
Si la riquesa en el sector industrial i 
de serveis prové en gran part de tota 
la població, encara n’és més depe-
nent el totpoderós sector fi nancer i 
immobiliari, sinó digueu-me, quins 
són els bens amb què se sostenen 
accions, opcions i futurs? Quin valor 
afegit proporciona la seva existèn-
cia? Amb quin grau contribueix al bé 
comú? Però si empreses i bancs s’en-
riqueixen gràcies a la població, els 
Estats poden ser autàrquics? Hi ha 

cap Estat capaç de sobreviure sense 
relacions comercials internacionals? I 
aquestes relacions són justes? Els pa-
ïsos proveïdors de matèries primeres 
són tractats com a iguals pels països 
receptors? I pitjor encara, els governs 
dels països pobres econòmicament, 
però rics en recursos naturals, són 
escollits lliurament pels seus habi-
tants? O es mantenen gràcies al su-
port dels Estats rics?
Realment no podem considerar-nos 
amos absoluts del nostre relatiu ben-
estar, ni podem sacralitzar la nostra 
riquesa. Els veritables amos som tots, 
els rics i els pobres, els que s’enorgu-
lleixen de cent generacions al país i 
els nouvinguts, els que veuen com la 
vida se’ls va escolant i els que tot just 
comencen a viure. I mentre aquest 
dret fonamental no sigui reconegut 
universalment, serà necessari acollir 
refugiats i emigrants, i protegir de-
semparats, no només per justícia, 
sinó per poder gaudir d’una vida ple-
na, lliure de les servituds de les apa-
rences i les mesquineses.

Jordi Illa
Montcada 

Quejas sobre la Ribera
En la avenida de la Ribera, entre las 
calles Larramendi y Llevant –en la 
acera del lado del instituto y el solar 
de la antigua fábrica Valentine, exis-
ten las siguientes problemáticas: mal 

estado del pavimento que difi culta y 
pone en peligro a los peatones; la 
existencia de una rampa hacia el so-
lar de la Valentine que, actualmente, 
no tiene ningún sentido porque es 
muy estrecha y difi culta aún más el 
paso de las personas; carriles bici 
mal diseñados, que provocan difi -
cultades a peatones y ciclistas; la 
mayoría de las pilonas que separan 
la zona de aparcamiento de la zona 
de peatones y carril bici están ro-
tas, aparcando muchas furgonetas 
y camiones, que invaden la ya mal 
diseñada zona de peatones-bicis, 
agravando aún más la situación; y 
una iluminación insufi ciente que, 
sumada al aparcamiento de vehícu-
los, convierte la zona en más inse-
gura aún. 
Por todo ello, pido al Ayuntamiento 
que tome nota de estas quejas y re-
ponga inmediatamente las pilonas 
rotas, que elimine la rampa de ac-
ceso al solar de Valentine, que me-
jore la iluminación y el pavimento 
y que rediseñe el espacio para que 
sea compatible el carril bici con la 
zona reservada exclusivamente a los 
peatones.

Antonio Cabañero
La Ribera
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17 l divendres
Hora del Conte. ‘Contes beduïns’, a càr-
rec de Bufanúvols (per a nens de 4 a 
9 anys). Hora: 18h. Lloc: Biblioteca de 
Can Sant Joan.

Xerrada. ‘Fem futur’, a càrrec de Joa-
quim Arnau, membre del Secretariat 
Nacional de l’ANC. Hora: 19h. Lloc: 
Cafè Colon de l’Abi.

19 l diumenge
Visita. ‘Vila Joana, museu renovat’. 
Hora: 11h. Organitza: Fundació Cultural 
Montcada.

Visita. A la Casa de les Aigües (45 mi-
nuts). Hora: 12h. Organitza: Museu 
Municipal.

Teatre. ‘Between us’, del Grup de Tea-
tre La Salle Montcada. Hora: 18h. Lloc: 
Tea tre de La Salle. Preu: 5 euros.

21 l dimarts
Xerrada. ‘Alimentació saludable en edat 
escolar’, a càrrec de la nutricionista 
Georgina Méndez. Hora: 17.30h. Lloc. 
Escola El Turó.

Taller. ‘Disfressa la teva sardina’, per a 
nens de 3 fi ns a 8 anys. Hora: 18h. Lloc: 
Biblioteca Elisenda de Montcada.

22 l dimecres
Taller. De carnaval i animació. Hora: 
17.30h. Lloc: Centre Cívic La Ribera.

Xerrada. ‘Feminització de la pobresa 
i desigualtat salarial’, a càrrec de Car-
la Alsina, cap de l’àrea d’apoderament 
econòmic de la fundació SURT. Hora: 
19.30h. Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs.  

23 l dijous
Carnaval. Arribada del Rei Carnestoltes. 
Hora: 17.30h. Lloc: Estació de tren de 
Montcada-Manresa.

Ple Municipal. Sessió ordinària de fe-
brer. Hora: 19.30h. Lloc: Casa de la Vila.

Presentació. Del llibre ‘Sissí, una empera-
driu singular, una reina exemplar’, a càr-
rec de Josep M. Vilarrubia. Hora: 19.30h. 
Lloc: Fundació Cultural (Major, 47). 

25 l dissabte
Carnaval. Rua 2017. Hora: 17h. Lloc: 
carrer Bifurcació (veure pàgina 17).

26 l diumenge
Carnaval. Ball infantil amb Xarop de Ca-

nya. Hora: 12h. Lloc: Plaça de l’Església.

Carnaval. Ball de disfresses amb l’ac-

tuació de Freddy. Hora. 16.30h. Lloc: 

Casal de Gent Gran Montcada i Reixac.

Carnaval. Ball de carnaval amb el grup 

Maki-Maki i concurs. Hora: 17.30h. 

Lloc: Casal de Gent Gran Casa de la Mina.

28 l dimarts
Solidaritat. Encesa d’espelmes solidària 

en benefi ci de Proide. Hora: 18.30h. 

Lloc: Escola La Salle Montcada.

1 l dimecres
Carnaval. Ball de comiat del Carnestol-

tes amb Kids Party Show. Hora: 17.30h. 

Lloc: Plaça de l’Església. 

Hora del conte. ‘Cérvol cervató’, a càrrec 

de Lídia Clua (per a nens d’1 a 3 anys). 

Hora: 18h. Lloc: Biblioteca Elisenda.

Exposició. ‘La dona treballadora a la 

Xina’, de Santi Bajona. Lloc: Biblioteca 

Elisenda. 

