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habitatges en precari
L’Ajuntament actua després que 
la PAH denunciés que hi ha 
famílies vivint a la muntanya

projecte de recuperació 
El Parc de Collserola vol evitar 
l’ocupació il·legal de l’espai 
i l’abocament de residus 
PÀG. 3

>ESPAI NATURAL

el pla de restauració del Turó 
posarà fi  al barraquisme actual
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les activitats 
nadalenques, 
protagonistes 
del calendari festiu
Mostres de pessebres, concerts, trobades 
amb el Pare Noel i el Cagatió i l’arribada 
dels Reis d’Orient són les propostes més 
detacades del programa local  PÀG. 20

> COMIAT DE L’ANY
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pressió de la pah
La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca ha estat la 
que ha denunciat públicament la situació de 
les famílies que viuen a la muntanya en barraques

recuperació del turó

les barraques 
habitades seran 
les últimes que 
s’enderrocaran
El Parc de Collserola pretén netejar al llarg del 2015 
tot l’espai de la muntanya ocupat amb activitats il·legals

Recuperar el Turó, tipificat com 
a espai protegit, eliminant totes 
les activitats il·legals que han 
anat proliferant al llarg dels dar-
rers anys és l’objectiu del consor-
ci que gestiona el Parc de Collse-
rola. Aquest pla ha fet sortir a la 
llum pública un problema endè-
mic que, malgrat ser conegut i 
haver motivat una denúncia a la 
Fiscalia Provincial de Barcelona 
per agents del propi parc, no ha-
via generat fins ara cap actuació 
per part del consistori. Es tracta 
de l’existència de barraques i 
horts escampats per la falda de 
la muntanya envoltats de tota 
mena de residus.
“Aquesta situació no es pot 
mantenir, la muntanya és un 
espai protegit i l’hem de recu-
perar, tant des d’un punt de 
vista de biodiversitat com de 
paisatge”, ha explicat el gerent 
del Parc, Marià Martí. 

Barraquisme. Si bé el pla de res-
tauració ja està en marxa i s’han  
començat a enderrocar les prime-
res construccions il·legals, el Parc 
s’ha compromès a no tirar a terra 
cap de les que estan actualment 
habitades, poc més d’una desena 
segons assegura la Plataforma 

d’Afectats per la Hipoteca (PAH), 
l’entitat que en el Ple municipal 
de novembre va denunciar la 
precària situació de diverses fa-
míles –17 adults i 12 nens– que 
viuen a la muntanya, algunes 
des de fa anys. L’Ajuntament va 

assegurar no tenir-hi cap mena 
de constància i es va compro-
metre a elaborar un cens que 
la Policia Local està en procés 
de finalitzar. “El procediment 
és laboriós perquè no és fàcil 
localitzar aquestes persones, 
ja que sovint són absents”, ha 
explicat l’alcaldessa accidental, 
M. Carmen Porro (PSC), qui, 
d’altra banda, ha assegurat que 
abans que el cas sortís als mitjans 
de comunicació, cap dels afectats 
s’havia posat en contacte amb els 
Serveis Socials del municipi. 
En el moment de tancar aques-
ta edició el consistori i la PAH 
ja havien mantingut dues reuni-
ons de treball i el problema de 
barraquisme al Turó sembla en 
vies de solució. La majoria dels 
residents són veïns de Barcelona 
i municipis de les rodalies com 
Sant Adrià, Santa Coloma i 
l’Hospitalet. Només una famí-
lia, amb dos menors al seu càr-

rec, i un adult que viu sol estan 
empadronats al municipi. “El 
compromís de l’Ajuntament és 
reunir-se amb aquestes perso-
nes per determinar quina és la 
seva emergencia habitacional 
i ajudar-les a buscar una solu-
ció”, ha explicat Miquel Ferrer 
en nom de la Plataforma. De la 
resta de casos se n’haurà de fer 

càrrec el municipi d’orígen de 
cadascun dels afectats. 
Tant el consistori com la PAH 
han deixat clar, però, que l’ajut 
que es donarà als empadronats 
a Montcada i Reixac serà el ma-
teix que s’atorga a la resta de la 
ciutadania d’acord amb les seves 
circumstàncies i han fet constar 
que, ara per ara, no hi ha pisos 

disponibles per a lloguer social. 
“Des de la Plataforma estem 
molt orgullosos perquè hem 
aconseguit aturar l’enderro-
cament de les barraques fins 
que els seus ocupants no siguin 
reallotjats”, ha dit Ferrer, tot 
afegint que la PAH seguirà de 
ben a prop que el compromís de 
l’Ajuntament es compleixi.

Pilar Abián | Redacció

De les persones que 
viuen a les barraques 
només hi ha dues 
famílies de Montcada
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Les barraques on viuen una desena de famílies s’escampen per la falda del Turó envoltades de tota mena de deixalles  

 El pla de restauració també inclou eliminar les parcel·les d’horts

Els horts que hi ha al Turó també 
tenen els dies comptats, tot i que 
una quarantena d’afectats ha de-
cidit no deixar les parcel·les treba-
llades fins que no arribi una ordre 
judicial. “Fins ara l’única informa-
ció ens l’ha donada el forestal que 
va venir a dir-nos que havíem de 
marxar però no tenim cap comuni-
cat per escrit, així que hem deci-
dit demanar assessorament legal 
i no moure’ns d’aquí”, ha explicat 
Eladio Pereira, un dels hortalans 
afectats. Hi ha parcel·les ocupades 
des de fa més de 40 anys. És el cas 
de la de José Morales, qui explica 
que va començar l’hort en tornar 
de la mili –ara ja té 70 anys. 
La majoria d’afectats considera 
que és lamentable haver de deixar 
l’hort sense la garantia que l’espai 
es recuperarà. “No ens han dit 
què faran; però si això ha de ser 
parc natural, com és que conti-

nua la cimentera?”, es pregun-
ten tot criticant que les primeres 
parcel·les on es va començar a 
actuar a Collserola continuen ple-
nes de brutícia. “Nosaltres, com a 
mínim, contribuïm a què la mun-
tanya estigui neta i això ajuda a 
prevenir incendis”, assenyalen. 
Des del Parc de Collserola no es vol 

sentir a parlar de cap mena d’ac-
tivitat urbanística al Turó. “Aquest 
és un espai protegit i s’ha de pre-
servar com a tal”, ha dit el gerent 
del Consorci tot afegint que el pla 
de recuperació inclou la plantació 
de gramínies i arbrat, habilitar zo-
nes de pastura i àrees de caça de 
rapinyaires | PA

L’Ajuntament donarà 
als afectats del municipi 
els mateixos ajuts que 
facilita a qualsevol altra 
família en precari
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CaNVi d’esTraTÈGia
La Favmir decidirà en assemblea 
noves fórmules per reclamar 
les urgències nocturnes

pàg. 06

COMissió sOBre laFarGe 
La cimentera anuncia la intenció 
de millorar la seva imatge a 
les portes d’arribar al centenari

pàg. 07
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Àrea econÒmica

el pressupost del 2015 puja a 47’3 milions 
d’euros, un 24% superior a l’actual exercici
L’increment tan elevat es deu a la incorporació d’una partida de 7’5 milions per pagar una part de les expropiacions forçoses 

El pressupost de l’Ajuntament 
per al 2015 –que se sotmetia a 
aprovació en el moment de tan-
car aquesta edició– ascendeix a 
47’3 milions d’euros, un 24% 
més alt de l’actual. El president 
de l’Àrea Econòmica, Joan Ma-
resma (CiU), ha defi nit el pro-
jecte econòmic com “sostenible 
i rigurós” amb els objectius 
prioritaris d’atenció a les perso-
nes més vulnerables i la creació 
d’ocupació i de riquesa econòmi-
ca. En aquest sentit, l’equip de 
govern ha avançat que durant el 
2015 implementarà un nou pla 
d’ocupació fi nançat al 100% amb 
recursos municipals, donarà su-
port als joves emprenedors en 
recerca de feina i impulsarà pro-
jectes per afavorir la contractació 
de persones a empreses locals. 

Pel que fa a l’Àrea Social, l’Ajun-
tament potenciarà les escoles 
bressol municipals per incremen-
tar el nombre d’alumnes i ampli-
arà la partida d’atenció domicili-
ària de Serveis Socials, que serà 

d’un milió d’euros, 30.000 més 
que l’any passat.
Un altre dels objectius de l’equip 
de govern és prioritzar les inver-
sions de millora i manteniment 
dels equipaments públics a tots 
els barris. Així, alguns dels pro-
jectes inclosos en el 2015 són 
l’ampliació del Centre Cívic Can 
Cuiàs, el Pla de Barris de Can 
Sant Joan, l’arranjament de ca-
mins rurals, l’asfaltat de carrers i 
la primera fase de l’adequació de 
la nova seu de la Policia Local, 
entre d’altres.

Capítol d’expropiacions. El pres-
supost del 2015 serà sensible-
ment superior a l’actual degut a 
què inclou a la partida d’inver-
sions –que puja a 10’8 milions– 
un capítol de 7’5 milions per fer 
front al pagament d’una part de 
les expropiacions forçoses deri-
vades del canvi del planejament 
urbanístic fet a l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona l’any 1976. El 
consistori s’ha acollit als ajuts que 
ofereix l’AMB per als municipis 
afectats per aquests processos ju-
dicials, que hauran de retornar 
els diners en un termini de 8 a 10 
anys. Durant el 2015, Montcada 
pagarà 1’3 milions d’euros. 
“El pagament de les expropia-
cions no infl uirà en el funcio-
nament de l’Ajuntament, que 
podrà mantenir els serveis i 
les inversions”, ha dit Maresma. 

Justament el dia previ a la cele-
bració del Ple el  síndic de Greu-
ges, Rafael Ribó, expressava el 
seu suport als municipis afectats 
per aquesta problemàtica –entre 
els quals també hi ha Sant Just 
Desvern, Sant Cugat del Vallès 
i Sant Vicenç dels Horts– i insta-
va l’AMB a assumir-ne els costos 
entenent que els ajuntaments no 
han de carregar amb una despesa 
motivada per una decisió supra-
municipal. Ribó demana a l’Àrea 
que valori abans d’acabar l’any 
la necessitat de requalifi cació 
aquests terrenys o es faci càrrec 
de les indemnitzacions i establei-
xi els mecanismes compensatoris 
que rescabalin els municipis afec-
tats per les indemnitzacions.

Sílvia Alquézar | Montcada 

El síndic de Greuges 
s’ha posicionat a 
favor de l’Ajuntament 
entenent que ha de ser 
l’AMB qui assumeixi 
les expropiacions

El president de l’Àrea Econòmica, Joan Maresma, va presentar els pressupostos del 2015 en Audiència Pública, el dia 10 a la Casa de la Vila

 Montcada Transparència, crítica amb el govern 

En la línia d’obrir l’administració a 
la ciutadania i aconseguir una ma-
jor participació i implicació en els 
afers públics, el col·lectiu Montca-
da Transparència ha penjat al seu 
blog www.montcadatransparencia.
wordpress.com les partides del 
pressupost per al 2015 i el que s’ha 
liquidat del 2014 durant els tres pri-
mers trimestres. “Volem que qual-
sevol veí pugui consultar amb fa-
cilitat les partides per saber a què 
es destinen els seus impostos”, 
ha assenyalat la nova plataforma 
ciutadana tot criticant que l’Ajunta-
ment no aporti les partides de forma 
clara i inteligible. “Si el govern local 
fos realment transparent aportaria 
dades completes i actualitzades 

sobre l’endeutament municipal”, 
ha assenyalat el col·lectiu.  

Contactes polítics. Montcada 
Transparència ha iniciat una ronda 
de contactes amb els partits amb 
la voluntat de donar a conèixer el 
seu projecte, que pretén culmi-
nar en la creació d’un Observatori 
Ciutadà Municipal (OCM) com el 
que existeix a Barcelona o a Giro-
na format per grups de persones 
dedicades a fomentar la transpa-
rència i la participació ciutadana 
en la seva localitat. La plataforma, 
que es reuneix els dimecres a la 
tarda a l’ABI, es mostra oberta a 
atendre qualsevol consulta que la 
ciutadania li faci arribar I PA
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Totes les forces polítiques de 
l’Ajuntament van acordar al Ple 
de novembre elaborar una nor-
mativa contra la corrupció polí-
tica en el termini màxim de tres 
mesos, que s’aplicaria a partir 
del pròxim mandat, al juny del 
2015. La moció, presentada per 
C’s, també recull regular el ces-
sament automàtic dels regidors 
que involucrats en un procedi-
ment judicial i impedir que es 
puguin presentar a les eleccions 
municipals. L’acord contempla 
que els edils acceptin el compli-
ment del nou reglament ètic en 
el moment de la presa de posses-
sió del càrrec.
“És necessari que qui es pre-
senti a un càrrec polític estigui 
lliure de corrupció o de caure 
en aquesta temptació”, va dir 
la regidora de C’s, Carmen Ro-
mero. Marta Aguilar (ERC) va 
mostrar el seu suport a la moció, 
tot i opinar que no seria neces-
sari si les forces polítiques com-

plissin amb els seus codis ètics. 
L’edil també va instar el govern 
a donar exemple i retirar-li la 
confiança a l’alcaldessa, María 
Elena Pérez (PSC), acusada de  
presumpta prevaricació en el cas 
de la contractació de l’exdirecto-
ra de l’Àrea Territorial.
En aquest sentit també es va ex-
pressar el portaveu d’ICV-EUiA, 
Josep M. González, qui va recor-
dar que el reglament estarà limi-
tat per l’actual llei electoral, que 
estableix que la renúncia a l’acta 
de regidor és una decisió perso-
nal. Per la seva banda, el PPC va 
veure bé l’ampliació del termini 
per redactar el nou reglament 
d’un a tres mesos.
El govern (PSC i CiU) va eludir 
respondre les crítiques de l’opo-
sició i va coincidir a destacar la 
importància de consensuar un 
text  que “servirà per millorar 
la imatge dels nous càrrecs 
electes”, va indicar l’alcaldessa 
accidental, la socialista M. Car-
men Porro. Per la seva banda, el 

portaveu de CiU, Joan Mares-
ma, va destacar la necessitat que 
els nous regidors tinguin clars 
els criteris d’actuació davant de 
cada situació.

Peça cinquena del cas Mercuri. El 
judici oral per la peça cinquena 
separada del cas Mercuri es farà 
finalment del 28 al 30 de gener. 