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

17 18 19

24 25 2621 22 2320
R.Miró El Punt El PuntJ.Vila C.Pardo M.GuixDuran

V.Nieto

J.Relat Rivas DuranV.Nieto

1 32

J.Relat J.Relat

4 5

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

27 28
J.Vila C.Pardo C.Pardo

23 DE FEBRER, 19.30H
FUNDACIÓ CULTURAL (MAJOR, 47)

‘SISSÍ, UNA EMPERADRIU SINGULAR,
UNA REINA EXEMPLAR’
Presentació del llibre de Josep M. Vilarrubia

Agenda

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

Tel. 934 451 888  |  De dilluns a divendres: 8 a 22h. 

Tel. 935 651 122  |  De dilluns a divendres: 9 a 15h i 17 a 21h. Dissabte: 10 a 14h. 

EXPOSICIÓ
JOAN CAPELLA, 
POÈTICA D’INTERIOR
Visita guiada amb Maese Pérez
5 de març, 11h 
(Inscripcions a l’Auditori 
i la Casa de la Vila)

EXPOSICIÓ
REINVENTANDO 
UN ARTE
Fofografi es de 
Jordi Pano
Fins al 3 de març

EXPOSICIÓ
LES RAONS DE LA 
COOPERACIÓ
Del 15 al 28 de febrer
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CREIXEN LES VISITES
La Casa de les Aigües es converteix en 
un destí del turisme de proximitat

La instal·lació d’un sistema de 
grades a l’exterior del pavelló 
Miquel Poblet, amb capacitat 
per a 700 persones assegudes i 
mig miler dempeus, permetrà 
que un major nombre de públic 
pugui gaudir de l’espectacle fi -
nal que ofereixen les comparses 
participants al fi nal de la Rua de 
Carnaval, que tindrà lloc el 25 
de febrer. L’aforament permès 
a l’equipament esportiu, 800 
persones, obligava a restringir 
l’accés d’espectadors. “Fent-t’ho 
d’aquesta manera creiem que 
afavorim una major participa-
ció en un dels esdeveniments 
més importants de l’agenda 
cultural del municipi, una ac-
tivitat que és eminentment 
de carrer”, ha dit la regidora 
de Cultura i Patrimoni, Mònica 
Martínez (ICV-EUiA). 

Més canvis. Un altre canvi orga-
nitzatiu és que després de passar 
el pont de La Salle, els grups 
continua ran per la part esquerra 
de la rambla dels Països Catalans 
i li donaran la volta per dirigir-se 

al Camí de la Font Freda, on 
exhibiran les seves coreografi es, 
que han de durar 3 minuts. La 
fotografi a col·lectiva i el lliura-
ment de trofeus ja no es faran al 
fi nal sinó al principi de la Rua, a 
les 17h, al carrer Bifurcació, punt 
de sortida del recorregut. “Els 
objectius d’aquests canvis són 
agilitar la desfi lada i permetre 
que el màxim nombre de per-
sones la pugui gaudir”, ha afe-
git Martínez, qui considera que 
la de Montcada és la millor rua 
del Vallès, tant pel nivell de par-
ticipació com per la qualitat de 
les disfresses. Enguany s’hi han 
apuntat 18 comparses, quatre de 
les quals són de nova creació: la 
de l’AMPA  de l’escola Reixac, 
amb 72 components; la de l’AV 
del Gurugú, amb 51; La Feria, 
amb 50 i Mad Carnival MiR, 
amb 21. Un any més encapça-
larà la Rua el grup de percussió 
i dansa Brincadeira, darrera del 
qual s’hi poden afegir les perso-
nes disfressades que no formin 
part de cap comparsa. 
El programa de Carnaval arren-
carà el 23 de febrer amb l’arriba-
da del Rei Carnestoltes a l’estació 
de tren de Montcada-Manresa, la 
Festa dels Més Tumàcat a la plaça 
de l’Església i la guerra de confet-
ti. El ball de comiat  tindrà lloc l’1 
de març a la mateixa plaça amb 
el grup Kids Party Show (17.30h).

Laura Grau | Redacció

El sambòdrom es farà a l’exterior del pavelló 
per donar cabuda a més quantitat de públic
La fotografi a col·lectiva de cada comparsa i el lliurament del trofeu acreditatiu es realitzaran abans d’iniciar el recorregut

RUA DE CARNAVAL 2017

Una de les comparses que va desfi lar a la Rua de Carnaval 2016 formada per alumnes de l’escola de dansa urbana Cirq Dance Studio
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La plaça de l’Església serà escenari el 26 de 
febrer del ball infantil de Carnaval amb el 
grup Xarop de Canya (12h). També celebra-
ran balls de carnaval el mateix dia els casals 
de gent gran del municipi, el de Montcada 
i Reixac (16.30h) i el de la Casa de la Mina 
(17.30h). D’altra banda, la Regidoria de Cul-
tura convoca el concurs de sardines carna-
valeres, fetes a partir de materials reciclats. 
Les creacions es poden dur a la Casa de la 
Vila, de dilluns a divendres de 8 a 14h, o bé, 
a l’Auditori Municipal fi ns al 28 de febrer | LG

> Balls infantils i de gent gran
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Enguany la rua tindrà 
18 comparses, quatre 
de les quals són de 
nova creació
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La biblioteca Elisenda, amb un 
total d’11.218 socis, va registrar 
un increment del 30% de visi-
tants durant el 2016 –va passar 
de 79.760 a 99.300. Per contra, el 
nombre de prèstecs es va reduir 
un 9,2%. La biblioteca de Can 
Sant Joan, amb 2.717 socis, va 
seguir la mateix tònica, amb un 
augment de visitants del 4,5% 
i una caiguda del prèstec del 
22,7%. Segons la directora de 
l’Elisenda, Marta Eiriz, aquesta 
tendència, general a la Xarxa de 
Biblioteques Municipals, s’expli-
ca per una evolució dels usos del 
servei bibliotecari. “Els usuaris 
cada vegada acudeixen més 
a la biblioteca per fer ús dels 
espais d’estudi i lectura, par-
ticipar en cursos i activitats 
culturals i tenir accés gratuït a 
Internet”. 

Canvi d’hàbits. Un altre factor 
que ha fet baixar el nombre de 
prèstecs és el canvi d’hàbits de 
l’usuari, que té altres formes 

d’accedir a llibres, música i pel-
lícules de més actualitat que els 
que troba a les biblioteques, a 
través d’Internet i a baix cost. 
“Els materials es fan vells més 
ràpid que abans i molta gent 
busca novetats”, afegeix Eiriz, 
qui destaca les possibilitats que 
ofereix la plataforma de préstec 
de llibres electrònics ebiblio.cat. 
per donar resposta a les presones 

que es baixen llibres d’Internet. 
Una altra dada signifi cativa és la 
xifra d’assistents a les activitats 
de foment de la lectura i dinamit-
zació com els clubs de lectors, les 
hores del conte i els tallers infan-
tils, que van atraure 3.144 per-
sones. Les visites escolars van 
suposar el pas de 1.547 alumnes 
d’infantil, primària i secundària 
pels dos equipaments.

BIBLIOTEQUES

Laura Grau | Pla d’en Coll

El nombre de visites a l’Elisenda 
s’incrementa en un 30 per cent 
Baixa la quantitat de prèstecs, tendència que indica un canvi d’usos del servei
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La sala infantil de la Biblioteca Elisenda de Montcada és un dels espais més utilitzats 

TEATRE MUNICIPAL
‘El llac dels cignes’ exhaureix les entrades en 2 hores

La segona funció d‘El llac dels cignes’, de la companyia Sant Pe-
tersburg Festival Ballet, que es representarà el 10 de març al Teatre 
Municipal (20h), va exhaurir les entrades a les poques hores de 
posar-se a la venda. Un ampli grup de persones ja feia cua hores 
abans davant de l’Auditori per adquirir-ne. A les 19h, quan es va 
obrir la venda online mitjançant el servei www.mirteatres.cat, els 
internautes van poder comprar les poques que encara quedaven. 
Les entrades per a la primera funció, el dia 11 de març, també es 
van exhaurir en només dos dies | LG

SANT JORDI
Nova edició del concurs ‘Guanya’t un punt’
La Regidoria de Cultura i Patrimoni convoca el 26è concurs ‘Gua-
nya’t un punt’, adreçat a infants nascuts entre el 2001 i el 2013 
que visquin o estiguin escolaritzats a Montcada i Reixac. Els punts 
de llibres es poden presentar a qualsevol de les dues biblioteques, 
l’Elisenda i la de Can Sant Joan, fi ns al 25 de febrer. Els guanya-
dors de cada categoria veuran els seus treballs impresos com a 
punts commemoratius de la Diada de Sant Jordi, a més de rebre 
un lot de material i pintura | LG

FUNDACIÓ CULTURAL
Xerrada de Josep M. Vilarrubia sobre l’emperadriu Sissí
L’historiador i col·laborador habitual de la Fundació Cultural Mont-
cada presentarà el 23 de febrer al local de l’entitat, a les 19.30h, 
un llibre biogràfi c sobre Elisabeth de Baviera, emperadriu d’Àustria 
i reina d’Hongria (1837-1898), coneguda popularment com a Sissí. 
L’autor dedica un dels capítols del llibre a les visites que la noble, 
una dona avançada a la seva època, va fer als Països Catalans, 
concretament a Barcelona, Elx i Mallorca | LR

KURSAAL
El fotògraf montcadenc Jordi Pano retrata 
l’estilisme d’una coneguda cadena de perruqueries

Fins al 3 de març es pot 
visitar al Kursaal l’exposició 
‘Reinventando un arte’ que 
Jordi Pano va inaugurar el 2 
de febrer. Especialista en el 
món de la moda i l’estilisme, 
el fotògraf montcadenc, que 
resideix a Ripollet des de fa 
2 anys, ha reunit en la seva 
primera mostra una tren-
tena de retrats a color dels 
looks creats per estilistes de la cadena de perruqueries Rodelas. 
Es tracta de material inèdit d’una sessió de fotografi es per encàrrec 
que va durar 10 hores i en què van participar una cinquantena de 
professionals de l’estilisme i 30 models. La inauguració va comptar 
amb la presència de l’alcaldessa Laura Campos i la regidora de Cul-
tura i Patrimoni, Mònica Martínez (a la foto, amb Pano) | LG
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CAN SANT JOAN

L’AV reclama un projecte social 
i educatiu vinculat al Rec Comtal
Una vuitantena de veïns assisteix a la xerrada que es va fer el 2 de febrer al Kursaal

Un cop aconseguida la digni-
fi cació del Rec Comtal al tram 
que uneix Can Sant Joan amb el 
barri barceloní de Vallbona, l’AV 
recorda a les administracions im-
plicades en la seva recuperació 
–els ajuntaments de Montcada i 
de Barcelona– el seu compromís 
de donar contingut a l’espai des 
del punt de vista social, cultural 
i educatiu. L’entitat va fer aquesta 
demanda en el marc de la taula 
rodona que va organitzar el 2 
de febrer al Kursaal amb la pre-
sència d’experts com Enric H. 
March i Roger Sansi, que han 
fet un llibre i un documental res-
pectivament sobre la història dels 
usos del Rec, i la periodista d’El 
Periódico, Helena López, autora de 
reportatges periodístics sobre la 
lluita veï nal per reclamar la dig-
nifi cació d’aquest espai. 

Nova etapa. Antonio Alcánta-
ra, un dels principals impulsors 
d’aquesta lluita, considera que 

ara s’obre una nova etapa en 
què les administracions han de 
seguir tres línies d’actuació per 
dinamitzar l’espai: la cultura, 
l’educació i l’economia social i 
solidària. “Creiem que són els 
ajuntaments de Montcada i 
Barcelona els que s’han de co-
ordinar per oferir un progra-
ma d’activitats que permeti als 
veïns, i especial ment la gent 
jove, vincular-se a l’espai i fer-

lo seu”, va dir Alcántara, qui con-
fi a que comptin amb la participa-
ció veïnal a l’hora de dissenyar-lo. 
La taula rodona va fi nalitzar amb 
la intervenció d’alguns dels assis-
tents, una vuitantena de persones, 
que van explicar els seus records 
d’infància i joventut vinculats al 
Rec Comtal com a espai d’esbarjo 
i de joc per combatre la calor dels 
estius i en absència d’altres possi-
bilitats de lleure.

Laura Grau | Can Sant Joan

D’esquerra a dreta, Antonio Alcántara, Enric H. March, Roger Sansi i Helena López
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La Casa de les Aigües va regis-
trar un total de 6.863 visitants 
durant el 2016, xifra que suposa 
un augment del 28% respecte 
l’any 2015 –de 4.908 va passar 
a 6.863 persones. El 75% del pú-
blic prové de diferents municipis 
de Catalunya, fet que posa de 
relleu que, gràcies a la Casa de 
les Aigües, Montcada i Reixac 
ha esdevingut un destí de l’ano-
menat turisme cultural de proxi-
mitat. L’increment progressiu de 
visitants en els últims anys és el 
resultat dels esforços del Museu 
Municipal i de la Regidoria de 
Cultura i Patrimoni per conver-
tir aquest complex modernista 
en un reclam turístic. 