Pérez –actualment de baixa per 
maternitat– serà jutjada per pre-
sumpta prevaricació mentre que 
el diputat i exsecretari d’Orga-
nització del PSC, Daniel Fer-
nández, l’exalcalde de Sabadell, 
Manuel Bustos, i el seu germà 
i regidor de la capital vallesana, 
Francisco, estan acusats de pre-
sumpte tràfic d’influències. 

els grups municipals acorden elaborar 
un reglament ètic contra la corrupció 

ple de novembre

La moció, proposada per C’s, estableix fer el text en tres mesos i aplicar-lo a partir del pròxim mandat 
Sílvia Alquézar | Redacció

La regidora de C’s, Carmen Romero, durant l’exposició de la moció al Ple de novembre
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L’exalcalde de Montcada i Rei-
xac (1999-2010), César Arri-
zabalaga, nega rotundament 
haver cobrat mai sobresous 
il·legals de la Federació de Mu-
nicipis de Catalunya (FMC) ni 
de cap altre organisme. “Mai 
no vaig cobrar dietes, ni per 
àpats, ni per quilometratge, 
ni a l’FMC ni a cap de les ins-
titucions supramunicipals de 
les que vaig formar part”, ha 
afirmat l’exedil tot afegint que 
només va cobrar la representa-
tivitat quan va ocupar el càrrec 
de vicepresident de l’Àrea Me-
tropolitana del Medi Ambient. 
Arrizabalaga respon així a la 
notícia publicada pel portal 
Economia Digital segons la 
quan el seu nom apareix en un 
informe de la Fiscalia Anticor-
rupció en relació al cobrament 
de sobresous a l’FMC.
“Em sembla molt bé que s’in-
vestiguin tots aquests afers i 
que es tregui l’aigua clara i 
estic molt tranquil al respecte, 
perquè no tinc res a amagar” 
ha assegurat Arrizabalaga.

arrizabalaga 
nega haver 
cobrat dietes 
de l’FMC
Pilar Abián | Redacció
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A punt d’arribar al centenari de 
la seva obertura, el proper 2017, 
Lafarge vol canviar la reputació 
que té al municipi. “El 98% de 
la població ens percep de for-
ma negativa, tot i que som una 
de les plantes més eficients del 
grup”, va dir el 4 de desembre 
el director de la fàbrica, José 
Luis Coleto, durant la posada 
en marxa de la Comissió Local 
d’Informació i Sostenibilitat de 
l’empresa que té com a objectiu 
debatre sobre el futur de la facto-
ria i la seva relació amb l’entorn. 
Entre les accions previstes per 
la direcció de l’empresa hi ha, 
d’una banda, potenciar els seus 
contactes amb veïns i entitats; 
obrir les portes de la factoria per 
mostrar amb transparència el 
seu procés productiu; facilitar a 
qui ho demani tota la informa-
ció sobre els estudis i controls a 
què la planta està sotmesa per 
part de les administracions; con-
tinuar amb el Pla de restauració 

del Turó i, finalment, millorar 
l’estètica de la cimentera per re-
duir-ne l’impacte visual.  
Coleto va explicar amb detall els 
seus projectes durant la primera 
trobada de la Comissió convo-
cada per l’Ajuntament, que va 
estar presidida per l’alcaldessa 
accidental, M. Carmen Porro 
(PSC) i la regidora de Medi 

Ambient, Judith Mojeda (PSC), 
i va comptar amb l’assistència la 
directora de Qualitat Ambien-
tal de la Generalitat, Maria As-
sumpta Farran. “L’Ajuntament 
ha de vetllar per la qualitat 
mediambiental i, per això, ens 
interessa escoltar tots els punts 
de vista”, va dir Porro tot recor-
dant que la taula de treball cre-

ada dóna compliment als acords 
del Ple municipal del juny del 
2011 i al Pla d’Actuació del go-
vern. Les absències del grup 
d’ICV-EUiA i de col·lectius 
com la Plataforma Antiincinera-
ció i el Grup de Medi Ambient, 
contraris a la continuïtat de la ci-
mentera al municipi, van restar, 
però, riquesa al debat.

lafarge anuncia accions per canviar 
la imatge negativa que té al municipi

medi ambient

Una trentena de persones assisteix a la primera trobada de la Comissió Local sobre la cimentera
Pilar Abián | Terra Nostra

A la reunió, feta al Casino de Terra Nostra, van participar tècnics de la Generalitat i l’Ajuntament, treballadors de Lafarge i membres de grups municipals
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La construcció de les escales me-
càniques entre els carrers Pont 
i Triangle de la Muntanyeta de 
Can Sant Joan ha donat un pas 
endavant amb l’aprovació, al Ple 
de novembre, del plec de condi-
cions per executar les obres. El 
preu de licitació del projecte és 
de 347.206,40 euros i l’actuació 
tindrà lloc l’any vinent. Aquestes 
escales aprofitaran el recorregut 
ja iniciat amb els altres dos trams 
mecanitzats existents al barri i 
que uneixen Bateria i Diagonal 
amb el carrer Bosc. “L’objectiu 
de l’actuació és generar eixos 
de connexió i accessibilitat en-
tre la zona baixa del barri i la 
Muntanyeta”, segons ha desta-
cat el regidor d’Urbanisme, Juan 
Parra (PSC). 

Recta final. D’altra banda, les 
obres dels carrers Triangle, No-
vell i Diagonal, també a la Mun-
tanyeta, ja estan pràcticament 
finalitzades. L’únic que resta és 
eliminar els pals de l’enllumenat 
ara que el cablejat elèctric i tele-
fònic s’ha soterrat.

llum verda 
a les escales 
mecàniques del 
carrer Triangle
Laura Grau | Montcada



72a quinzena | Desembre 2014 Notícies 07

Vallès Net, la nova plataforma 
ciutadana que agrupa col·lectius 
de Montcada i Reixac, Cerda-
nyola i Ripollet, reclama a les 
administracions un altre model 
de gestió de residus que potenciï 
el reciclatge i la reutilització en 
contra dels tractaments fi nalis-
tes, com ara incinerar o abocar. 
En aquesta línia, el col·lectiu 
ha anunciat la recollida de sig-
natures per exigir el tancament 
de l’Ecoparc 2 de Montcada i la 
transformació de la instal·lació 
en una planta sostenible de di-
mensions més petites; la fi nalit-
zació de la crema de residus a 
Lafarge i el tancament de l’abo-
cador Elena, a Cerdanyola, en-
tre d’altres.

Unió d’esforços. Vallès Net, que 
es va presentar el 10 de desem-
bre a Ripollet, compta entre els 
seus integrants amb membres 
de la Plataforma Antiincinera-
ció de Montcada, l’AV de Can 
Sant Joan, la Favmir, la Plata-

forma Cerdanyola sense abo-
cadors, Cerdanyola Via Verda, 
Compromís per Cerdanyola i 
Decidim Ripollet. Tots els col-
lectius, que han treballat fi ns 
ara de forma individual les se-
ves problemàtica directes, han 
decidit unir esforços per poten-
ciar les seves reivindicacions. 
Quant a l’Ecoparc 2, Vallès Net 
va denunciar els problemes de 
pudors que afecten els veïns de 
Ripollet així com l’incompli-
ment dels acords que van pren-
dre les administracions quan 
es va construir la planta. “Es 
va dir que la instal·lació de 
l’Ecoparc-2 era  l’alternativa 
a la incineradora de la Ferre-
ria;  ara, en canvi, es torna a 
incinerar a Montcada”, van 
criticar els portaveus del col-
lectiu. 
L’informe fet públic per la Uni-
versitat Rovira i Virgili el pas-
sat mes de juny alertant sobre 
la contaminació detectada al 
voltant de la instal·lació també 
preocupa Vallès Net que exigeix 

a la Generalitat un altre estudi 
independent que avaluï la situa-
ció de l’entorn des d’un punt de 
vista mediambiental.

Valoració local. En nom de la 
Plataforma Antiincineració de 
Montcada, José Luis Conejero 
va qualifi car de “nefasta” la 
gestió dels residus que es fa a 
Catalunya. “El més greu de tot 
–va dir– és que la Generalitat 
dóna el permís per fer activi-
tats que afecten la salut de les 
persones, com ara la crema 
de residus a cimenteres, ante-
posant els interessos empresa-
rials als de la ciutadania”.
Vallès Net reconeix que canviar 
les actuals polítiques de tracta-
ment de deixalles no és fàcil però 
entén que cal iniciatives valen-
tes, en la línia del que promou 
el moviment Alternativa Cata-
lana Residu 0 que aposta per la 
reducció en origen, uns mètodes 
de selecció més efi cients i el de-
senvolupament mesures com 
una nova llei d’envasos.

Vallès Net, contrària a l’ecoparc 2 i 
a la crema de residus a la cimentera 

nova plataForma ciutadana

El col·lectiu, que agrupa entitats de Montcada, Cerdanyola i Ripollet, presenta el seu full de ruta

Pilar Abián | Ripollet
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> eUia obre les primàries a qualsevol ciutadà
Qualsevol veí o veïna del municipi, sigui afi liat o no, que vulgui participar a 
les primàries d’Esquerra Unida i Alternativa per optar a ser l’alcaldable de 
la formació ho podrà fer, l’únic requisit serà reunir un 20% dels avals de 
l’Assemblea Local. “L’objectiu polític és incrementar l’obertura a la ciutada-
nia i la transparència de l’organització, ampliar els espais de debat i apro-
par la relació entre el cap de llista i l’electorat”, ha assenyalat el partit que 
en les últimes 3 convocatòries a les municipals s’ha presentat en coalició amb 
ICV. El termini de presentació de candidatures serà del 2 al 16 de gener a les 
20 h. Posteriorment, tots els ciutadans majors de 16 anys que s’hagin inscrit 
al cens que EUiA crearà per a la ocasió podran participar en l’elecció del can-
didat, de la llista i del programa, així com rebre compte i fer el seguiment de 
l’estratègia política i dels compromisos electorals del grup municipal resultant. 
La inscripció al cens es podrà fer per correu electrònic, euiamontcada@gmail.
com; correu postal; presencialment, al local del partit (Montiu 12 Baixos) o bé 
durant la campanya informativa que es durà a terme als barris a principi d’any. 
L’elecció del candidat tindrà lloc el 24 de gener | PA

> la ventada provoca desperfectes al carrer
Arbres esfondrats a la via pública i desperfectes al mobiliari urbà són les 
principals conseqüències de la ventada del 9 de desembre. El cas més 
greu va passar al carrer Bosc de Can Sant Joan, on un arbre de grans di-
mensions va caure sobre el mur d’un habitatge, amb perill d’esfondrament 
del sostre –a la foto. A causa de les fortes ratxes de vent també va cedir 
part d’una tanca protectora de l’estadi de La Ferreria | Lg
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La Federació d’Associacions de 
Veïns de Montcada decidirà el 
15 de gener en assemblea (pla-
ça Lluís Companys, 19.30h) 
quines accions farà d’ara en 
endavant per reclamar la recu-
peració del servei d’urgències 
mèdiques nocturnes al CAP del 
centre. El col·lectiu es planteja 
canviar el format de protesta 
que va instaurar l’estiu del 2011 
i que consisteix a fer una mani-
festació cada dijous a la tarda 
seguida d’un tancament a les 
instal·lacions de l’ambulatori. 
El president de la Favmir, An-
tonio Cera, ha avançat que es 
debatrà la possibilitat d’adhe-
rir-se a les reivindicacions del 
col·lectiu SAP Muntanya, que 
aglutina les plataformes i enti-
tats de Nou Barris, Sant Adreu 
i Horta-Guinardó en defensa 
de la sanitat pública i que, a 
l’igual que Montcada, depenen 
de l’hospital de la Vall d’He-
bron. “La nostra reivindicació 

continuarà sent la mateixa, 
però decidirem si canviem el 
format”, va dir Cera durant la 
xerrada sobre el tribut de mobi-
litat i la pobresa energètica que 
la Favmir va organitzar el 3 de 
desembre, amb l’assistència del 
president de la Confederació 
d’AV de Catalunya, Jordi Giró.
 
Demandes col·lectives. “Seguirem 
reclamant la redacció d’una 
llei de fi nançament del trans-

port públic que contempli el 
servei com un bé social”, va 
explicar Giró. Respecte la pobre-
sa energètica, la Confavc i altres 
plataformes reivindiquen que les 
persones que no poden pagar els 
subministraments bàsics aquest 
hivern quedin exemptes d’abo-
nar les factures. “No volem que 
a les famílies afectades se’ls 
ajornin els pagaments com es 
va fer l’any passat”, va mani-
festar el dirigent veïnal.

la Favmir es planteja modifi car el 
format de les protestes dels dijous

urgÈncies nocturnes

L’entitat convoca una assemblea el 15 de gener, a les 19.30h, a la plaça Lluís Companys

Sílvia Alquézar | Montcada

Els presidents de la Confavc i la Favmir durant la xerrada a la Casa de la Vila, el 3 de desembre
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> González, diputat provincial per iCV-eUia
El portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA a l’Ajuntament, Josep M. Gonzá-
lez, ha pres possessió del càrrec com a diputat provincial de la coalició pel 
partit judicial de Sabadell, en substitució de Santiago Cayuela qui hi va renun-
ciar el passat 30 d’octubre. González assumeix amb responsabilitat i ganes 
aquesta tasca fi ns al fi nal de l’actual mandat. Des del seu nou càrrec, l’edil 
s’ha compromès a reclamar a les administracions superiors que assumeixin 
les seves responsabilitats i competències i no ofeguin els ajuntaments | PA

L’expert en fi nances Miquel 
Viñals, pronostica que en 
menys de 15 anys les pensions 
es reduiran perquè la població 
activa no podrà cobrir l’elevada 
taxa d’atur ni l’increment del 
nombre de pensionistes que hi 
haurà quan es comenci a jubi-
lar la generació del babyboom 
–la nascuda entre mitjan dels 
anys 60 i la dècada dels 80. “En 
defi nitiva, els jubilats d’ara 
no han de patir, però els del 
futur probablement tindran 
pensions inferiors en propor-
ció al sou i les cotitzacions ac-
tuals”. Aquesta va ser una de 
les conclusions de la xerrada 
que va fer Viñals el 4 de desem-
bre a la Sala Institucional de la 
Casa de la Vila davant d’una 

quarantena de persones. L’acte 
el va organitzar el Cercle Cultu-
ral Montcada i va ser presentat 
per les seves responsables, Neus 
Viñals i Montse Madurell.
Davant d’aquest panorama, 
l’economista va fer una crida a la 
responsabilitat i la col·laboració 
dels governs, les patronals, els 
sindicats i els partits polítics “per 
abordar una qüestió de gran 
complexitat amb generositat 
i una mentalitat oberta”, va 
dir. Viñals va apuntar algunes 
possibles solucions com els sis-

temes complementaris a nivell 
d’empresa o la via de l’estalvi 
individual, tot i reconèixer que 
“amb la mitjana de sous actu-
als és difícil”. Per això, conside-
ra que els governs han d’apos-
tar per mesures que fomentin 
l’ocupació, la natalitat, la con-
tractació indefi nida i l’augment 
dels sous. Per abordar la qüestió 
en l’àmbit català, Viñals defensa 
“tenir estructures d’estat pro-
pi que ens permetin encarar 
aquest tema amb perspectives 
de futur”.

Viñals explica 
les vies per 
garantir unes 
millors pensions
Laura Grau | Montcada

El montcadenc Miquel Viñals és el president del Col·legi d’Actuaris de Catalunya
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> la CUp presenta el programa electoral el dia 22
La CUP presentarà el seu codi ètic i el programa polític per a les eleccions mu-
nicipals el 22 de desembre, a les 19.30h, al Casal Popular el Brot. El divendres 
previ, la formació organitza un debat sota el lema Desobediències per anar més 
enllà, al Cafè Colón, a les 19.30h. Hi ha prevista la intervenció de representants 
dels col·lectius Ni Muts ni a la gàbia, l’Obra Social PAH i l’ANC | SA
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La Fira de Nadal, organitzada 
per la Regidoria de Comerç, va 
atraure força públic el cap de set-
mana del 13 i 14 de desembre. 
“L’esdeveniment s’ha consoli-
dat com a acte nadalenc a la 
rambla dels Països Catalans”, 
ha assenyalat el responsable 
del departament, Joan Mares-
ma (CiU). La Fira ha comptat 
enguany amb 85 paradetes de 
comerciants, artesans i entitats, 
que a més de posar a la venda 
productes típics del Nadal tam-
bé van organitzar activitats rela-
cionades amb l’època de l’any. 
L’esdeveniment va comptar 
amb el suport de les associaci-
ons de comerciants i de l’Associ-
ació d’Artesans i Emprenedors 
del municipi. Aquesta entitat or-
ganitza els dies 22, 23 i 24 una 
altra fi ra a la plaça de l’Església. 
D’altra banda, la Fira de Nadal 
de Terra Nostra, suspesa per la 

pluja el 30 de novembre, es farà 
el dia 21 a la plaça del Poble, 
d’11 a 15h.