Inicis. Les accions per potenciar 
l’equipament van començar al 
2012, amb la seva inclusió als 
programes ambientals i cultu-
rals de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) i la partici-

pació a les principals fi res mo-
dernistes de Catalunya. A par-
tir del 2014, la implicació de la 
Regidoria de Comerç i Turisme 
i  la seva inclusió a la Xarxa de 
Turisme Industrial de Catalunya 
(XATIC) van suposar un nou 
impuls. La taxa turística que la 
Generalitat cobra als clients de 
l’Hotel Ciutat de Montcada –50 
cèntims per persona i dia– tam-
bé ha permès millorar el recin-
te, amb la col·locació d’un nou 
rètol identifi catiu ara fa un any. 
La propera acció que es fi nança-
rà amb aquesta taxa és l’edició 
d’un tríptic sobre el patrimoni 
local en català, castellà i anglès, 
que estarà a l’abast dels clients 
de l’establiment hoteler. “Hem 
d’aconseguir que Montcada no 
sigui considerada com un lloc 
de pas, sinó com una pobla-
ció que alberga espais de gran 
valor arquitectònic que paga 
la pena visitar”, explica Tània 
Galán, tècnica del Museu Muni-

cipal, qui assenyala que l’assig-
natura pendent és integrar el pa-
trimoni natural amb el cultural. 
Els diumenges de portes obertes 
visiten el recinte una mitjana de 
2.000 persones, bona part de les 
quals són ciclistes o caminaires 
que passen pel riu Besòs i la Ser-
ralada de Marina. “Aquest és 
un públic potencial que podria 
estar interessat a combinar es-
port i cultura”, apunta Galán. 
El programa d’activitats de la 
nova temporada a la Casa de les 
Aigües es pot consultar al web 
municipal www.mircultura.cat.

PATRIMONI

La Casa de les Aigües 
va rebre 6.863 visitants 
durant l’any 2016
El 75% del públic prové de diferents llocs de Catalunya
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La primera visita teatralitzada de 2017 a la Casa de les Aigües es va fer el 12 de febrer, a càrrec dels actors d’Aura Didàctica

Laura Grau | Redacció

Nascut a Melbourne (Austràlia) 
fa 25 anys, Thomas Wadelton es 
defi neix com un contador d’histò-
ries mitjançant la música i el mo-
viment. És un expert ballarí de 
claqué, la seva gran passió, però 
també canta i toca instruments 
com el banjo i l’ukelele. “M’agra-
den les cançons de swing dels 
anys vint i trenta perquè sem-
pre em fan entrar ganes de ba-
llar”, explica el jove, que viu des 
de fa quatre mesos a la Muntanye-
ta de Can Sant Joan. Li agrada 
aquest barri perquè està a prop de 
Barcelona i és més tranquil que la 
gran ciutat, on imparteix classes a 
l’escola de dansa Luthier. Algunes 
nits se’l pot veure actuar al bar 
Montcata Vins.
Fa sis anys que volta pel món, 
actuant i ensenyant als amants 
del claqué, “que formen una 
comunitat molt connectada”, 
diu Wadelton. L’estada més llar-
ga va ser de tres anys a Texas, 
on va formar part de la Tapestry 
Dance Company, sota la direc-
ció de la coreògrafa Acia Gray. 

DANSA

Laura Grau | Montcada

Thomas Wadelton, un ballarí 
de claqué que recorre el món
Nascut a Melbourne fa 25 anys, s’ha instal·lat temporalment a Can Sant Joan
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Thomas Wadelton, durant l’actuació al bar Montcata Vins, acompanyat de Luis Guillermo Díaz

El Museu Municipal ha rebut el 
segell de qualitat turística SIC-
TED –sigles de Sistema Integral 
de Calidad Turística Española en 
Destinos– per la seva bona feina 
en la difusió del patrimoni cultu-
ral i l’atenció al públic visitant. 
“Ens sentim molt orgullosos 
d’aquest reconeixement que 
arriba després de dos anys de 
treball intens per complir tots 
els requisits demanats”, ha dit 
la directora del Museu, Merce-
des Duran. Aquesta distinció, 

que concedeix el Secretari d’Es-
tat de Turisme, s’ha tramitat a 
través del Consorci de Turisme 
del Vallès Occidental i serà visi-
ble amb una placa a l’entrada 
del Museu, que esdevindrà un 
dels 28 establiments de la co-
marca que disposen d’aquest 
segell. A més de museus, tam-
bé el tenen restaurants, hotels, 
ofi cines de turisme i parcs na-
turals. Durant el 2016 va pas-
sar per l’equipament municipal 
un total de 8.565 persones | LG

El Museu rep el segell de qualitat SICTED
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TENNIS DE TAULA
El primer equip del CTT La Unió 
aconsegueix l’ascens a Primera i 
podria pujar directament a Preferent

Als seus 23 anys, Aitor Martín ja 
pot presumir de ser doble cam-
pió de Catalunya d’atletisme en 
pista coberta a la categoria abso-
luta. El 5 de febrer, l’atleta de la 
Joventut Atlètica Sabadell (JAS) 
va obtenir el seu segon títol de 
campió de Catalunya absolut 
després de guanyar a la capital 
del Vallès Occidental la cursa 
dels 800 metres amb un temps 
d’1:54.09. Amb aquest resultat, 
Martín va ser l’únic integrant de 
la JAS que va aconseguir la me-
dalla d’or en aquesta competició, 
repetint la proesa de l’any 2015. 
En aquella temporada, i quan en-
cara defensava els colors de la Jo-
ventut Atlètica Montcada (JAM), 
el montcadenc va ser capaç de 
guanyar dues medalles d’or als 

800 metres a les categories pro-
mesa i absoluta en l’interval de 
dues setmanes. 
Martín, que ha tornat a guanyar 
l’or rebaixant en gairebé un se-
gon la marca que el va convertir 
en campió fa dos anys, reconeix 
que no esperava tornar a pujar a 
l’esglaó més alt del podi i confessa 
que està vivint el millor moment 
de la seva  carrera, una vegada 
oblidats els problemes als genolls 
que el van fer passar fi ns a tres 
vegades pel quiròfan: “A nivell 
físic, estic en el meu millor mo-
ment. No he sofert cap lesió i, 
toco fusta, no tinc cap molèstia 
als genolls com m’havia passat 
en anys anteriors”. Tot i formar 
part de la JAS des de la tempora-
da passada, Aitor continua entre-
nant-se a les instal·lacions que la 

JAM té al polígon de la Ferreria 
sota les ordres de Francisco Gó-
mez, el tècnic que l’ha dirigit du-
rant la seva vida esportiva: “Se-
guiré amb el ‘Frasqui’ fi ns que 
deixi l’atletisme. Ell m’entrena 
des de que tenia 8 anys i m’ha 
format com atleta i com a per-
sona, inculcant-me els grans 
valors d’aquest gran esport”. 

Salamanca. El proper repte de 
l’atleta serà el Campionat d’Es-
panya absolut en pista coberta 
que es disputarà el 18 i 19 de fe-
brer a Salamanca. Martín, que al 
2010 es va proclamar subcampió 
d’Espanya a la categoria juvenil, 
considera difícil, “tot i que no 
impossible”, fer un bon paper a 
les semifi nals i classifi car-se per a 
la fi nal. 

ATLETISME

L’atleta de la JAS, que encara s’entrena a les instal·lacions de la JAM, va repetir l’èxit aconseguit en aquesta distància al 2015

Rafa Jiménez | Redacció

Ildefons Teruel, atleta i president de la JAM, va aconseguir la medalla de 
bronze, a la categoria de majors de 55 anys, al Campionat de Catalunya de 
Cros de Veterans que es va disputar el 5 de febrer a Caldes de Malavella. 
Teruel va recórrer els 4.500 metres en un temps fi nal de 15’57”, a només 
41 segons del guanyador. A nivell català, la temporada de cros va fi nalitzar 
el 12 de febrer amb la disputa, també a Caldes de Malavella, del Campio-
nat de Catalunya per a la resta de categories. La JAM va estar representada 
per una trentena d’atletes, des de benjamins fi ns a sèniors, però no va 
poder repetir medalla. El cadet Joan de la Torre va ser el que va estar més 
a prop, fi nalitzant els 4.500 metres a la quarta posició amb un temps de 
14’25”, quedant-se a només set segons del bronze. Precisament, De la 
Torre disputarà la prova dels 3.000 metres al Campionat d’Espanya cadet 
en pista coberta que se celebrarà el 18 de març a Antequera (Màlaga) | RJ

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CROS

Bronze per a Ildefons Teruel

Aitor Martín, amb la seva medalla d’or, al costat del seu entrenador, Francisco Gómez, ‘Frasqui’

Aitor Martín es torna a proclamar campió de 
Catalunya absolut en pista coberta als 800 m 
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HANDBOL

El sènior B del CH La Salle acaba 
segon i lluitarà per pujar a Tercera
La fase fi nal enfrontarà un total de 8 equips i els sis primers aconseguiran l’ascens

El sènior B ha fet una gran primera fase i ha acabat a la segona posició del seu grup de 4a Catalana

El CH La Salle B ha acabat la 
primera fase del grup B de 4a 
Catalana a la segona posició. 
Amb un balanç de 10 victòries, 
un empat i tres derrotes, l’equip 
de Javier Córdoba ha aconseguit 
un total de 21 punts i només s’ha 
vist superat per l’H. Ribes, que 
n’ha sumat un més. Els montca-
dencs disputaran, a partir del 4 i 
5 de març, la fase fi nal que comp-
tarà amb un total de 8 equips. Els 
quatre primers jugaran el Top-4 
i pujaran els sis millors. “El pri-
mer objectiu és l’ascens, però 
som ambiciosos i volem entrar 
al Top-4”, ha dit Córdoba | RJ 

No és gens habitual que un 
equip, sigui de l’esport que sigui, 
certifi qui el seu ascens de cate-
goria a mitjan de febrer. Aquesta 
és la fi ta que ha aconseguit el sè-
nior A del CTT La Unió que, 
tot i ser un debutant a Segona 
A Provincial, ha assolit l’ascens 
a Primera quan encara resten 
sis jornades per acabar la lliga. 
L’espectacular èxit del CTT La 
Unió es va confi rmar el 12 de 
febrer amb una nova victòria, la 
16a consecutiva en 16 jornades, 
contra el cuer, el Falcons Cases 
de Colònies (5-1). 
Amb aquest resultat, els mont-
cadencs s’han assegurat l’ascens 
directe i el seu proper objectiu 
serà proclamar-se campions de 
lliga per tenir un bon encreua-
ment en el play-off per guanyar 
el títol de Segona A. En cas de 
victòria, el conjunt d’Aguado 
pujaria directament a Preferent, 
la màxima categoria catalana. 
“Tenim un equip humà que 
és l’enveja de qualsevol club. 

Hem passat de lluitar per 
salvar-nos a guanyar el títol. 
Gairebé no ens ho creiem”, ha 
dit el seu tècnic, Francisco Javier 
Aguado, al programa ‘Temps 
Afegit’ de Montcada Ràdio. 

Segon equip. El sènior B del 
CTT La Unió també camina 
amb pas ferm cap a l’ascens a 
Segona B. Els montcadencs, 
que a l’última jornada van su-
perar el CTTA Sant Celoni (5-

1), són segons amb 24 punts i, 
a manca de sis jornades per al 
fi nal de la lliga, tenen opcions 
d’acabar entre els cinc millors 
equips dels quatre grups de Ter-
cera que pugen de categoria.

Rafa Jiménez | Redacció

TENNIS DE TAULA

El CTT La Unió A confi rma el seu 
ascens amb sis jornades de marge
El seu proper objectiu és guanyar la lliga per tenir un millor encreuament en el play-off per al títol de Segona A

D’esquerra a dreta, dempeus, Francisco Javier Aguado, José Hurtado i Miguel Gil. Asseguts, Carlos Fernández, Antoni Ponz i Néstor Troncoso

La benjamina Irene Aguado, de 
9 anys, representarà el CTT La 
Unió al Campionat Estatal que 
es disputarà entre el 17 i el 19 
de febrer a Valladolid. Aguado, 
que està entre les 46 millors del 
rànquing nacional de la seva ca-
tegoria, jugarà al grup 7è contra 
cinc rivals. “No ens plantegem 
cap objectiu concret. Aquest 
campionat li ha de servir per 
aprendre i agafar experiència. 
Guanyar un partit a la prime-
ra fase ja seria un èxit, però 
sabem que anirà a per totes 
i no es pot descartar que aca-
bi entre les tres primeres i es 
classifi qui per a la fase fi nal”, 
ha dit Francisco Javier Aguado, 
pare i tècnic d’Irene | RJ 

Irene Aguado, 
al Campionat 
d’Espanya de 
Valladolid
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Irene Aguado, benjamina del CTT La Unió
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Després d’haver sumat tres punts a les anteriors 10 jornades, el sènior A del 
CH La Salle es va retrobar l’11 de febrer amb la victòria contra l’H. Bordils 
B (31-21). De la mà d’un inspirat Chus Jiménez, autor de set gols, l’equip 
de Jaume Puig va recuperar la seva millor versió ofensiva i aquest triomf 
l’allunya del descens, recuperant, amb 16 punts, la vuitena posició. D’altra 
banda, el sènior femení continua sent el cuer a Lliga Catalana després 
d’encaixar una nova derrota contra el líder, el Joventut H. Mataró (12-44) | RJ 

 Primera victòria del sènior A lassal·lià al 2017
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La Federació Catalana ha sancio-
nat l’UE Sant Joan-Atlètic amb 
el tancament del seu estadi pels 
incidents reiterats protagonitzats 
per part de la seva afi ció, segons 
ha assenyalat. El club també ha 
estat multat amb 384 euros i hau-
rà de jugar en un estadi neutral 
i a porta tancada el partit contra 
el FC Andorra, previst per al 19 
de febrer. Al tancament d’aques-
ta edició, es desconeixia l’hora i 
l’escenari de l’enfrontament que 
ja havia generat polèmica a les 

xarxes socials en haver demanat 
l’equip andorrà presència poli-
cial durant la seva disputa. 
A nivell esportiu, l’equip de 
‘Pinti’ torna a ocupar posicions 
de descens després de perdre el 
derbi del 12 de febrer al camp 
del FC Ripollet (4-3) on també 
hi va haver incidents a la gra-
da. La presència d’una dotació 
dels Mossos, que va encerclar 
l’afi ció montcadenca, va pro-
vocar “indignació” a l’entorn 
i al si del club local | RJ

El partit contra l’Andorra, en camp neutral i a porta tancada

FUTBOL

Sanció de la Federació 
contra l’UE Sant-Joan

L’estadi de Can Sant Joan no podrà acollir el proper partit de l’UE Sant Joan-Atlètic com a local
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.....Minut i resultat....................................