Altres iniciatives. Les associacions 
de comerciants estan duent a 
terme durant les festes de Nadal 
campanyes per promoure les 
vendes als establiments locals. 
Així, Montcada Centre Comerç 
(MCC) farà un sorteig de 10 
premis de 100 euros en vals de 
compra i l’entitat de Can Sant 
Joan sortejarà el 17 de gener 
1.400 euros en vals de descomp-
te repartits en quatre premis.  
A banda, ambdues associacions 
també organitzen activitats per 
a la canalla. L’MCC ha fet un 
concurs de dibuix, els premis 
del qual es lliuraran durant el 
Cagatió del dia 20, al carrer 
Generalitat. Els comerciants de 
Can Sant Joan convidaran el 
patge reial a recollir les cartes  el 
29 i 30 i instal·laran infl ables.

la Fira de Nadal es 
consolida a la rambla 
dels països Catalans

comerÇ

Els dies 22, 23 i 24 hi haurà parades a la plaça de l’Església

Sílvia Alquézar | Redacció

La Fira de Nadal es va fer el 13 i 14 de desembre a la rambla dels Països Catalans amb una bona afl uència de públic durant els dos dies

i Fira comercial
a la Font pudenta
Malgrat la pluja, l’AV Font Pudenta-
La Muntanyeta i els comerciants del 
barri han fet una valoració positiva 
de la I Fira d’Artesans i Oportuni-
tats, que va tenir lloc del 28 al 30 
de novembre. L’esdeveniment va 
començar amb l’encesa dels llums 
de Nadal i la inauguració a càrrec 
de les autoritats municipals. Del 
programa previst, les entitats van 
poder dur a terme totes les activi-
tats, excepte la ballada de zumba i 
l’exhibició de les puntaires, que es 
van suspendre pel mal temps | SA 
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Al 2015 es posarà en marxa el 
projecte de reordenació de l’es-
pai públic a l’entorn del Rec 
Comtal dins l’entramat urbà de 
Montcada i Reixac, iniciant-se 
les obres al llarg de la primavera, 
al mateix temps que es consoli-
darà la dignifi cació del camí de 
vianants que transcorre paral·lel 
al canal i que connecta Can Sant 
Joan i amb el barri barceloní de 
Vallbona. 
Després que a fi nal de setembre 
l’Ajuntament presentés als ve-
ïns l’avantprojecte elaborat pel 
Consorci del Besòs i pels tècnics 
municipals de les dues ciutats 
implicades, ara el projecte de-
fi nitiu ha incorporat algunes de 
les aportacions fetes per la ciu-
tadania i tot és a punt per a l’inici 
dels treballs. Les obres tenen un 
pressupost de gairebé 650.000 
euros i estan fi nançades per 
l’Ajuntament de Barcelona.
El projecte a l’entorn del Rec 
Comtal preveu la reurbanització 
del passatge del Reixagó: reno-
vant les voreres, la calçada i la 
il·luminació. Les noves voreres 
seran més àmplies i se suprimi-
rà l’actual rotonda que hi ha a la 
confl uència amb el carrer Carril. 
La vorera de la banda dreta –la 
que toca a la Muntanyeta– esta-
rà a la mateixa alçada del carrer, 
mentre que la de l’esquerra serà 

elevada respecte a la calçada. 
El tram des de la plaça del Bosc 
fi ns al Rec Comtal comptarà amb 
més elements per facilitar la con-
vivència de cotxes i vianants. 
Amb aquesta actuació es vol 
aconseguir convertir el passatge 

del Reixagó en un eix cívic. En 
el punt d’accés al camí del Rec 
Comtal s’hi posaran llambordes 
que faran de transició amb el 
sauló que ja existeix a la zona. Ja 
dins del camí, es retirarà la runa 
i els objectes existents i la zona 

de pas tindrà una amplada mí-
nima de 2,5 metres, i en alguns 
punts arribarà als 3. També està 
neteja l’espai de la vegetació 
existent i l’aplicar una geomalla 
per estabilitzar el talús. 
La tanca metàl·lica que limita 

amb la via del tren es renovarà i 
s’hi plantarà un arbust enfi ladís. 
Els treballs també inclouen la 
il·luminació del camí amb balis-
ses. Aquestes feines s’afegeixen 
a les que ha anat fent l’Ajunta-
ment des de l’estiu del 2012.

>monogràfi c

es digniFica el passatge del reiXagó

el rec Comtal entre Can sant Joan i el barri de 
Vallbona ja té el projecte urbanístic enllestit 

Àrea territorial
coordinació i redacció: gabinet de premsa
més informació a www.montcada.cat

el passaTGe de reiXaGó, NOU
Les obres renovaran del tot l’actual 
aspecte del vial, amb voreres, calçada
i il·luminació noves

CaMÍ MÉs aMple
El camí paral·lel a la via del tren 
s’ampliarà fi ns als 2,5 metres i en 
alguns punts arribarà a tenir-ne 3

M. CARMEN pORRO
ALCALDESSA ACCIDENTAL

Ja fa més de dos anys que 
l’Ajuntament, atenent les 
demandes veïnals, ha fet 
diverses intervencions per 
dignifi car l’entramat urbà a 
l’entorn del Rec Comtal. Els 
objectius municipals, enri-
quits amb les aportacions 
ciutadanes, han estat ga-
rantir un pas confortable i 
segur per als vianants; do-
tar de valor paisatgístic el 
camí paral·lel al canal del 
Rec Comtal i connectar Can 
Sant Joan i Vallbona amb un 
itinerari cívic. D’aquí a uns 
mesos la dignifi cació de l’es-
pai serà completa gràcies a la 
implicació de totes les parts.

Espai
dignifi cat

JUAN pARRA
PRESIDENT DE L’ÀREA TERRITORIAL

El treball transversal de l’Àrea 
Territorial i de la Regidoria de 
Medi Ambient va suposar ara 
fa dos estius el primer pas per 
millorar el camí de vianants que 
transcorre entre el Rec Comtal 
i la via del tren. Les primeres 
obres van permetre recuperar 
el valor natural d’aquest indret 
i, al mateix temps, millorar-ne 
l’ús ciutadà. A la feina feta per 
l’Ajuntament de Montcada i Rei-
xac ara s’hi sumen l’Ajuntament 
de Barcelona i el Consorci del 
Besòs. Aquest treball constant 
renovarà la fesomia d’uns carrers 
i un espai que diàriament utilitzen 
els veïns de Can Sant Joan i els 
de Vallbona.

Treball
constant

compensacions urbanÍstiques

Millor i més a prop de Barcelona
La reurbanització de l’àmbit 
del Rec Comtal és un dels dos 
guanys urbanístics aconseguits 
per l’Ajuntament de Montcada 
i Reixac arran de la futura im-
plantació del Centre d’Acollida 
d’Animals de Companyia de 
Barcelona en uns terrenys ubi-
cats al Parc Natural de Collse-
rola. A més d’aquesta actuació 
de Can Sant Joan, el Consorci 
del Besòs també ha redactat el 
projecte d’urbanització del tor-
rent del Bosc Llarg, a Can Cuiàs. 
Aquest segon projecte millora-
rà la connexió de Montcada i 
Reixac amb Ciutat Meridiana. 
El pressupost també l’aportarà 
l’Ajuntament de Barcelona. El Bosc Llarg de Can Cuiàs també es reurbanitzarà

A dalt, l’àmbit de les obres. A sota, el camí de vianants paral·lel al Rec Comtal en l’estat actual i una imatge virtual amb la intervenció que s’hi farà

BARCELONA

MONTCADA I REIXAC
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MaraTó de TV3
Montcada recull més de 4.000 
euros entre La Unió i l’Associació 
de Gent Gran Salvador Allende 

pàg. 15  pàg. 12

NOVeTaTs a ‘la VeU’
El butlletí tindrà a partir del gener 
24 pàgines i es reforçaran els 
continguts a les xarxes socials

Coincidint amb l’arribada del 
Nadal, l’Ajuntament i nombroses 
entitats organitzen campanyes per 
ajudar les persones amb menys 
recursos econòmics. La majoria 
de les accions se centren en la 
recollida d’aliments i de joguines. 
Així, el Gran Recapte va recollir 
entre el 27 i el 28 de novembre 
25 tones d’aliments, superant en 
10 tones el rècord de l’any pas-
sat. Càritas Montcada, que coor-
dina al municipi la iniciativa del 
Banc d’Aliments de Catalunya, ha 
promogut una altra recol·lecta de 
menjar a la qual s’han sumat les 
escoles Reixac, La Salle i Sagrat 
Cor. Una altra iniciativa relacio-

nada amb el menjar ha estat el 
concert solidari organitzat per 
Cooperació amb el cor Gòspel 
Gràcia el dia 13 al Kursaal, en 
què es van recaptar 600 euros, 
que es destinaran al projecte del 
Cistell Solidari, de l’Ajuntament i 
l’ong Aldees Infantils, que permet 
a les famílies més desafavorides 
comprar aliments frescos. Per la 
seva banda, l’Església Evangèlica 
recollirà aliments per al men-
jador social El Caliu el dia 21 a 
l’Auditori.

Joguines. La campanya Regala 
Somriures, impulsada des del 
consistori, permetrà donar regals 
a 400 infants de famílies vulnera-

bles. El Kursaal va acollir el dia 12 
el lliurament al consistori de les 
aportacions que han recollit una 
desena d’entitats i partits polítics. 
A més, altres associacions han fet 
iniciatives similars com el Casal 
Popular El Brot, Correus, Mont-
cada Aqua  i la Penya Blanquibla-
va. El PPC recollirà joguines el 
dia 20 a la plaça Lluís Companys 
de 9 a 13h.
D’altra banda, Adimir organitza el 
dia 20 una recollida de productes 
d’higiene personal al Centre Co-
mercial El Punt. Les aportacions 
es donaran a Creu Roja. L’ong 
també fa una campanya de recolli-
da de mantes, jaquetes i abrics per 
a infants, mitjons i guants.

Sílvia Alquézar | Redacció

solidaritat

L’Ajuntament i nombroses entitats fan campanyes per ajudar els més vulnerables 

Montcada s’aboca a recollir 
aliments i joguines per al Nadal

Les entitats col·laboradores a la campanya Regala Somriures van lliurar a l’Ajuntament les aportacions en un acte al Kursaal el passat 12 de desembre
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Una nena deixa aliments a una de les caixes del Gran Recapte d’un dels supermercats col·laboradors

El cor Gòspel Gràcia va actuar el dia 13 al Kursaal en el concert solidari organitzat per Cooperació
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La Unió de Mas Rampinyo ha 
batut aquest any el rècord de re-
captació, amb 3.500 euros reco-
llits, en els actes organitzats per 
col·laborar amb la Marató de 
TV3, que enguany ha estat dedi-
cada a les malalties del cor. L’acte 
central del programa va tenir lloc 
el 14 de desembre amb el festival 
protagonitzat pels diferents grups 
de l’entitat i escoles de ball de 
la ciutat. A més, com ja ve sent 
una tradició, el grup de dones 
va aprofi tar la jornada per instal-
lar una paradeta a l’entrada de 
l’edifi ci de l’entitat per vendre les 
seves manualitats i recaptar fons. 
En el marc del programa d’acti-

vitats amb motiu de la Marató, la 
Unió va organitzar el dia 9 una 
xerrada informativa sobre les pa-
tologies cardíaques i, la nit del 6 
al 7 de desembre, un torneig de 
10 hores ininterrumpudes de ten-
nis taula, que va comptar amb la 
participació d’una cinquantena 
de jugadors. El president de La 
Unió, Jordi Escrigas, ha agraït 
públicament la participació de les 
persones i col·lectius que han col-
laborat amb la iniciativa.
A la mitja part del festival soli-
dari, la Unió va fer el lliurament 
de premis del concurs de nada-
les, que ha comptat amb la col-
laboració de les Ampa de l’Elvira 
Cuyàs, La Salle i el Font Freda. 

El grup de teatre juvenil de l’escola Gris Dance, que ha participat per primer cop a la Marató, va interpretar l’obra ‘Perruqueries’ al festival solidari
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la Unió recapta 3.532 
euros per a la Marató  
Aquesta ha estat l’edició en què s’han recollit més diners

Sílvia Alquézar | Mas Rampinyo

malalties del cor

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

Classes. Professor interí llicenciat en CC 
Químiques dóna classes de Física, Química i 
Matemàtiques a tots els nivells. Tel. 687 826 
761. homeomorfa@yahoo.es”
en venta. Párking de 18 m. y trastero de 
12 m. zona Ayuntamiento-correos. Tel. 627 
590 706.
Oferta laboral. Empresa distribuidora de 

textil infantil, busca representante exclusivo 
de la fi rma para Barcelona. Ofrecemos perio-
do de formación y apoyo económico. Enviar 
currículum a manuelrebollo@sevencanada.
com ó llamar al 691 031 461.
lloguer. Pàrking a Mas Rampinyo (av. 
Catalunya) per a vehicle petit. Preu: 35 
euros. Tel. 655 520 401.

El Casal Salvador Allende recull 550 euros al bingo solidari 

L’Associació Gent Gran Salvador Allende, amb 
seu al Casal de Montcada Nova, va participar un 
any més en la recollida de fons per a la Mara-
tó de TV3. L’entitat va recaptar 550 euros d’un 
bingo i un berenar solidari, el 12 de desembre. 
D’altra banda, l’Associació va celebrar el dia 1 el 
34è aniversari amb una exhibició de les activitats 
que es fan a l’equipament –a la foto. A més, l’as-
sociació presentarà el dia 20 la nova junta, fruit 
de la fusió de les dues entitats de gent gran que 
hi havia al casal, i la Nit de Cap d’Any donarà 
la benvinguda al 2015 amb una discomòbil i un 
sopar per als socis i sòcies | SA
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El cicle sobre alimentació i salut 
que ha organitzat la Biblioteca 
Elisenda va cloure l’1 de desem-
bre amb la xerrada sobre l’etique-
tatge dels productes a càrrec de la 
nutricionista Graciela Porta. La 
ponent va donar consells i pautes 
per saber interpretar la informa-
ció que apareix a les etiquetes 
dels aliments. “De vegades pen-
sem que la informació que s’in-
clou no és molt útil per al con-
sumidor perquè és poc clara o 
bé no sabem interpretar-la”, va 
dir Porta, qui va comentar que a 
principi de desembre va entrar 
en vigor una nova llei que regu-
la l’etiquetatge dels productes 
alimentaris. “Les empreses no 
podran dir res que indueixi a 
l’engany”, va expressar l’exper-
ta en nutrició, en referència al fet 
que a partir d’ara els beneficis que 
diuen que tenen alguns productes 
com, per exemple, que redueixen 
el colesterol o milloren el sistema 
immunològic del cos s’hauran de 
demostrar científicament. 

  

A tenir en compte. Respecte a la 
manera d’interpretar l’etiqueta 
d’un aliment, Porta va explicar 
que és important fixar-se en el 
nom del producte –no és el mateix 
un iogurt que un preparat lacti–, 
el pes, la forma de conservació, 
la identificació dels fabricants, la 
informació nutricional –que amb 
la nova llei és obligatòria a tots els 
articles–, els ingredients i la data 
de caducitat. 

Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll

pautes per saber llegir les 
etiquetes dels aliments
La nutricionista Graciela Porta va parlar de la nova normativa

cicle sobre alimentació i salut

Graciela Porta durant la xerrada a Montcada
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La Regidoria de Serveis Socials 
atén la ciutadania des del 15 de 
desembre a les seves noves instal-
lacions, situades a la segona plan-
ta de la Casa de la Vila. El trasllat 
respon a la necessitat de millorar 
l’atenció als usuaris i les condici-
ons laborals dels treballadors, do-
nat que les instal·lacions de l’an-
terior ubicació, al carrer Doctor 
Buxó, s’havien quedat obsoletes. 
“L’espai també és més ampli, 
amb la qual cosa s’intenta evi-
tar els col·lapses en els períodes 
d’alta demanda com la presen-
tació de sol·licituds de beques”, 
ha explicat la presidenta de l’Àrea 
Social, Ana Rivas (PSC). Serveis 
Socials també té unes oficines a 
l’Espai Kursaal.

Reordenació. El canvi d’empla-
çament ha implicat un seguit de 
trasllats d’altres serveis que es-
taven situats a l’equipament del 
carrer Major. Les oficines de la 
Regidoria de Cultura ocupen 
tota la primera planta. El Jutjat de 

Pau continua a la Casa de la Vila, 
però a la tercera planta, i l’Ofici-
na d’Atenció a la Dona es manté 
en el mateix espai. L’Oficina Mu-
nicipal d’Informació al Consu-
midor (OMIC) s’ha traslladat a 
l’edifici de l’Ajuntament, a l’avin-
guda de la Unitat, 6. L’espai per 
a les entitats que fins ara hi havia 
a la Casa de la Vila es traslladarà 
a l’edifici del carrer Doctor Buxó, 

14, però mentre durin els treballs 
d’adequació d’aquest espai, les 
associacions podran fer servir el 
Centre Cívic La Ribera i l’Espai 
Kursaal. L’Oficina de Gestió Tri-
butària (ORGT), que depèn de 
la Diputació de Barcelona, s’ha 
ubicat  al carrer de les Aigües, 
3, davant de l’edifici de l’Ajunta-
ment. El telèfon de contacte del 
nou local és el 934 729 171.

El nou espai de Serveis Socials reuneix les condicions òptimes per treballar i atendre els usuaris 
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serveis socials estrena les noves 
dependències a la Casa de la Vila
El trasllat respon a la necessitat de millorar l’atenció ciutadana i les condicions laborals

Sílvia Alquézar | Redacció

equipaments municipals
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El projecte ‘Diàlegs Migrants. Veus des de la Ribera’ s’ha incorporat al 
Banc de Bones Pràctiques (BBP) dels Governs Locals de Catalunya, 
que gestionen la Federació de Municipis de Catalunya i la Fundació Pi 
i Sunyer i pretén identifi car i difondre les experiències innovadores que 
desenvolupen els ajuntaments. Segons el BBP, l’experiència de Mont-
cada representa una aportació innovadora i de qualitat a les polítiques 
municipals i pot servir de referència d’altres poblacions | LR 

> ‘diàlegs migrants’, Banc de Bones pràctiques

mitJans locals

Montcada Comunicació aposta per 
potenciar la presència a les xarxes
El departament presenta el seu aplicatiu que es pot descarregar a mòbils i tauletes

Coincidint amb l’entrada del 
nou any, Montcada Comunica-
ció estrena el seu aplicatiu per a 
mòbils i tauletes, disponible per a 
Android i iOS, que es pot descar-
regar gratuïtament. L’App permet 
escoltar en directe la programació 
de Montcada Ràdio i els poad cast 
dels programes que emet l’emis-
sora. A més, també dóna accés a 
les notícies i als videos del portal 
laveu.cat.  “Aquest aplicatiu ens 
permet poder distribuir els nos-
tres continguts a través una eina 
que avui dia és d’ús massiu”, ha 
explicat la gerent del departament, 
Pilar Abián. 

Novetats. Potenciar la presència 
dels mitjans a les xarxes socials 
–actualment a Facebook i Twit-
ter– és un altre dels objectius del 
departament per al 2015. “Aques-
tes plataformes són nous ca-
nals que ens permeten, d’una 
banda, difondre els continguts 
informatius que elaborem i, de 
l’altra, interactuar amb la ciu-

tadania”, ha assenyalat la gerent. 
Un altre dels objectius per al nou 
any és introduir canvis a laveu.cat 
per millorar aspectes de disseny i 
permetre els comentaris dels in-
ternautes a les notícies. Es preveu 
que aquestes novetats estiguin a 
punt al mes de març.Per fer front 
als nous reptes que imposen les 
noves tecnologies i adequar el ser-

vei de comunicació als recursos 
humans de què disposa, a partir 
de gener La Veu tindrà menys pà-
gines passant de 32 a 24. “Farem 
una selecció més acurada de les 
notícies que surtin al butlletí, tot 
i que la informació a la ciutada-
nia quedarà plenament garanti-
da a través de la resta de canals 
que fem servir”, ha dit Abián.

L’App de Montcada Comunicació permet escoltar l’emissora local en directe i consultar laveu.cat

SÍ
lV

Ia
 a

lQ
u

ÉZ
ar

Sílvia Alquézar | Redacció

El Casal de la Gent Gran Casa de la Mina va donar la benvinguda al 
Nadal amb l’encesa del pessebre i l’homenatge als socis de 90 anys, 
en un acte celebrat el dia 17, al qual van assistir les autoritats muni-
cipals. Es tracta de Josefa Lara, M. Luisa Ruiz, Ramón Vázquez, Eloy 
Hernández, Francisco Miravet, Enrique Font, Antonio Pichel, Carlos 
Díaz, Miguel Pérez i Mercedes Garcés, aquests dos últims no van po-
der assistir a l’acte. La festa va incloure un concert de nadales amb la 
Coral del Casal, l’actuació del grup Armonía, també de l’equipament, i 
un espectacle de cant i ball a càrrec del grup de play-back. A la foto, 
els homenatjats amb l’alcaldessa accidental, M. Carmen Porro (PSC), i 
el regidor de Participació Ciutadana, Jonathan Martín (PSC) | LR 

> el Casal de la Mina dóna la benvinguda al Nadal
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Reflexionar sobre la convivència 
des d’una perspectiva intercul-
tural. Aquest és l’objectiu dels 
tallers de sensibilització que la 
Regidoria d’Integració ha pro-
gramat aquest primer trimestre 
del curs als centres educatius del 
municipi. Enguany, els tallers han 
tingut com a fil conductor els es-
terotips i els rumors. La iniciativa 
ha tingut una gran acceptació, 
amb la participació de 10 escoles 
i instituts. S’han fet un total de 50 
tallers, amb continguts adaptats 
en funció de l’edat de l’alumnat. 
“Estem molt satisfets del grau 
d’acceptació que tenen els ta-
llers aquest curs, el que demos-
tra l’interès sobre la matèria”, 
ha destacat la regidora d’Integra-
ció, Elisabet González (CiU), qui 
ha recordat que el projecte està 
en marxa des del 2012 per tal de 
facilitar a les escoles eines per tre-
ballar la convivència.

‘Em discrimines?’. Aquest és el 
títol de l’activitat que van fer els 

alumnes de la classe de 4t A de 
l’INS La Ribera el 12 de desem-
bre. Els joves van treballar a tra-
vés del teatre els conceptes dels 
estereotips i els prejudicis. En 
una primera part de l’activitat, els 
alumnes van fer jocs i exercicis de 
cohesió de grup i, a la segona, es 
van endinsart en la temàtica a tra-
vés d’un teatre-fòrum. “El teatre 
és un estímul perquè els nois i 
noies no callin i s’acostumin a 

expressar el que pensen”, va co-
mentar Rubén Toro, de l’entitat 
La Xixa Teatre, que va dinamit-
zar l’activitat. Els estudiants van 
debatre sobre alguns estereotips i 
etiquetes com ara que els catalans 
són uns garrepes o que totes les 
ajudes socials són per a les perso-
nes estrangeres. “M’ha sorprés 
veure gratament que tenien 
molts dubtes sobre aquestes 
afirmacions”, va explicar Toro.

Els centres educatius han fet un total de 50 tallers durant el primer trimestre del curs 

Sílvia Alquézar | Montcada

Dos alumnes de 4t d’ESO de l’INS La Ribera aprenent a trencar estereotips al taller ‘Em discrimines?’

programa de sensibilització
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integració facilita eines a les escoles 
per trencar els rumors i estereotips 

El Centre Cívic La Ribera acull 
tots els dijous, de 15.30 a 16.30h, 
un taller de memòria i d’estira-
ments gestionat per tres volunta-
ris: Pilar Domínguez, Bernat Pere 
i Pepi Gómez, la impulsora de la 
iniciativa arran d’un curs de for-
mació sobre ajuda a domicili que 
va fer a la Regidoria de Promoció 
Econòmica. “El més important 
és que els assistents no estiguin 
tristos i millorin la seva autoes-
tima”, explica Gómez.

Les sessions compten amb una 
quinzena de participants, la ma-
joria gent gran del barri que surt 
poc de casa seva. Al taller tre-
ballen la memòria, la caligrafia 
i la lectura, fan jocs de paraules 
i exercicis d’estiraments. A més, 
els voluntaris organitzen sortides 
per veure alguna representació 
teatral i visites culturals.  “Totes 
les activitats que fem són gra-
tuïtes, perquè alguns dels assis-
tents depenen d’unes pensions 
molt baixes”, comenta Gómez. 

Sílvia Alquézar | La Ribera

Pepi Gómez ajuda un dels participants al taller a fer un dels exercicis d’estiraments
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Taller de memòria 
gestionat per voluntaris
Les sessions compten amb una quinzena de participants

centre cÍvic la ribera
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Demanda de l’MCC
Fa uns mesos, Montcada Centre 
Comerç va tramitar per a un Forn-
Degustació del carrer Bonavista una 
sol·licitud per poder instal·lar un vet-
llador i amb terrassa fixa davant de 
l’establiment, de la mateixa manera 
que tenen altres bars i restaurants del 
municipi. Amb data del 27 de novem-
bre l’Àrea Interna, ens va notificar 
que la darrera ordenança de convi-
vència i ús de la via pública aprovada 
per l’Ajuntament dóna priotitat a les 
parades de mercat i no pas al comerç 
local instal·lat a Montcada. Per tant, 
es denega la petició del nostre asso-
ciat.
Des de Montcada Centre Comerç tro-
bem molt greu que es doni prioritat 
a una activitat comercial intermitent 
que només es fa els dimecres, com 
és el mercat ambulant, i a comerci-
ants la majoria dels quals no són del 
municipi. Pensem que ja és hora que 
l’Ajuntament procuri pel comerç local. 
Està molt bé que s’instal·li il·luminació 
nadalenca, que s’organitzin cursos de 
formació i fires, però és més important 

que la promoció económica l’enfoquin 
a posar facilitats en la gestió del dia a 
dia dels negocis.

Manuel Moreno
President de l’MCC

Horts socials 
Des de l’Assemblea d’Aturats, entitat 
creada per trobar solucions per les 
persones en situació d’atur al muni-
cipi, hem fet gestions per aconseguir 
el suport de l’Ajuntament i dels partits 
polítics amb l’objectiu de pal·liar el de-
sastre de moltes famílies que ho estan 
passant molt malament. En contacte 
directe amb Promoció Econòmica 
hem engegat projectes d’assessora-
ment per a les persones necessitades, 
col·laborant amb els menjadors socials, 
fent recollides d’aliments i buscant al-
ternatives al mercat laboral. 
Un dels nostres projectes ha estat 
fer un hort social destinat al auto-
consum i amb perspectives de ser 
gestionat per una cooperativa perquè 
les persones implicades ens pogués-
sim guanyar la vida decentment. Và-
rem treballar aquest projecte des del 

maig del 2013 demanant l’ajut d’un 
professional que es va encarregar de 
redactar-lo i el vam presentar al juliol 
del mateix any. Aleshores l’Ajuntament 
ens va dir que ens ajudaria a trobar uns 
terrenys per poder-lo fer realitat i ens 
va demanar que féssim un pressupost 
que, per a una horta de 20x30 metres 
vam calcular en 3.594 euros (eines, 
cerra-ments, llavors...) que, enteníem, 
assumiria el propi consistori. 
Els mesos van anar passant sen-
se resposta fins que el passat estiu 
vam sol·licitar una nova reunió amb 
l’alcaldessa i totes les regidories im-
plicades (Promoció Econòmica, Medi 
Ambient i Urbanisme) en la que ens 
van assegurar que el compromís de 
fer el projecte es mantenia i passa-
va a dependre de Medi Ambient. 
Aquesta tardor, en una nova reunió 
amb la responsable de la Regidoria, 
Judith Mojeda, ens van informar que 
les condicions per accedir a gestio-
nar els horts passen per pagar unes 
taxes, la construcció del pou per l’ai-
gua i la compra d’eines... Tot plegat, 
impossible d’assumir per l’Assemblea 

d’aturats que no té cap fons econò-
mic. Davant la nostra queixa es van 
comprometre a revisar les esmenta-
des clàusules però només n’han mo-
dificat un parell sense variar les de les 
condicions econòmiques. 
Des de Assemblea d’aturats ens sen-
tim indignats i enganyats. Es tracta 
d’un projecte que va sorgir de la ne-
cessitat d’autoabastiment d’aliments 
bàsics per a les persones i les famílies 
en situació de precarietat i ara l’Ajun-
tament vol guanyar diners donant pas 
a empreses que puguin pagar les ta-
xes corresponents. On són les bones 
paraules i la col·laboració amb entitats 
del poble? I les promeses i el treball de 
moltes persones implicades en el pro-
jecte? Segons ells, la llei no els permet 
fer res més. Arreu de Catalunya hi ha 
molts de projectes socials promoguts 
pels ajuntaments. Nosaltres pensem 
que aquí no ni ha la voluntat política 
d’atendre emergències socials però 
sí la de fer negoci a costa de la po-
bresa.

Assemblea d’Aturats 
Montcada i Reixac

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu
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>Editorial
Nova etapa
A partir de la propera edició,  
La Veu passarà a tenir 24 pàgi-
nes, 8 menys de les que té en 
l’actualitat. Aquest canvi serà 
un dels més visibles dels que 
Montcada Comunicació incor-
porarà durant el 2015, un any 
en què els mitjans locals apos-
taran per les xarxes socials 
com a nou canal per difondre 
continguts informatius.
Montcada Comunicació sem-
pre s’ha anat adaptant a les 
noves necessitats. En els ini-
cis, l’emissora local era la que 
tenia tot el protagonisme que 
amb el temps va anar perdent 
arran la consolidació de La Veu 
com a mitjà quinzenal. Des del 
2007, amb el portal laveu.cat, 
l’actualitat es canalitza a través 
d’Internet i ara també de les 
xarxes socials. No es tracta, per 
tant, de reduir l’espai per a la 
informació, sinó d’adaptar-nos 
als nous temps en funció dels 
recursos de què disposem. El 
nostre objectiu continua sent 
el mateix, garantir una infor-
mació pública de qualitat.

La propera edició de 
‘La Veu’, el 16 de gener
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Portaveus municipals
laveu.cat/latevaveu

Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

M. Carmen Porro, portaveu del PSC Joan Maresma, portaveu de CiU

eva garcía, portaveu del PPC

Josep M. gonzález, portaveu d’ICV-EUiA

Carmen romero, portaveu de C’s Marta aguilar, portaveu d’ERC

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

Fora de joc
El pressupost 2015 és possibilista per un temps de profunda crisi 
econòmica i combina l’austeritat en les despeses administratives 
amb un fort impuls inversor, equilibrat, realista i amb especial 
atenció a les persones més vulnerables. És un pressupost aus-
ter, amb un increment del 6% en despeses ordinàries respecte 
aquest any; amb un important aprimament de despeses que 
afecten a la pròpia organització i amb un augment de les destina-
des a la prestació de serveis a la persona. Tenim clar que hem de 
fer més, millor i amb menys recursos.
És un pressupost realista, tocant de peus a terra; farem el que 
realment podrem fer, cal no enganyar-nos nosaltres mateixos. 
Per això, tot i la difi cultat en el cobrament dels impostos i de les 
aportacions d’altres administracions, es mantenen els serveis al 
territori, la neteja viària, la recollida d’escombraries, el manteni-
ment de carrers i parcs públics. La prioritat de CiU és que sigui 
un pressupost socialment just, amb un increment de les políti-
ques socials per atendre les persones més vulnerables i aquells 
col·lectius que estan patint amb més intensitat la crisi econòmi-
ca. Augmenta el pressupost de Serveis Socials, amb un aporta-
ció addicional de 100.000 euros que es destinaran a programes 
adreçats a la gent amb més difi cultats en el dia a dia.
També tenim clar que no sortirem de la crisi si no generem ocu-
pació i activitat económica. Tot i haver disminuit el nivell d’atur en 
el darrer any, continuarem apostant pels plans d’ocupació locals, 
amb aportació al 100% de recursos municipals. Al pressupost hi 
destinem una partida de 350.000 euros per crear ocupació. Tot i 
les difi cultats, estic convençut que en el proper any començarem 
a guanyar a la crisi econòmica. Aprofi to aquest darrer escrit de 
l’any per desitjar-vos un bon Nadal i un millor 2015.