L’UE Montcada 
comença la seva 
participació a la 
Divisió d’Honor 
de Lliga Catalana 
amb una sola victòria 
en quatre jornades

El primer equip de l’UE Montcada va començar el 21 de gener una 
nova participació a la Divisió d’Honor de Lliga Catalana. Després 
de la disputa de quatre jornades, només ha pogut sumar una vic-
tòria que va aconseguir el 4 de febrer, a la sala polivalent del pavelló 
Miquel Poblet, contra el Lleida (6,5-3,5). Amb aquest balanç, els 
montcadencs ocupen la penúltima posició amb un únic punt. “Es-
tem jugant millor que la temporada passada, però hem perdut 
alguns partits als minuts fi nals. Tenim una dinàmica semblant a 
la de l’última lliga, quan vam disputar la segona fase per evitar 
el descens, però l’equip està animat per assolir l’objectiu de la 
permanència”, ha comentat Arturo Vidarte, jugador del sènior A i 
president del club. D’altra banda, el segon equip de l’entitat, que 
juga el grup 7è de Primera Provincial, encara no ha pogut sumar 
cap punt després d’haver perdut les quatre jornades disputades | RJ
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Raúl Ortega, recanvi de Marta 
Balaguer al primer equip de l’UB MIR
Raúl Ortega, que va jugar durant 15 temporades al des-
aparegut CB Montcada, arribant a disputar la Lliga EBA, 
és el nou tècnic del GrupoUno CTC de l’UB MiR. El cer-
danyolenc, de 35 anys i que es va retirar la temporada 
passada després de jugar amb un dels sèniors del club 
blau, va rebre la proposta de la junta per ser el substitut 
de Marta Balaguer. El nou responsable, que també té 
fi txa de jugador, va debutar el 14 de gener a la pista 
del CB Imma i suma un balanç de tres triomfs i dues 
derrotes. “L’objectiu és mantenir la categoria i que els 
jugadors competeixin per agafar una dinàmica positi-
va per a la propera temporada on l’equip, amb un nou 
entrenador, ha d’aspirar a l’ascens”, ha dit Ortega | RJ SÍ
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El Broncesval encadena 
quatre victòries seguides
El Broncesval Montcada continua 
amb la seva bona ratxa de resul-
tats i ha encadenat quatre victòries 
consecutives, les dues últimes al 
pavelló Miquel Poblet contra l’AEFS 
Arrels (5-3) i la Fundació Grama 
(5-0). Amb aquest balanç positiu, 
l’equip d’Álex Fernández ha pujat 
fi ns a la novena posició del grup 1r 
de Tercera Nacional amb 25 punts. 
D’altra banda, el segon equip del 
club, que juga al grup 1r de 2a Ca-
talana, va començar la segona vol-
ta amb un empat a la pista de l’FS 
Masnou Interdinàmic (3-3). Aquest 
és el segon punt que aconsegueix 
l’equip de Xavi Romeo, que conti-
nua sent el cuer després de la dis-
puta de 13 jornades | RJ
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EXCURSIOSME
Una cinquantena de persones participa a la primera  
sortida que organitza el cicle ‘Montcada Camina’

Una cinquantena de persones va participar el 5 de febrer a la pri-
mera sortida a Sant Pere de Reixac que forma part del calendari 
d’excursions que impulsen l’IME amb la col·laboració d’El Cim, el 
CEAV i el CECC. La propera es farà el 5 de març amb una recorregut 
de 10 quilòmetres amb destinació al Turó de Montcada. Les incrip-
cions es poden fer prèviament, i de forma gratuïta, a la seu de l’IME 
(Tarragona, 32) o contactant amb el correu electrònic ime@montca-
da.org. La sortida es farà a les 9h des del pavelló Miquel Poblet | RJ 

El CK Montcada es prepara 
per a la Copa Catalana
El CK Montcada disputarà el 18 
de febrer la fase fi nal de la Copa 
Catalana que se celebrarà a Tia-
na i que enfrontarà els 7 equips 
que integren el Top A de Lliga 
Nacional. Gràcies a un sorteig, 
els montcadencs jugaran direc-
tament les semifi nals contra el 
guanyador de l’eliminatòria de 
quarts de fi nal que enfrontarà el 
KA Vallparadís amb el KC Bar-
celona, els dos primers classi-
fi cats a la lliga. L’altra semifi nal 
la disputaran els guanyadors 
dels quarts de fi nal: Vallparadís 
Atlètic-KC Platja d’Aro i CEK Vila-
nova-CK Castellbisbal | RJ

KORFBAL

El CD Montcada manté la segona posició, però veu 
com l’EF Bonaire se li apropa perillosament

Amb un desavantatge de 13 punts 
amb el líder, l’UE Sabadellenca, 
que segueix invicte després de 21 
jornades, el CD Montcada aspira a 
assolir l’ascens amb la promoció o 
sent el millor segon dels grups de 
Barcelona. De moment, l’equip de 
José Antonio Montes pujaria direc-
tament, però la derrota a la 20a 
jornada al camp del Tibidado Torre 
Romeu (2-1) ha reduït el seu mar-
ge de maniobra. L’EF Bonaire s’ha 
situat a només tres punts i podria 
atrapar els verds si guanya un partit 
ajornat contra l’UE Castellisbal | RJ

FUTBOL. TERCERA CATALANA 

L’UD Santa María no pot trencar amb la seva 
irregularitat i perd els dos últims partits disputats

L’UD Santa María es manté, amb 
28 punts, en una còmoda dese-
na posició al grup 6è de Tercera 
Catalana que li dona tranquil·litat  
per assegurar-se la permanència 
després de l’ascens de la tempo-
rada passada. L’equip d’Alfonso 
Torres, que havia acabat el mes 
de gener amb dues victòries se-
guides i exhibint una gran capa-
citat golejadora, no ha pogut su-
mar a les dues darreres jornades 
contra la P. Dep. Pajaril (4-3) i 
l’Agrupació Sant Andreu de la 
Barca B (1-2) | RJ
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COMMEMORACIÓ
Montcada Aqua celebra el seu 13à aniversari amb 
unes sessions dirigides, obertes i gratuïtes, a l’Àgora