2015: Primer, les persones
Estem en el mes dels números, en el mes dels pressupostos i, 
aquest any en concret, dels pressupostos previs a les eleccions.  
En aquests 4 anys hem passat d’un pressupost de 36,5 milions 
al 2012 a un de 47,3 milions pel 2015, un increment del 30%, 
cosa que el govern de PSC-CiU ven com a positiva però que, 
en realitat, serveix per pagar una mala gestió feta en els seus 
anys de govern, per pagar expropiacions milionàries. A la xifra 
de endeutament ofi cial del nostre Ajuntament, hem de sumar 
l’endeutament amagat, com el cens emfi tèutic per la construc-
ció de l’edifi ci Montcada Aqua, la fi nanciació dels contenidors 
soterrats i la nau de la brigada que anem pagant junt amb la 
factura de la recollida de residus i, ara, les milionàries expropia-
cions. En total, un endeutament que ofegarà el nostre Ajun-
tament al llarg dels propers anys i que difi cultarà la inversió i 
la prestació de serveis necessaris per la ciutadania. Coincidint 
amb la crisi, hem escoltat dir al govern PSC-CiU, any rere any, 
que no hi havia prou recursos per poder ajudar les persones 
que més ho necessitaven a causa de l’atur, la pobresa o els 
desnonaments, però alhora es generaven superàvits de pressu-
post per més de 4 milions, han  afectat patrimoni per més de 7 
milions i ara han buscat un préstec de gairebé 8 milions més. 
En total, prop de 20 milions per tapar una part de la mala gestió 
que va derivar en les expropiacions. 
Està a punt de fi nalitzar un període de govern poc transparent, 
poc participatiu i poc ètic, que deixa una nefasta gestió per a 
la ciutadania de Montcada. Els números canten i demostren 
que des del govern municipal no s’ha gestionat en benefi ci de 
les persones. En pocs mesos els ciutadans podran decidir qui 
haurà de gestionar els propers anys.

Els números canten

Este mes el gobierno municipal aprobará un presupuesto para el 
2015. Nunca habíamos tenido un presupuesto tan irreal, tan falso 
y tan tramposo. Bajo el falso pretexto de un crecimiento del 24%, 
esconden lo que será la ruina para nuestro Ayuntamiento: el pago 
de las expropiaciones pendientes. Cerca de 15 millones de euros 
tendremos que pagar entre todos los ciudadanos de Montcada 
por no haber hecho bien las cosas. Y de esos millones, 8 ya están 
consignados en este presupuesto para el 2015. ¿Se imaginan us-
tedes cuántas cosas podríamos hacer con 8 millones de euros?, 
¿se imaginan a cuántas familias necesitadas se podría ayudar?, 
¿cuántas inversiones y mejoras para Montcada, cuántas obras re-
almente necesarias...? Pues este presupuesto incluye ese dineral 
que no podremos disfrutar. Además la Generalitat sigue debiendo 
más de 3 millones de euros a Montcada. Estamos acabando el 
año, un año por cierto cargado de polémicas judiciales del gobier-
no municipal y que de nada sirven a los montcadenses y, vemos 
que nuestra ciudad no mejora, no avanza, no evoluciona… Todos 
conocemos ciudades cercanas de características similares a la 
nuestra y vemos con cierta envidia que sus ciudadanos viven 
mejor, que el comercio es potente y competitivo, que las calles y 
plazas se encuentran en buen estado, que son ciudades que 
prosperan. Yo pido que Montcada esté a la altura que se merece y 
por eso no estamos de acuerdo con un presupuesto que no servirá 
para mejorar esta gran ciudad. A los que gobiernan, socialistas y 
convergentes, sólo les preocupa mantener la silla y el sueldo pero 
nada les preocupa la ciudad y su gente, en el presupuesto lo de-
muestran. Quiero aprovechar estas líneas para desearles una Feliz 
Navidad y un Próspero Año nuevo 2015, lleno de paz, felicidad, 
prosperidad y sobretodo salud para todos ustedes.

Presupuestos mentirosos 
Uno de los objetivos por los que decidí entrar en política era el de 
hacer partícipe a los ciudadanos de las decisiones que afectaban 
a su día a día, hasta entonces había comprobado en mis pro-
pias carnes como desde el Ayuntamiento se tomaban decisiones 
a espaldas de la voluntad de los ciudadanos y es en ese momento 
cuando tomé la decisión de entrar en política para intentar cambiar 
las cosas. Durante la legislatura que estamos agotando, desde C’s 
hemos intentado estar al lado de los vecinos y vecinas de nuestra 
ciudad, escuchando sus propuestas, sus sugerencias y, por su-
puesto, sus críticas hacia las cosas que no les gustaban sobre mi 
labor y la de mi agrupación en el Ayuntamiento. Tengo muy claro 
que ustedes son los que pagan mi sueldo y, por lo tanto, están en 
su derecho de hacerme llegar todo lo que consideren oportuno. 
Después de estos tres años y medio como cargo público he apren-
dido muchas cosas a través de un sinfín de experiencias, algunas 
positivas (la inmensa mayoría), pero también vivencias negativas 
que me han servido para curtirme y conocer el funcionamiento de 
la política desde dentro. Les puedo decir hoy que queda mucho 
trabajo por hacer. Tenemos un gobierno que legisla a espaldas a la 
ciudadanía, sin pisar la calle ni conocer de primera mano las ne-
cesidades de los distintos barrios de nuestra ciudad y lógicamente 
así es muy complicado acertar en las decisiones que afectan a la 
vida cotidiana del municipio. Desde C’s nos comprometimos a lle-
var a cabo una política próxima a los vecinos y creo que lo hemos 
logrado, si bien, es cierto que debemos seguir mejorando en éste 
y muchos aspectos para que se logre una participación ciudadana 
real y efectiva que coloque a los ciudadanos en el eje central de la 
política. Tenemos una responsabilidad importante, deseo y espero 
estar a la altura de lo que todos ustedes merecen.

Participación ciudadana
A 5 mesos de les eleccions, l’aprovació dels pressupostos del 
2015 venen marcats pel cinisme. El projecte “sostenible i rigo-
rós” d’aquest equip de govern deixa d’herència a Montcada una 
llosa que aplana la capacitat inversora dels futurs governs i con-
dicionen els serveis de la ciutat. El llistat és extens: El pla de barris 
de Can Sant Joan, un projecte (2008-2012) de 10 milions d’euros, 
fi nançat 50% entre l’Ajuntament i la Generalitat. L’Ajuntament no 
ho fa en aquest quinquenni i en demana pròrroga (2012-2014). 
En aquest període assumeix el compromís de pagar-ho íntegra-
ment i que la Generalitat pagui després. A data d’avui, només s’ha 
fet una inversió del voltant de 2 milions d’euros. Ara aquest equip 
de govern al fi nal de mandat demana una segona pròrroga que 
obligarà a pagar-ne 8. Retornaran 4 milions al futur govern sense 
que hagin ni pogut decidir ni planifi car cap actuació.
Les expropiacions són d’escàndol, no només per la quantitat a pa-
gar als propietaris (15 milions més interessos) sinó per la gestió 
feta, dilatant el problema en el temps, el que ha comportat una 
despesa innecessària en advocats (més de 200.000 euros) i 700 
euros diaris d’interessos que avui ja sumen 3 milions amb l’obli-
gació d’haver de pagar la totalitat en poc temps. Podríem parlar 
també del contracte de residus que es va fer amb Fomento i que 
ens va endeutar per 40 anys o del deute que hi ha amb els hereus 
d’Amador Vinyals de 5000.000 d’euros que el govern amaga. Tot 
això forma part de l’herència econòmica, però l’herència ètica és 
tant penosa com aquesta. Una alcaldessa acusada que es manté 
en el càrrec, un regidor d’Urbanisme benefi ciari d’una il·legalitat 
en el PERI de la Font Pudenta. Esquerra ha denunciat davant 
diferents institucions totes aquestes irregularitats, però molt ens 
temem que el fre a aquesta manera de fer arribarà tard.

L’herència de PSC i CiU a Montcada

L’aposta per l’esport és i ha estat sempre un dels trets distintius 
dels governs liderats pels i per les socialistes de Montcada i 
Reixac. Ho demostra que, amb menys de 35.000 habitants, els 
veïns i veïnes d’aquest municipi disposem de les pistes de pe-
tanca, la Zona d’Atletisme, la Zona Esportiva Centre, la Zona Es-
portiva Can Cuiàs, el Camp de Futbol de Can Sant Joan, l’Estadi 
Municipal de Futbol, Montcada Aqua i el Pavelló Miquel Poblet 
a més d’altres espais per practicar esports. Es tracta d’unes 
instal·lacions esportives envejables per altres localitats de la 
mateixa envergadura. Gràcies al manteniment d’aquestes in-
fraestructures, a Montcada i Reixac hi ha 2.109 esportistes vin-
culats a clubs montcadencs. A més, l’Ajuntament subvencio na 
els clubs amb 288.474 euros, una quantitat que suposa un 
enorme esforç per a les arques municipals. Un esforç que els 
i les socialistes pensem que val la pena ja què a través de l’es-
port, fem salut i teixim relacions socials. També desenvolupem 
capacitats i habilitats. Aprenem que l’èxit i el fracàs depenen en 
bona part del sacrifi ci i de la disciplina, d’allò que ara anome-
nem cultura de l’esforç. 
Hi ha una llarga llista de valors positius relacionats amb l’esport 
però, avui, en volem remarcar un parell. El primer, que ens fa 
més humils, respectuosos i humans. El segon, la consciència 
que l’esport ens dóna sobre els propis límits, dins i fora del camp. 
El compromís dels socialistes és alimentar aquests valors. Si 
l’esport respongués a altres objectius, el suport institucio nal no 
tindria cap sentit. Segur que, si tots tenim tot això ben present, 
cap ciutadà ni ciutadana de Montcada i Reixac es quedarà mai 
fora de joc. Els nostres millors desitjos per al 2015.
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Concert de Nadal
Amb la Coral del Turó 
i la Coral CVX de Casp

Cavalcada de Reis
de la Ribera fins a Mas Rampinyo 

20 De DeseMbre, 20.15H 
església De santa engràCia

5 De gener, 17.30H
av. ribera / C.llevant

20 l dissabte
Cagatió. De Montcada Centre Comerç. 
Hora: D’11 a 14h i de 17 a 20h. Lloc: 
c. Generalitat.

Concert. De la coral del Turó i la coral 
VCX de Casp (Barcelona). Hora: 20.15h. 
Lloc: Església de Santa Engràcia.

Teatre. ‘La corte del faraón’, de l’Aula de 
Teatre de Montcada i Reixac. Hora: 21h. 
Lloc: Teatre Municipal (també el dia 21, 
a les 18h). Preu: 5 euros. 

21 l diumenge
Visita. Del Pare Noël a Font Pudenta. 
Hora: 10h. Lloc: Local de l’AV.

Nadal. Fira de Terra Nostra. Hora: D’ 11 
a 15h. Lloc: Plaça del Poble.

22 l dilluns
Nadal. Fira d’Artesans. Hora: De 10 a 
21h. Lloc: Plaça de l’Església (també els 
dies 23 i 24).

23 l dimecres
Cagatió. Al Centre Cívic de Can Cuiàs. 
Hora: 17h.

25 l dijous
Concert. Afro Blue Quintet. Hora: 
22.30h. Lloc: Abi. Preu: 15/18  euros.

28 l diumenge
Teatre familiar. ‘Una de pastorets’, a 
càrrec de Rosa Fité. Hora: 12h. Lloc: La 
Unió. Gratuït.

Concert. ‘De l’òpera al cinema’, a càr-
rec de l’Orquestra Barcelona Filharmo-
nia i Camerata Impromptu. Hora: 18h. 
Lloc: Teatre Municipal. Preu: 8 euros 
anticipada/10 a taquilla.

31 l dimecres
Cap d’any. Festes a l’Abi i a La Unió 
(consulteu les respectives webs).

2 l divendres
Visita. Del carter reial. Hora: 18h. Lloc: 
Montcada Nova-Pla d’en Coll.

3 l dissabte
Visita. Carter reial. Hora: 11h. Lloc: Pla-
ça del Bosc de Can Sant Joan.

4 l diumenge
Visita. Dels carters reials. Hora: De 16 a 
20h. Lloc: Plaça de l’Església. 

Visita. Del patge reial a l’estació de Mas 
Rampinyo (Fira Reis al matí). Hora: 
19.40h. Organitza: La Unió. 

Teatre. III Festival de monòlegs solidaris. 
Hora: 20h. Lloc: Kursaal. Preu: 5 euros.

5 l dilluns
Visita. Del Reis d’Orient al Casino de Ter-
ra Nostra a les 16.30 i cavalcada a les 
17.30h des de l’av. de la Ribera fins a 
Mas Rampinyo. 

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 
PESSEBrES 
MÍNIMS
Jordi Darder
Fins al 10 de gener

sala 
principal

19 20 21

26 27 2823 24 2522

230 31 129

r.Miró a.Pujol a.Pujol

J.Vila C.Pardo C.PardoJ.relat rivas J.DuranV.Nieto

rivasa.Pujol recasens J.relatr.Miró

desembre/gener

Duran Duran

3 4

96 7 85
C.Pardo M.guix r.Miró a.Pujol recasens V.Nieto

10
V.Nieto

11

rivas

12
J.Vila

14
M.guix

16
Duran

13
C.Pardo

15

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

veure les activitats de 
Nadal a la pàgina 14

UN pas pel Teide 
Joan Buxó (afotmir)
Fins al 26 de gener
Sala Sebastià Herèdia

iii Festival de monÒlegs solidaris
4 de gener,  20h
Preu: 5 euros
Sala Joan Dalmau

eXposició
aNTONi Mas arGeNTe
Fundació Joan Capella
Fins a l’11 de gener

rivas, c. Conca,10
duran, av. Terra Nostra, 37
J.recasens, av.Catalunya, 65
guix, c. Major, 25
r.miró, c. Camèlies, 32
J.relat, c. Major, 89
pardo, c. Masia, 2
vila nieto, Països Catalans, 51
J.vila, pg. Jaume I, 26
a.pujol, pg Sant Jordi, 5
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pàg. 23

reCTa FiNal de la Mae
L’ultima obra,‘La corte del faraón’, 
es representarà els dies 20 i 21

pàg. 22

MONTCada ‘FaNTÀsTiCa’
La cita amb aquest gènere 
atrau mig miler de persones

Montcada es prepara per celebrar 
el Nadal amb multitud de pro-
postes, adreçades especialment 
al públic familiar. El programa 
va arrencar el 12 de desembre 
amb la inauguració de l’exposició 
de l’Agrupació de Pessebristes a 
l’Església de Santa Engràcia. En-
guany està formada per una de-
sena de creacions on conviuen  la 
modernitat i el classicisme. Des-
taca el nou diorama monumental 
d’Amable Gutiérrez, amb ninots 
d’una coneguda marca de jogui-
nes i més de 250 punts lumínics; 
la reproducció de l’església de 
Sant Llorenç del Munt de Fran-
cesc Maresma i el pessebre futu-
rista de José Luis García, inspirat 
en la pel·lícula ‘El número 9’, del 
director de cinema Tim Burton. 

Concerts de Nadal. La Coral del 
Turó actuarà a l’Església de Santa 
Engràcia el dia 20 amb la coral 
CVX de Casp (20.15h). Aquest 
serà el 35è concert de Nadal que 
l’entitat ofereix de forma ininter-
rompuda des de la seva fundació, 
al 1980. El dia 25 l’Abi ha pro-

gramat l’actuació del grup de 
jazz Afro Blue Quintet (22.30h). 
El Teatre Municipal acollirà el 
dia 28 un concert sobre música 
d’escena que fa un recorregut 
des de les òperes més conegu-
des pel gran públic fi ns a les 
bandes sonores de pel·lícules. 
La música serà interpretada per 
l’Orquestra Barcelona Filhar-
monia i Camerata Impromptu, 
que consta de quaranta músics, 
un cor i tres solistes. L’entrada 
costa 8 euros si es compra anti-
cipadament a l’Auditori i 10 a 
taquilla. 

Cites infantils. Els més petits 
podran fer cagar el tió al car-
rer Generalitat el dia 20 en un 
acte de matí i tarda organitzat 
per l’Associació Montcada Co-
merç. El dia 21 el Pare Noël 
visitarà la Font Pudenta per re-
collir les cartes dels nens al lo-
cal de l’AV (10h). El dia 31 La 
Unió i l’Abi organitzaran festes 
per Cap d’Any als seus respec-
tius locals. Els patges reials visi-
taran la plaça de l’Església el 4 
de gener (de 16 a 20h). Els Reis 
Mags arribaran a Montcada el 
dia 5. Primer visitaran el Casi-
no de Terra Nostra (16.30h) i, a 
partir de les 17.30h, recorreran 
els diferents barris de Montca-
da, des de la Ribera fi ns a Mas 
Rampinyo, on han ampliat el 
seu itinerari (veure pàgina 14).

Laura Grau | Redacció

la mostra de l’agrupació de pessebristes 
obre el calendari de les activitats festives
Destaquen els concerts de la coral del Turó i l’Orquestra Barcelona Filharmonia, una vetllada de jazz a l’Abi i la Cavalcada

nadal,cap d’anY i reis

A la mostra, destaca el 
diorama monumental 
d’Amable Gutiérrez i el 
pessebre futurista de 
José Luis García
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Una de les obres més originals de la mostra, de José Luis García, inspirat en un fi lm de Tim Burton i titulat ‘Els guardians de l’últim pessebre’

L’arquitecte barceloní Jordi Dar-
der ha combinat la seva passió 
per l’excursionisme amb l’afi ció 
per col·leccionar arrels, còdols i 
altres elements naturals que va 
descobrint durant les seves sorti-
des. L’atracció per les andròmines 
i les ganes de jugar amb la gúbia, 
la serra i el soldador són el que 
l’han dut a projectar uns pesse-
bres minimalistes que fi ns al 10 
de gener es poden visitar a la 
Casa de la Vila. Les obres estan a 
la venda amb preus que oscil·len 
entre els 50 i els 300 euros | PA

> pessebres mínims
PI
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el iii Festival 
de Monòlegs 
tindrà lloc al 
Kursaal el dia 4
El Kursaal acollirà el 4 de ge-
ner el III Festival de Monòlegs 
Solidaris, amb les actuacions 
de Carlos del Pozo, Sergio Ma-
rín, Israel Lázaro, Daniel Luna 
Anita Eme, Gabriel Córdoba i 
el mag Jordi Sky (20h). L’acte 
l’organitza l’associació Panze-
ta’s Crew, que destinarà la re-
captació a l’associació Sin Teta 
Hay Paraíso. El públic també 
podrà fer donacions d’aliments 
per al menjador social  ‘El Ca-
liu’. Les entrades costen 5 eu-
ros i ja es poden comprar de 
forma anticipada a l’Auditori 
Municipal | Lg

s’obren les 
inscripcions 
a la rua de 
Carnaval 2015
Fins al 16 de gener estarà obert 
el termini perquè les comparses 
interessades puguin apuntar-
se a la Rua de Carnaval 2015 
–que tindrà lloc el 14 de fe-
brer– i optar als diferents ajuts 
que concedeix l’Ajuntament 
per cobrir part de les despeses 
de confecció de les carrosses 
i les disfresses. Els fulls d’ins-
cripció es poden aconseguir a 
la Casa de la Vila, al Kursaal, 
als centres cívics de Can Cuiàs,  
L’Alzina de Terra Nostra i la Ri-
bera i a les biblioteques. També 
es poden descarregar des dels 
webs www.montcada.org o bé 
www.mircultura.org.
Els ajuts van des dels 350 euros 
fins a un màxim de 1.100, en 
funció del nombre de compo-
nents. Les comparses de nova 
creació rebran una aportació 
extraordinària de 100 euros i 
les de fora del municipi tenen 
dret a un ajut únic de 100 eu-
ros, sempre i quan el grup tin-
gui més de 25 integrants. Com 
és habitual no hi haurà premis, 
sino el sorteig de viatges per a 
dues persones | Lg Carlos del Pozo és un dels humoristes

Encara no se sap si les nadales 
que antigament es cantaven a 
Reixac i conservaven les famíli-
es de generació en generació són 
exclusives de Montcada o també 
es cantaven en algun altre lloc. 
A l’espera que les investigacions 
desvetllin la incògnita, ja s’ha 
donat un pas important en la 
recuperació d’aquest patrimoni 

cultural gràcies a la tasca desin-
teressada de Montserrat Ricart 
i Eric Guisado, que han posat 
negre sobre blanc les lletres i 
les melodies d’aquestes compo-
sicions a partir del record del 
nonagenari montcadec Isidre Pi. 
El resultat es va poder sentir el 
14 de desembre en un concert 
de gran emotivitat que va fer la 
coral de l’escola Giravolt, acom-

panyada de Guisado al piano, 
en una església de Reixac plena 
a vessar. El regidor de Cultura 
i Patrimoni, Daniel Moly (CiU), 
va felicitar els promotors de 
la iniciativa “per la seva con-
tribució a rescatar una part 
de la història de Montcada” i  
l’Associació Amics de Reixac va 
obsequiar els cantaires amb un 
pergamí commemoratiu. 
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Un dels moments de l’actuació de la coral de l’escola Giravolt a l’Església de Reixac, plena a vessar per escoltar les nadales antigues

patrimoni cultural

reixac recupera les seves nadales
L’escola Giravolt interpreta les cançons en un concert històric que omple l’Església

Laura Grau | Redacció
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El col·lectiu Urânik considera 
que la 32a edició de la HispaCon 
–la convenció nacional de lite-
ratura fantàstica de l’Associació 
Espanyola de Fantasia, Ciència 
Ficció i Terror (AEFCFT)–, que 
es va celebrar a Montcada del 
6 al 8 de desembre amb el nom 
de MIRcon, va ser tot un èxit. 
“Creiem que el nostre municipi 
pot convertir-se en un punt de 
referència en el mapa de con-
vencions dedicades al gènere 
fantàstic que hi ha Espanya, en 
el què la representació de Cata-
lunya és pràcticament nul·la”, 
han dit en una nota de premsa 
els organitzadors.

Programa. La MIRcon va oferir 
una setantena de xerrades, taules 
rodones, tertúlies i presentacions 
de llibres repartides en els seus 
tres principals escenaris: l’Hotel 
Ciutat de Montcada, Montcada 
Aqua i Can Tauler. La convenció 

va comptar amb la visita d’escrip-
tors del gènere com Aliette  de Bo-
dard, Karin Tidbeck, Carlos Sisí 
o Félix J.Palma, entre d’altres. A 
més de les activitats per al públic 
especialitzat, també se’n van fer 
de tipus més lúdic com un taller 
d’escriptura de ciència fi cció, tor-
nejos i lectures de microrelats, 
partides de rol, projeccions de 
cinema al Teatre Municipal, un 
taller de maquillatge zombie i 
un jurament de la guàrdia de la 
nit inspirat en la nissaga literària 
que ha donat lloc a la sèrie de te-
levisió ‘Jocs de trons’. L’àgora de 
l’Aqua va ser l’escenari d’una fi ra 
amb parades d’editorials especia-
litzades i d’associacions diverses 
i amb una vistosa reproducció 
a tamany real del vehicle espai-
temporal del Doctor Who, la 
Tardis. Al sopar de cloenda, l’al-
caldessa accidental Camen Porro 
(PSC) va lliurar el premi de nar-
rativa Domingo Santos a Juan 
Ángel Laguna. 

32È Hispacon-mircon

Urânik aspira a convertir 
Montcada en un punt de 
referència del fantàstic
La convenció va mobilitzar prop de mig miler de persones

Laura Grau | Montcada

D’esquerra a dreta, Ismael Ávalos, Lupe Lorenzana, Óscar Arias, Raquel Lozano i Miquel Codony, membres del col·lectiu montcadenc Urânik

Una de les editorials que va posar paradeta de llibres a l’Àgora del Montcada Aqua Participants al taller de maquillatge de zombis
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El cicle Montcada a Escena clou-
rà amb el musical ‘La corte del 
faraón’, de l’Aula de Teatre de 
Montcada i Reixac. L’espectacle 
es representarà els dies 20 i 21 de 
desembre al Teatre Municipal (a 
les 21 i les 18h, respectivament). 
Es tracta d’una adaptació de la 
sarsuela original i de la pel·lícula 
de Rafael Azcona i José Luis Gar-
cía, protagonitzada per una com-
panyia teatral de segona fi la que 
desafi a la censura amb una obra 
prohibida pel règim franquista.

Estrenes. Les darreres estrenes 
van ser la del grup Sayuc, que va 
actuar per primera vegada al Te-
atre Municipal el 30 de novem-
bre amb l’obra de crea ció pròpia 
‘Té de las montañas Che-chén’, 
i la del Grup de Teatre La Salle 
Montcada, amb la comèdia ‘Toc’ 
al Kursaal el 12 de desembre. 
L’obra ‘El penúltimo suspiro’, del 
Grup del Casal de la Mina, es 
va suspendre per motius de salut 
d’un dels actors principals.

l’aula de Teatre estrenarà ‘la Corte 
del Faraón’ al Teatre Municipal
Sayuc i la Salle van representar les comèdies ‘Té de las montañas Che-chén’ i ‘Toc’

Laura Grau | Redacció

montcada a escena

‘Té de las montañas Che-chén’, del grup Sayuc, va atraure 170 persones al Teatre Municipal

Un total de 154 persones van veure la comèdia ‘Toc’, del Grup de La Salle, al Kursaal
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Ningú no sap si Antonio Mas  
Argente (Barcelona 1929-1969) 
hagués pogut arribar a ser un 
gran pintor, però no hi ha dubte 
que l’obra que va deixar abans de 
morir de forma prematura, des-
taca per la seva intensitat i força 
expressiva, tal com es pot com-
provar a la mostra retrospectiva 
que ha organitzat la Fundació 
Joan Capella a l’Auditori. Mas 

Argente va formar part del grup 
Tertúlia als anys cinquanta i va 
exercir una gran influència sobre 
l’obra del pintor montcadenc.

Descobriment emotiu. La inau-
guració, feta el 2 de desembre, 
va comptar amb la presència de 
les dues filles de Mas Argente, 
Marta i Núria Mas, provinents 
del País Basc, que es van emocio-
nar en veure per primera vegada 

les obres del seu pare, la majoria 
pertanyents a col·leccions parti-
culars, amb l’excepció d’Els ocu-
pants de la carretilla portuària, que 
el Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona (MACBA) ha cedit 
per a l’ocasió. Segons el director 
de la Fundació, Jorge Gómez,  “la 
mostra permet veure l’evolució 
que va seguir l’autor des del 
rea lisme inicial fins a l’abstrac-
ció en la seva darrera etapa”.  
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Sílvia Alquézar | Montcada

El crític d’art, Josep M. Cadena, comentant l’obra de Mas Argente durant la inauguració, amb les autoritats i amics i familiars del pintor barceloní

Fundació Joan capella

l’auditori acull una retrospectiva del 
pintor barceloní antoni Mas argente
Membre del grup Tertúlia, va exercir una gran influència sobre l’obra de Joan Capella

A partir d’un dibuix que va fer a la 
classe de matemàtiques, Cristina 
García Ruiz va començar a escriure 
una història de fantasia durant l’es-
tiu passat, que ara ha vist la llum 
en forma de novel·la amb el títol 
‘Nithae, hija de la madre Tierra’. La 
jove montcadenca, de 13 anys (a la 
foto), va presentar el llibre autoeditat 
a la biblioteca Elisenda de Montca-
da el 4 de desembre davant d’una 
cinquantena de persones, la majo-
ria companys seus de l’institut de 
la Salle Montcada, a més d’amics 
i familiars. També va ser present el 
regidor de Cultura i Patrimoni, Daniel  
Moly (CiU), que va felicitar la jove per la seva iniciativa literària “perquè no 
és gens habitual que una adolescent escrigui un llibre” | Lg

> Cristina García debuta com a escriptora

Fins al 16 de gener el fotògraf Joan Buxó 
(a la foto), veí de Cerdanyola i membre 
de l’Agrupació Fotogràfica de Montcada 
i Reixac (Afotmir), exposa a la sala Se-
bastià Heredia del Kursaal una mostra 
de fotografies del Parc Natural del Teide, 
que ha visitat en diverses ocasions en 
els últims anys. Les fotografies, a color, 
reflecteixen les formes capricioses i sug-
gerents que ha generat la lava al llarg 
dels segles en el paisatge d’aquesta 
zona, declarada Patrimoni de la Huma-
nitat per la Unesco al 2007. L’exposició es va inaugurar el 9 de desembre 
amb la presència del regidor de Cultura i Patrimoni, Daniel Moly (CiU) | Lg

> Joan Buxó exposa fotografies sobre el Teide
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el retro-visor FUNdaCió CUlTUral
laura Grau

Aquesta era una de les tradicions més esperades pels fills dels empleats de l’empresa

Visita dels reis al Club d’aismalibar

La visita dels Reis d’Orient era 
una de les activitats més espe-
rades pels fills dels treballadors 
d’Aismalibar que, cada any, 
rebien  regals de mans de Ses 
Majestats a les instal·lacions 
d’esbarjo de l’empresa, tot un 
referent de l’oferta lúdica i festiva 
de Mas Rampinyo. El complex, 

inaugurat al 1949, estava format 
per pistes de bàsquet, frontó, ten-
nis, patinatge, petanca, bitlles, 
una piscina, un bar amb terras-
sa i un camp de futbol fora del 
recinte. Tot plegat estava envoltat 
d’un jardí amb vegetació variada 
(pins, palmeres, magnòlies, etc) 
i embellit amb escultures i bro-

lladors, que molta gent encara 
recorda. Era en aquest escenari 
on els Reis feien entrega als nens 
i nenes d’un obsequi en nom de 
la direcció d’Aismalibar. Gràcies a 
un acord amb La Unió, aquesta i 
altres ofertes lúdiques també es 
van estendre als socis de l’entitat 
de Mas Rampinyo. 