Un centenar de perso-
nes va participar l’11 de 
febrer a les sessions que 
el Centre Esportiu Mont-
cada Aqua va organitzar 
a l’Àgora per celebrar el 
seu 13è aniversari. L’ac-
tivitat, gratuïta i oberta a 
la població, va consistir 
en una sessió de Body 
Combat i en una altra 
de Zumba i Sh’bam –a 
la foto | RJ SÍ
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 Amistós de l’EF Montcada contra un equip suís

El sènior femení de l’EF Montcada va guanyar per 2 a 1 l’amistós que 
va disputar el 12 de febrer, a l’estadi de Can Sant Joan, contra l’FFC 
Süd Ost Zürich, un equip suís de Tercera –equivalent a la categoria 
Preferent catalana. El partit es va jugar aprofi tant la jornada de des-
cans que el conjunt d’Antonio Moya tenia al grup 2n de Primera Divisió 
per la retirada del CE Sabadell B | RJ
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Sergio González debuta amb el primer 
equip del FC Barcelona a 1a Divisió
L’11 de febrer, va jugar els seus primers minuts a La Palmas de Gran Canària (6-6)

Sergio González, de 19 anys, va 
debutar l’11 de febrer amb el 
primer equip del FC Barcelona 
a la pista de l’FS Gran Canària 
(6-6), en partit corresponent a la 
19a jornada de Primera Divisió. 
Aquesta és la segona aparició de 
González, qui va tornar a jugar 
el 15 de febrer al Palau Blau-
grana contra el Burela (6-2), a la 
màxima categoria del futbol sala 
estatal en la qual ja va debutar la 
temporada passada amb el seu 
anterior club, el Catgas Energia 
Santa Coloma.

El prebenjamí del CFS Montcada es 
manté invicte en l’inici de la Copa

El prebenjamí del CFS Montca-
da, que va ser segon –empatat 
amb el primer– a la lliga que va 
fi nalitzar el 17 de desembre, ha 
començat la seva participació a 
la Copa, que també es disputa 
en format de lliga. De moment, 
els montcadencs han guanyat els 
tres partits que han jugat i són un 
dels líders. D’altra banda, un dels 
jugadors de l’equip, Pau Moya, 
participarà en l’entrenament que 
la selecció catalana farà el dia 19 
a Sant Llorenç d’Hortons | RJ 

A la primera lliga, que va acabar el 17 de desembre, va ser segon, empatat amb el líder

El prebenjamí del CFS Montcada només ha perdut un partit des de l’inici de temporada

Rafa Jiménez | Redacció

 Primers partits amb la selecció espanyola sots-21
Cinc dies abans de la seva primera aparició amb el Barça, González 
–amb el dorsal 15– va debutar amb la selecció espanyola sots-21 amb 
dos amistosos disputats a Portugal el 6 i el 7 de febrer. El montcadenc 
va marcar el seu primer gol com a internacional per contribuir a la pri-
mera victòria de l’equip per 2 a 4 | RJ

GIMNÀSTICA
El CG La Unió comença la temporada amb 
dues victòries de la benjamina Sheila Rogel

El CG La Unió va co-
mençar una nova 
temporada el 4 de 
febrer amb la disputa 
del Trofeu de Rítmica 
Ciutat de les Roses, 
que es va celebrar a 
Sant Feliu de Llobre-
gat i on van destacar 
els resultats de Lucía 
Pina, tercera a la cate-
goria infantil B, i Sheila 
Rogel, cinquena en 
benjamí A. Rogel va 
ser la gran protagonista a les dues competicions que es van disputar 
posteriorment, aconseguint la primera posició de la seva categoria el 5 
i el 12 de febrer al 8è Trofeu Vila de Montgat i al 3r Trofeu Carnaval de 
Vilanova del Camí –foto– respectivament. A Montgat, Lucía Pina es va 
quedar a prop del podi, fi nalitzant a la quarta posició. Sandra Luque, 
Olalla Gómez, Marta Vázquez, Núria Álvarez, Paula Blasco, Tània Pa-
lomino, Alba Pichardo, Mireia Granero, Irene Crespo i Andrea Granero 
també han participat en les tres primeres competicions del 2017 | RJ 
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L’aleví B de l’EF Montcada ha guanyat 
tots els partits disputats a 2a Divisió
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És líder amb 17 victòries consecutives i un avantatge de 14 punts respecte el segon

L’aleví B de l’EF Montcada ho té tot de cara per aconseguir l’ascens a Primera Divisió
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L’aleví B de l’EF Montcada 
s’està passejant aquesta tempo-
rada al grup 10è de Segona Di-
visió i és el líder amb un avan-
tatge de 14 punts respecte un 
grup de tres equips. El conjunt 
vermell, que té el millor atac 
(119 gols) i la millor defensa 
(31 gols), va guanyar els 15 
partits de la primera volta i ha 
començat la segona amb dues 
victòries més contra la Unió F. 
Base Jàbac i Terrassa H (9-3) i 
el CF Martorelles (4-8) | RJ 

HANDBOL
Reconeixement de la FCH a les jugadores Mireia Heredia 
(CH La Salle) i a Amanda Biescas (BM Granollers)

Les montcadenques 
Mireia Heredia (CH La 
Salle) i Amanda Bies-
cas (BM Granollers), 
que a principis d’any 
van guanyar amb Ca-
talunya la medalla d’or 
al Campionat d’Espa-
nya de seleccions au-
tonòmiques a les ca-
tegories cadet i infantil 
respectivament, van 
rebre un reconeixe-
ment durant el sopar 

que la Federació Catalana d’Handbol (FCH) va organitzar el 10 de Fe-
brer a Sant Feliu de Llobregat. A més de recompensar el paper de les 
seleccions catalanes, l’acte, que va comptar amb la presència de 400 
persones, també va servir per entregar els Trofeos Ciutat Handbolicat 
2016 i fer la cloeda del 75è aniversari de la FCH. El sopar va comp-
tar amb la presència de Salvador Serratosa (ERC), regidor d’Esports, i 
Emilio León, exàrbitre i membre de la FCH –a la foto | RJ 
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ATLETISME
Ainhara Peñafi el (ECA) guanya, a la categoria 
benjamina, la 31a edició de la Mini de Granollers
Ainhara Peñafi el, de l’Ecuador Club de Atletismo, va aconseguir 
la victòria a la categoria benjamina a la 31a edició de la Mini de 
Granollers que es va disputar el 4 de febrer sota l’organització de 
l’Associació Esportiva La Mitja. Peñafi el, que el 22 de gener va gua-
nyar la Cursa de Sant Antoni a Barcelona, va recórrer la distància 
de 750 metres en un temps de 2 minuts i 54 segons | RJ 