Una visita dels Reis Mags d’Orient a les instal·lacions del Club Aismalibar als anys seixanta, quan era un referent de l’oferta lúdica i festiva
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surt al carrer 
el número 29 
de la revista 
‘Quaderns’
La Fundació Cultural Mont-
cada va presentar el número 
29 de la revista de divulgació 
històrica ‘Quaderns’ el 17 de 
desembre. L’article central de 
la publicació, que dirigeix l’his-
toriador Jaume Alcázar, parla 
de l’entronització de la imatge 
de la Mare de Déu de Mont-
cada a la capella del Turó a 
principi del segle XX. Durant 
l’acte també es va inaugurar el 
pessebre de seu local, ubicat al 
carrer Major, 47 | Lg

el calendari 
municipal del 
2015 ja està 
disponible

Ja es pot aconseguir el nou ca-
len dari municipal de 2015 
–amb imatges fetes per l’Afot-
mir– a la Casa de la Vila, l’Ajun-
tament, l’Auditori Municipal i 
el Kursaal.  Fotografies del nou 
passeig de Mossèn Castellví, la 
zona residencial de Mas Duran 
o el modern pont que creua la 
C-17 entre Mas Rampinyo i Pla 
d’en Coll conviuen amb ele-
ments patrimonials com la Tor-
ra Na joana, l’església de Santa 
Engràcia o masies del Pla de 
Reixac. L’Ajuntament n’ha edi-
tat 3.500 exemplars | Lg

Una jove amb un dels calendaris municipals

Jaume Alcázar amb ‘Quaderns’ i el pessebre



26 2a quinzena | Desembre 2014Esports
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VOViNaM VieT VO daO
Els montcadencs Antonio Muñoz i Marc 
‘Pitu’ Rodríguez tornen de l’Europeu de 
Polònia amb dues medalles
pàg. 29

‘Entrenador nou, victòria se-
gura’. El CD Montcada va fer 
bona aquesta dita del futbol i es 
va retrobar amb el triomf el 14 
desembre al camp del CE Ba-
nyoles (0-2) en el debut del seu 
nou tècnic, José Luis García. 
L’entrenador de Sabadell va aga-
far les regnes del conjunt verd 
després de l’aturada de la com-
petició amb motiu del pont de  
desembre. Cristóbal Casado, 
qui el 30 de novembre havia en-
caixat l’onzena derrota contra el 
FC Girona B (1-4), va posar el 
seu càrrec a disposició del club 
quan l’equip va reprendre els 
entrenaments el 9 de desembre. 
“Cristóbal em va comentar 
que s’havia de fer un canvi en 
busca d’una reacció. L’honra 
la seva actitud”, ha comentat 
el president del club, Modesto 
‘Tato’ Sanchís, qui va acceptar 
l’oferiment del tècnic.
Casado, qui segueix al club exer-
cint els càrrecs de director espor-
tiu i coordinador del planter, va 
proposar el fitxatge de José Luis 
García, qui a la recta final de la 
temporada passada va dirigir 
el FC Palau Solità i Plegamans 
per intentar evitar, sense sort, el 
seu descens a Tercera Catalana. 
“He acceptat aquest repte per-
què Cristóbal és amic meu i 
ell seguirà al club fent la seva 
gran feina amb el futbol for-

matiu. Junts intentarem treu-
re l’equip d’aquesta situació”, 
ha explicat el nou tècnic verd.
Conscient de la importància 
del partit del seu debut al camp 
d’un rival directe com el Banyo-
les, García va plantejar una tàc-
tica ofensiva i el CD Montcada 
va aconseguir tres punts d’or 
gràcies  als gols d’Alberto Muñoz 
(12’) i Rafa ‘Castilla’ (70’). “Els 
jugadors han donat el 100% i 
amb aquesta victòria la situ-
ació es veu diferent. A partit 
d’ara, el suport de l’afició de 
Montcada serà clau. Encara 
es pot assolir la salvació”, ha 
valorat García. “Queda molta 
lliga i no baixarem els bra-
ços. Hem buscat una reacció 
i estem contents amb l’actitud 
dels jugadors”, ha dit Sanchís.

Remuntada. Després d’aconse-
guir la victòria que trencava una 
sequera de 10 jornades sense 
guanyar, el CD Montcada con-
tinua sent l’últim del grup 1r de 
1a Catalana amb 7 punts, però 
ara està empatat amb la Grama-
net Milán i s’apropa a dos punts 
del Banyoles. Per intentar la re-
muntada, el club ha anunciat els 
fitxatges del davanter Bouznig 
Badr i el defensa Juan Martín 
Larumbre que s’afegiran a les 
incorporacions les últimes set-
manes de Rafa ‘Castilla’, Daniel 
Torrecillas, Omar Ruiz i Soba.

Rafa Jiménez | Redacció

Futbol. primera catalana

el Cd Montcada canvia d’entrenador en 
busca d’un revulsiu per salvar la categoria
Cristóbal Casado cedeix la direcció de l’equip a José Luis García, qui va debutar amb una victòria a Banyoles (0-2)

> Un entrenador de 
renom al futbol
José Luis García, de 54 anys, és 
un tècnic amb una llarga expe-
riència al món del futbol. Va dirigir, 
entre d’altres equips, L’Hospitalet, 
el Terrassa i l’Algecires a Segona 
B i va formar part de la secretaria 
tècnica del RCD Espanyol al cos-
tat de Cristóbal Casado. La seva 
filosofia és ofensiva, tal i com ja es 
va veure en el seu debut al camp 
del Banyoles, on va jugar amb una 
defensa de tres: “És una tàctica 
habitual en el meu estil. Si surts 
a empatar, habitualment, perds”, 
diu García | RJ
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Fernando Hernández, qui va ser titular en el debut de García a la banqueta verda, en un acció del partit contra el Lloret a l’11a jornada

CD
 M

O
N

TC
aD

a
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FUTBOl
El socis del CD Montcada no volen 
continuar parlant del procés de 
fusió del seu planter amb l’Escola
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El CH La Salle va viure el 29 
de novembre el dia més especi-
al de l’any amb la presentació 
de tots els seus equips per a la 
temporada 2014-2015. El club 
lassal·lià, una de les entitats es-
portives més antigues del mu-
nicipi –fundada l’any 1952–, 
ha pogut confeccionar aques-
ta temporada un total de 15 
equips: tres sèniors (dos mas-
culins i un femení), dos màs-
ters (un masculí i un femení) 
i 10 del planter (dos juvenils, 
dos cadets, tres infantils –dos 
d’ells femenins–, dos alevins i 
un benjamí masculí –aquests 
dos últims formen l’escola). 
Tots aquests conjunts, a excep-
ció del sènior B i del màster 
masculí, van participar a la pre-
sentació que es va fer al pavelló 
Miquel Poblet. 

Parlaments. L’alcaldessa acci-
dental, M. Carmen Porro, i el 
regidor d’Esports, Marc Rodrí-
guez (tots dos del PSC), van 
estar al costat del president 

del club, Enric Expósito, qui 
viu la segona temporada com 
a màxim dirigent. Expósito va 
agrair l’aportació de jugadors, 
tècnics i familiars per al bon 
moment del club: “Amb la 
vostra col·laboració esperem 
arribar al 75è aniversari”, 
va comentar pensant en l’any 

2027.  El president lassal·lià va 
aprofitar la presència de la de-
legació de l’Ajuntament per de-
manar l’ampliació de les instal-
lacions esportives: “Volem i 
tenim capacitat de créixer, 
però ens trobem amb una 
limitació pel que fa al espais 
dels que podem disposar”. 

L’alcaldessa accidental va desit-
jar sort a tots els equips del CH 
La Salle, va felicitar les famílies 
per la seva tasca i va destacar la 
importància de que “els juga-
dors més joves tinguin com a 
mirall el gran rendiment que 
està oferint aquesta tempora-
da el sènior A”.

Rafa Jiménez | Pla d’en Coll

Les jugadores del juvenil femení del CH La Salle en el moment de sortir a la pista del pavelló Miquel Poblet per participar en la presentació oficial

El sènior masculí del CH La 
Salle continua fent història a la 
1a Estatal i ha encadenat tres 
victòries seguides que l’ha situat 
a la segona posició del grup D 
amb 21 punts. Després de gua-
nyar a l’11a jornada a la pista del 
Sant Joan Despí (22-30), va as-
solir el 6 de desembre un triomf 
contra el Sant Martí Adrianenc 
(30-26), un líder que semblava 
intractable. Una setmana més 
tard, l’equip de Jaume Puig va 
mantenir el seu segon lloc gràci-
es a una altra victòria de mèrit a 
casa d’un rival directe, l’H. Sant 
Cugat (21-23) | RJ

el masculí puja 
al segon lloc 
amb victòries 
de prestigi
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El líder va perdre el primer partit a Montcada
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El Broncesval continua sent tercer 
per la cua del grup 3r de Segona 
B, tot i que el 6 de desembre es va 
retrobar amb la victòria. Després 
d’encaixar una tercera derrota se-
guida a la pista de l’FS La Unión 
(6-2), els montcadencs es van re-
fer amb una golejada contra l’FS 
Manresa (9-3). A l’última jorna-
da, l’equip va donar la cara a la 
pista del líder, l’Escola Pia, però 
va tornar a perdre (4-2). “Hem 
competit molt bé i seguim crei-
xent. Ha estat un molt bon par-
tit amb un mal resultat”, ha dit 
el tècnic, Javi Ruiz | RJ

Futbol sala. segona b

el Broncesval es retroba amb la 
victòria, però segueix a la part baixa
Entre dues derrotes contra La Unión i l’Escola Pia, va poder guanyar el Manresa (9-3)

Part dels jugadors del Broncesval en el moment de sortir a la pista per jugar contra el Riera de Cornellà
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Tot i perdre amb el líder, l’equip de Nando Sáez continua quart

l’ae Can Cuiàs es manté 
com el millor montcadenc

Futbol sala. primera catalana

L’AE Can Cuiàs segueix sent 
l’equip montcadenc amb millor 
classificació al grup 2n de la Pri-
mera Catalana després de la dis-
puta de 9 jornades. El conjunt de 
Nando Sáez, que abans de l’atura-
da de la competició per la festa del 
pont de desembre va guanyar a la 
pista del SAFA Anosda Sabadell 
(3-5), manté la quarta posició amb 
18 punts, tot i encaixar la seva 
tercera derrota de la temporada 
a l’última jornada contra el líder, 
l’Isur Hnos. Sánchez (0-5). 
L’EF Montcada segueix sent vui-
tena amb 13 punts, tot i obtenir 

bons resultats a les dues últimes 
tres jornades. Després de tres der-
rotes seguides, l’equip de José Luis 
Carrasco va empatar a la pista del 
Futsal Rosario Central B (6-6) i va 
derrotar a casa l’Olímpic Floresta 
B (5-4)
El tercer equip local a la taula és 
l’FS Montcada B que a l’últim par-
tit, i després de tres jornades sense 
guanyar, es va retrobar amb la 
victòria a la pista del Futsal Rosa-
rio Central B (4-7). Els de Renato 
tenen un partit pendent contra el 
Cerdanyola del Vallès B que es ju-
garà el 18 de desembre | RJ 

Handbol

el Ch la salle gaudeix d’un dels 
millors moments de la seva història
El club lassal·lià va presentar el 29 de novembre els seus 15 equips confeccionats per a aquesta temporada
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El sènior femení de l’EF Mont-
cada no ha pogut guanyar cap 
dels últims tres partits que ha dis-
putat com a local contra alguns 
dels equips de la part alta de la 
classifi cació. Després de guanyar
al camp de l’EC Granollers (0-4), 
les montcadenques van perdre a 
la 12a jornada a l’estadi de Can 
Sant Joan contra l’UE Cabanes 
(2-4) i baixen a la sisena posició 
del grup 3r amb 18 punts. A 
l’última jornada, el tècnic Anto-
nio Moya va tenir moltes baixes 
a la defensa, ja que tres de les 
seves quatre centrals estaven 
lesio nades i va perdre durant el 
partit, també per problemes fí-
sics, les dues laterals. Al descans 
es va arribar amb un empat a 1, 
i a la represa, amb una lína de-

fensiva nova i inèdita, l’equip va 
encaixar dos gols en menys de 
dos minuts que van acabar sent 
decisius. “Hem perdut els en-
frontaments contra els rivals 
directes perquè no acabem la 

jugada i el rival, sí. Tot i això, 
estic content amb l’actitud de 
les jugadores en un grup de 
Girona que és més fort que el 
de les últimes temporades”, 
ha explicat Moya.

Futbol FemenÍ. primera catalana

l’eF Montcada no pot sumar 
contra un dels seus rivals directes
Castigat per les baixes en defensa, va perdre a casa contra l’UE Cabanes (2-4)

La capitana Regina Lorenzo, en una acció del partit de la 10a jornada contra l’UE Porqueres
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Rafa Jiménez | Redacció

La derrota per 3 a 1 li impedeix apropar-se a la zona alta

la Unión perd pistonada 
al camp de la Guineueta

Futbol. segona catalana

“Continuem en terra de ningú i 
el proper partit contra l’At. Sant 
Pol determinarà si podem mirar 
a la part alta o baixa de la classi-
fi cació”. Així valora José Manuel 
Martín ‘Pinti’, tècnic de l’UE Sant 
Joan-Atlètic, la situació del seu 
equip a manca d’una jornada per 
acabar l’any i de tres per fi nalitzar 
la primera volta. Els de Can Sant 
Joan, que amb la golejada a casa 
contra l’UD Catalana (6-2) a la 
13a jornada van poder encadenar 
per primera vegada dues victòries 
seguides, van perdre al camp de 
l’Escola Esportiva Guineueta (3-1) 
una oportunitat per apropar-se als 
llocs capdavanters del grup 2n de 
Segona Catalana. Tot i que la Uni-
ón es va avançar en el marcador 
amb un gol en pròpia porta del 
rival, la Guineueta va controlar 

bé el partit i va remuntar gràcies 
a la seva major experiència. “La 
Guineuta té jugadors veterans 
i, amb el seu joc, ha estat millor 
que nosaltres”, ha dit ‘Pinti’, qui 
veu com el seu equip ocupa la vui-
tena posició amb 20 punts | RJ

Espinosa, en un acció contra el Dinamic Batlló

Un empat a l’11a jornada contra 
el quart, l’At. Besòs (0-0), va tren-
car amb la ratxa del CD Mont-
cada B que havia encadenat set 
victòries seguides. Els verds van 
perdre dos punts el mateix dia 
que el líder, l’AF Veterans Catalu-
nya, va deixar d’estar invicte amb 
un empat contra l’UD Lourdes 
(2-2). Aquesta combinació de re-
sultats, juntament amb l’última 
victòria contra el Palau B (4-1), 
permet que els montcadencs pu-
guin acabar l’any a la primera po-
sició si guanyen al camp del líder 
a l’última jornada | RJ

Futbol. quarta catalana

el Cd Montcada B continua segon 
i podria acabar l’any com a líder
Ho serà si guanya a l’última jornada de 2014 al camp del primer, l’AF Veterans Catalunya

El CD Montcada B que dirigeix Miguel Ángel Romero segueix ocupant posició de promoció d’ascens

Un dels líder, el Caldes de Montbui B, li va marcar 8 gols

l’Ud santa María cau a 
casa amb una golejada 

L’UD Santa María, que el 6 de 
desembre va aconseguir la victò-
ria en el partit ajornat contra el 
CF Poniente (1-3), ha baixat fi ns 
a la sisena posició del grup 9è de 
Quarta Catalana després de per-
dre dos dels seus últims tres par-
tits. L’equip d’Alfonso Torres va 
caure al camp d’un rival directe 
com és l’US Corro d’Amunt (4-0) 
i va patir una dolorosa golejada 
a La Ferreria contra un dels tres 
líders, el CF Caldes Montbui B 
(1-8). Els de Terra Nostra acaba-
ran l’any jugant a casa contra el 
Celtic C. Les Franqueses | RJ
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Alejandro Calzada es va lesionar a la 10a jornada
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L’Escola de Dansa Eva Nieto es 
va proclamar, per segon any con-
secutiu, campiona d’Espanya de 
Show Dance a la categoria abso-
luta el 7 de desembre a Salou. A 
la mateixa competició, el conjunt 
júnior va ser segon. D’altra ban-
da, Eva Nieto i Carles Cirera van 
guanyar en sènior llatí 1 el torneig 
Spanish Open Salou. Lourdes 
Domínguez i Xavier Otamen-
di van ser segons en sènior llatí 
2, mentre que Anna Martínez i 
Iván Silva van guanyar en adults 
2C nacional | RJ

ball esportiu

l’escola eva Nieto torna a guanyar el 
campionat nacional de show dance 
El conjunt absolut va revalidar el títol de l’any passat i el júnior va fi nalitzar segon