BÀSQUET
El Mini B de l’UB MIR és líder de la segona fase, al 
nivell C-1, amb una única derrota en cinc jornades

El Mini B de l’UB MiR 
lidera, amb quatre vic-
tòries i una derrota, la 
classifi cació al grup 8è 
del Nivell C-1. L’equip 
montcadenc, que va 
acabar tercer la prime-
ra fase al grup 22è del 
Nivell C, va guanyar el 
seu últim partit contra 
el CB Vila de Montor-
nès (75-32)   | RJ SA
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Josep Quirós
L’handbol a la sang. Als 16 anys, Josep Quirós és un dels jugadors d’handbol amb més projecció a 
nivell estatal. La passió per aquest esport li ve de família ja que la seva germana gran i els seus pares, i 
altres familiars directes han jugat a handbol en algun moment de les seves vides. Un any al planter del 
CH La Salle, en l’època d’aleví, li va valer per atreure l’atenció del BM Granollers, un dels clubs bressol 
d’aquest esport on el seu pare fa d’entrenador del planter. En tot aquest temps, aquest lateral esquerre 
o central d’1,87 metres d’alçada ha anat progressant a les categories inferiors fi ns arribar a ser juvenil. 
L’any passat, sent cadet, va conquerir amb el seu equip la Copa Catalana i va certifi car un any gloriós al 
Campionat d’Espanya guanyant la medalla de bronze i la de plata amb el seu club i la selecció catalana, 
respectivament. Aquest alt rendiment li ha permès ser convocat per a la selecció espanyola de promeses. 

“El treball m’ajudarà a ser 
professional de l’handbol”

L’handbol sempre ha estat molt 
present a la teva família, però, cu-
riosament, tu vas començar a jugar 
a futbol.
Sí, quan era petit no m’agradava 
l’handbol. Els meus amics juga-
ven a futbol i jo també ho vaig vo-
ler provar a l’EF Montcada. Vaig 
aguantar fi ns a l’edad d’aleví. Es-
tava acostumat a veure els entre-
naments i els partits del meu pare 
i vaig decidir provar l’handbol. 
I des d’aquell moment, et va entrar 
el cuc per aquest esport.
Al nostre país, i comparat amb el fut-
bol, el nostre és un esport secundari, 
però és molt més dinàmic. A mi el 
futbol em va arribar a avorrir perquè 
jo sóc molt mogut i a l’handbol estàs 
tota l’estona corrent. Tots defensem i 
tots ataquem. Animo la gent a provar 
aquest esport. A mi m’aporta força de 
voluntat, treball, constància i diversió.
Des de ben petit, vas cridar l’atenció 
del BM Granollers. Com és per dins 

aquest club que destaca per la seva 
bona feina amb el planter?
Al BM Granollers m’han ensenyat 
a ser bon company i a respectar els 
àrbitres i els rivals, jugant sempre al 
100%. Em demanen que sigui pun-
tual i que porti una vida ordenada per 
poder compaginar bé l’esport i els 
estudis.    
Com ho portes? Trobas el temps ne-
cessari per estudiar i fer esport?
Els primers anys no sabia com com-
paginar-ho i les meves notes es van 
ressentir. Ara no, ja estic més adaptat 
a aquest ritme i les notes van millo-
rant. També m’ha ajudat que estic 
fent 4t de la ESO a l’Escola Lleó XIII 
de Barcelona, on els horaris estan 
adaptats a joves esportistes i tinc tota 
la tarda lliure per estudiar i entrenar. 
El teu pare està amb tu a Granollers. 
Com arriba a ser d’important la seva 
fi gura per a la teva progressió?
Està sent decisiva. Ell dirigeix un ca-
det femení i anem junts a entrenar 

perquè tenim els mateixos horaris. És 
una sort tenir al teu costat un tècnic 
del seu nivell que t’ajuda a veure els 
errors i que et diu què fas bé. Dintre 
del meu entorn més proper, ell és el 
que més m’ajuda. 

Suposo que mai oblidaràs tot el que 
vas aconseguir al 2016, no? 
Sí, va ser un any espectacular 
amb dues medalles al Campionat 
d’Espanya, tan a nivell de clubs com 
de la selecció catalana. Això em va 
permetre treure’m l’espina de quan 
era infantil i no em van convocar a 
última hora perquè havia faltat a un 
entrenament perquè estava malalt.
I et va obrir la porta a dues convo-

catòries de la selecció espanyola
de promeses, jugant dos amistosos 
a França i guanyant un torneig a 
Avilés.
Sí, encara recordo quan m’ho va 
dir en persona el seleccionador. 
M’acabava de fer mal al genoll a la 
fi nal de consolació del Campionat 
d’Espanya de clubs, però vaig có-
rrer a dir-li al meu pare, que encara 
es va emocionar més que jo!  
Aquesta temporada, sent juvenil de 
primer any, està sent de transició. 
Què esperes obtenir en el futur?
Està sent una temporada complicada, 
perquè es nota molt, sobretot a nivell 
físic, la diferència entre l’etapa de ca-
det i juvenil. Un dels meus objectius, 
a nivell personal, és entrar el proper 
any a la selecció catalana juvenil per 
disputar el Campionat d’Espanya i 
tornar a formar part del nucli de juga-
dors que participen en entrenaments i 
amistosos de la selecció de promeses.
Què t’agradaria a més llarg termini?

Vull anar poc a poc, cremant etapes, 
però, com tot jugador d’handbol, el 
meu somni és arribar a ser professio-
nal. A Espanya està complicat perquè 
el Barça fi txa els millors del món i 
tampoc és fàcil arribar al primer equip 
del BM Granollers. Però amb treball, 
tot es pot aconseguir. De fet, el meu 
veritable somni és jugar a Alemanya.
Si no arribes a ser professional, tens 
un pla B? Què vols estudiar?
No ho tinc clar, i encara tinc quatre 
mesos per endavant per decidir-me. 
El que tinc molt clar, tot i que vega-
des m’enfadi amb els meus pares 
quan m’ho diuen, és que els estudis 
han de ser la meva prioritat.
Tornaràs algun dia al CH La Salle?
Ara no ho veig perquè vull intentar 
arribar a ser professional i el meu 
lloc està a Granollers. Si no arri-
bo, tinc molt clar que tornaré aquí, 
al costat de la meva gent, perquè 
no crec que hi hagi millor manera 
d’acabar una vida esportiva. 

“Vaig començar jugant 
a futbol, pero m’avorria i 
vaig canviar a un esport 
molt més dinàmic”

jugador juvenil del BM Granollers

A títol personal
RAFA JIMÉNEZ
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