Els equips de l’Escola Eva Nieto que van pujar al podi al Campionat d’Espanya de Show Dance
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El Lee Young va tornar del Campionat d’Espanya amb cinc metalls 

soo Mi Jo lee guanya la 
medalla d’or en tècnica

El Lee Young Montcada va acon-
seguir uns bons resultats al Cam-
pionat d’Espanya de clubs que es 
va disputar entre el 5 i el 8 de de-
sembre a Pontevedra. Soo Mi Jo 
Lee va guanyar la medalla d’or a 
la categoria màster 1 femení i va 
sumar una altra de bronze fent 
parella amb José Luis Estudillo, 
qui també es va penjar la plata 
en sènior 2. El palmarès del Lee 
Young, que va acabar segon al 
rànquing de clubs, es va comple-
tar amb la plata aconseguida pel 
cadet Cristian Villa i el bronze de 
Joel Lee en sènior 2 | RJ
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Èxit de Soo Mi Jo Lee a Pontevedra

taeKWondo

Antonio Muñoz i Marc ‘Pitu’ Ro-
dríguez van guanyar una medalla 
de plata i una de bronze al Cam-
pionat d’Europa de Vovinam Viet 
Vo Dao que es va disputar entre 
el 28 i 30 de novembre a Varsòvia 
(Polònia). Muñoz va pujar al podi 
a la categoria de +90 kilograms 
i va perdre la fi nal contra un re-
presentant polonès després de su-
perar dos combats previs. Per la 
seva part, Rodríguez, qui compe-
tia en -60, va guanyar un primer 
combat i va perdre les semifi nals 
contra un bielorús. “Ha estat una 
gran experiència poder relacio-
nar-te amb gent de tota Europa 
i representar el teu país en una 
competició ofi cial”, ha comentat  
Rodríguez. Els dos montcadencs 
van formar part de la selecció es-
panyola que va sumar cinc meda-

lles: una altra plata aconseguida 
per Toni Morales i dues més de 
bronze de Miguel Torres i David 
Expósito. La selecció espanyola, 
dirigida per Antonio Morales Ga-
tell, va ocupar la desena posició al 
rànquing fi nal d’una competició 
amb 11 països | RJ

Muñoz i rodríguez 
pugen al podi a l’europeu 

vovinam viet vo dao

Van guanyar la medalla de plata i de bronze respectivament

El sots-21 B de l’UB MIR és 
tercer al grup 2n del Campionat 
Territorial del nivell B després de 
la disputa d’11 jornades amb un 
balanç de sis victòries i tres derro-
tes. El conjunt de Rogelio Pérez 
suma 15 punts i està empatat amb 
altres tres rivals (CB Tiana, vir-
tual líder amb un partit menys, 
Mas de Sant de Lleí-CBVV i CB 
Vila de Montornès) al capdavant 
de la taula. Precisament, els blaus 
es van enfrontar contra dos dels 
seus rivals directes a les dues úl-
times jornades, superant el Mas 
de Sant de Lleí-CBVV (68-48) i 
perdent a la pista del CB Vila de 
Montornès (64-51). Resten dues 
jornades per al fi nal de la prime-
ra volta i el sots-21 B no tornarà 
a jugar fi ns a l’11 de gener contra 
el CEB Sant Jordi | RJ

bÀsquet

el sots-21 B de l’UB Mir comparteix 
lideratge amb altres tres equips
L’equip de Rogelio Pérez suma 15 punts amb un balanç de sis victòries i tres derrotes

El sots-21 B va sumar una nova victòria a la 8a jornada contra el CB Sabadell Sud B (85-44)
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Marc Rodríguez, David Expósito i Antonio Muñoz

M
ar

C 
r

O
D

r
Íg

u
EZ

Silvía Alquézar | Redacció
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El cadet femení del CH La Salle 
és cuer i encara no ha pogut 
guanyar cap partit al grup D de 
1a Catalana. L’equip de Pau Sán-
chez, jugador del sènior A que 
s’estrena com a tècnic al club, no-
més ha pogut mantenir tres juga-
dores de la temporada passada ja 
que la majoria va fitxar per altres 
clubs. “Les noies estan jugant 
bé, però falta una primera 
victòria per agafar moral”, ha 
dit Sánchez, qui veu complicat fi-
nalitzar entre els cinc primers per 
avançar a la segona fase | RJ

Handbol

el cadet femení del Ch la salle és 
cuer sense haver guanyat cap partit
Pau Sánchez és el tècnic d’un equip que ha perdut gran part de les seves jugadores

A la 6a jornada, el cadet femení va perdre a casa contra el líder, l’H. Sant Quirze B (11-26)
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Va aconseguir l’or en tècnica i el bronze en competició

taeKWondo. campionat catalÀ

lucas Fernández  
guanya dues medalles

Els socis del CD Montcada han 
dit no a la fusió del seu planter 
amb l’EF Montcada i així ho 
van manifestar el dia 16 amb 
motiu de la celebració d’una  
assemblea ordinària que es va fer 
a la Casa de la Vila. A l’ordre del 
dia, en què també es va parlar de 
la situació econòmica del club i 
del moment esportiu del primer 
equip, es van tractar dos punts 
calents: l’assignació dels horaris 
d’entrenaments per al planter i el 
procés d’unificació amb l’Escola. 
En aquest punt, la seixantena de 
socis presents a l’assemblea va 
expressar, per majoria absoluta, 
la seva oposició a la fusió que, de 
moment, s’havia tractat en dues 
reunions entre representants de 
les juntes directives d’ambdós 

clubs. “Ja vam dir en el seu mo-
ment que el soci tenia l’última 
palabra en aquest tema. Per 
tant, és un assumpte que 
donem per tancat”, ha mani-
festat el president verd, Modesto 
‘Tato’ Sanchís. 

Noves protestes. Tot i que 
l’Ajuntament va anunciar en 
el seu dia que no renovaria el 
conveni amb dues entitats de 
futbol base, Sanchís diu sentir-
se reforçat pel suport que ha 
rebut de la seva massa social. 
“Les amenaces que puguin ar-
ribar des de l’Ajuntament no 
ens influenciaran per seguir 
amb el projecte que vam ini-
ciar la temporada passada”.
Els socis van decidir preparar, 
per a després de les festes de 

Nadal, noves accions reinvidic-
atives, “molt més fortes i set-
manalment fins que es trobi 
una solució al tema dels hor-
aris i camps d’entrenament”, 
segons el seu president. 
La junta directiva verda també 
ha acordat constituir un grup de 
treball sobre el planter que estarà 
format per dos representats de 
cadascun dels seus equips i de-
manarà la creació d’una comis-
sió per determinar la quantitat 
de jugadors de fora del municipi 
que formen part tant del seu club 
com de l’Escola.
Des del consistori no hi hagut 
cap pronunciament en referèn-
cia a l’anunci del CD Montcada 
si bé l’IME preveu mantenir els 
horaris assignats actualment fins 
a final de temporada.

Futbol

Així ho van decidir en assemblea i preparen noves accions de protesta pel tema dels horaris

Rafa Jiménez | Redacció

L’equip es va refer amb nois del poble que jugaven fora

l’aleví a, perjudicat per la 
pèrdua d’alguns jugadors

L’aleví A de l’EF Montcada és 
dotzè al grup 6è de 1a després 
de caure en els últims tres partits. 
L’equip de ‘Tito’ Sánchez ha per-
dut part dels jugadors que la tem-
porada passada, sent alevins de 
primer any, van lluitar per pujar 
a 1a. “L’actuació d’aquell equip 
no va passar desapercebuda 
per altres clubs que van fitxar 
cinc jugadors. El grup s’ha 
refet amb nois del poble que 
estaven fora i que ens alegra 
tenir al club”, ha dit Jordi 
Martínez, coordinador de l’EF 
Montcada | RJ
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L’aleví A, en un partit contra el Sant Cugat Esport 

El conjunt, de nova creació, està pagant la manca d’experiència

el juvenil B ocupa la part 
baixa de la classificació

El juvenil B del CD Montcada 
és un dels nous equips que for-
men part del planter del club 
verd i està pagant la manca 
d’experiència. “És un equip  
format per nois que no havien 
competit en categories exi-
gents i s’han de formar com si 
comencessin de zero”, explica 
el seu tècnic, Yousseh Douha. 
El juvenil B és onzè al grup 28è 
de Segona Divisió amb dues 
victòries en nou jornades. El seu 
últim partit, disputat el 30 de 
novembre, va finalitzar amb una 
derrota a casa contra el segon, 
l’UD Molletense A (1-6) | RJ El juvenil B, en un partit contra l’EF Barberà

Futbol. eF montcada

Futbol. cd montcada
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el socis del Cd Montcada no volen 
unificar el seu planter amb l’escola

> la polèmica sobre el planter arriba al ple
La regidora de Ciutadans, Car-
men Romero, va presentar una 
moció durant el Ple municipal del 
27 de novembre demanant un 
repartiment equitatiu dels horaris 
d’entrenament entre el CD Mont-
cada i l’EF Montcada. “Si això no 
es fa, demano a l’alcaldessa que 
cessi el regidor d’Esports, Marc 
Rodríguez, per la seva nefasta 
gestió del tema”, va afegir Rome-
ro. La moció va comptar amb el 
suport del grup d’ERC, mentre que 
ICV-EUiA i el PPC es van abstenir. 
L’alcaldessa i portaveu del PSC, 
Carmen Porro, va defensar la ges-

tió feta pel regidor d’Esports men-
tre que el portaveu de CiU, Joan 
Maresma, va anunciar un canvi 
de model en el futbol per evitar la 
presència d’un percentatge elevat 
de nens d’altres localitats als clubs 
locals. 
Per la seva part, el regidor d’Esports, 
que va mantenir un rifi-rafe amb la 
representant de C’s, va sortir al pas 
de les crítiques llegint un al·legat 
sobre totes les gestions fetes des 
que va esclatar la problemàtica. “El 
que no podem acceptar és que el 
CD Montcada vulgui imposar uns 
horaris a l’IME”, va concloure | Lg

No a la llicència 
esportiva única
El Ple de l’Ajuntament del dia 27 
va aprovar una moció promogu-
da per ERC en contra de la lli-
cència esportiva única espanyo-
la, que entrarà en vigor al juny 
del 2015 i que, segons indica 
el text aprovat, és contrària a la 
legislació catalana en matèria de 
llicències esportives. Els grups 
consideren que aquest nou siste-
ma, que forma part de la Llei de 
Racionalització del Sector Públic, 
suposarà un increment del preu 
de les llicències | Lg

Lucas Fernández (Lee Young 
Montcada) va obtenir la medalla 
de bronze al grup C de 10 anys 
al Campionat de Catalunya In-
fantil de Competició que es va 
disputar el 23 de novembre a 
Barcelona. L’èxit de Fernández 
s’agefeix a l’or que va aconseguir 
el 19 d’octubre al Campionat de 
Catalunya Promoció Pumses 
Infantil. En aquesta competició, 
Ramon Llopar va guanyar la  
plata mentre que Ian Patón i 
Tadeo Paredes es van emportar 
les de bronze | RJ Tadeo Paredes, Yago Bernárdez i Lucas Fernández
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La nedadora Marina Castro, de 
15 anys, va oferir un bon ren-
diment durant la seva primera 
participació al Campionat d’Es-
panya absolut que es va disputar 
entre el 12 i el 14 de desembre 
a Sabadell. La montcadenca va 
millorar les seves marques a to-
tes les proves on va participar: 
400 metres estils i 200, 800 i 
1.500 lliures. En aquesta última 
cursa, on Mireia Belmonte va 
establir un nou rècord mundial 
de la distància, va acabar a la 
vuitena posició. El proper repte 
de la nedadora del CN Sabadell 

serà el Campionat de Catalunya 
infantil-júnior que es farà entre 
el 20 i el 23 de desembre a les 
instal·lacions del CN Barcelona.  

Fons indoor. Marina es va procla-
mar el 30 de novembre campiona 
de Catalunya infantil a la prova 
de fons indoor en la distància de 
dos quilòmetres amb un temps 
de 22 minuts i 58 segons que es-
tableix un nou rècord català de 
la seva edat. La montcadenca 
s’ha classificat per al Campionat 
d’Espanya de fons que es dispu-
tarà a Sabadell al febrer | RJ

Va participar a quatre proves, millorant les seves marques

natació

Bon paper de Marina Castro 
al Campionat d’espanya

Marina Castro i Mireia Belmonte, el futur i el present de la natació es van trobar a Sabadell
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> representació al Vallès Occidental
Un total d’onze jugadors del CFS Montcada va jugar amb el Vallès Occi-
dental la fase prèvia de la IV edició dels Campionats Comarcals de Selec-
cions Base de Futbol Sala que es va disputar el 7 de desembre a Blanes. 
Els representants montcadencs van ser els benjamins David Vizuela, Ian 
Espinosa i Gerard Álvarez; els alevins Rubén Rojano, Marc Paterna i Adrià 
Salazar; els infantils Álex Andrés i Josep Paredes i els cadets Álex Cátedra, 
Mario Márquez i Joel Baltazar. Cap de les seleccions del Vallès es va clas-
sificar per disputar, un dia després, la fase final | RJ
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El cadet de futbol sala de l’EF 
Montcada, recuperat aquesta 
temporada pel club vermell, es 
va emportar amb contundèn-
cia la victòria en el derbi local 
que es va disputar el 29 de no-
vembre al pavelló Miquel Po-
blet contra el nou cadet C de 

l’FS Montcada (3-9). Després 
de 9 jornades, els vermells 
ocupen la sisena posició amb 
16 punts i un balanç de cinc 
victòries, un empat i tres der-
rotes. Per la seva banda, l’FS 
Montcada C és penúltim amb 
dos triomfs | RJ

L’equip C de l’FS Montcada va caure per un contundent 3-9

Futbol sala

l’eF Montcada guanya 
clarament el derbi cadet

A manca d’una jornada per al 
final de la fase prèvia, el cadet A 
de l’UB MIR és tercer al grup 6è 
del nivell B del Campionat Terri-
torial. L’equip de Laura Linares, 
jugadora del sènior A femení del 
club, ha disputat un total de set 
partits amb un balanç de tres 
victòries –l’útima, el 29 de no-
vembre contra el CB Vilassar de 
Dalt (70-56)– i quatre derrotes. 
“La lliga ha estat molt igua-
lada i els nois han demostrat 
una bona evolució en el seu se-
gon any com a cadets, tot i que 
no esperava perdre un partit 
contra l’últim classificat”, ha 
comentat Linares. 
El cadet A, que va descansar la 
setmana passada, disputarà el 
seu últim partit d’aquesta fase 
el 20 de desembre a la pista del 
Netsport-El Masnou A. Si gua-
nya, acabarà segon i jugarà la 
segona fase al nivell B-2. 

bÀsquet

el cadet a de l’UB Mir busca el segon 
lloc a la prèvia per passar al nivell B-2

Rafa Jiménez | Redacció 

A manca d’una jornada, l’equip de Laura Linares és tercer amb 3 triomfs i 4 derrotes

A la primera volta, en partit disputat el 8 de novembre, el cadet A va superar El Masnou A (65-49)
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El primer derbi de la temporada entre ambdós cadets va finalitzar amb victòria dels vermells

L’UE Montcada farà un tor-
neig de Nadal el 20 de desem-
bre a la sala d’escacs del pavelló 
Miquel Poblet amb la disputa, 
a partir de les 10h, de partides 
ràpides per a adults i nens. Es 
poden fer inscripcions fins a 15 
minuts abans de l’inici | RJ 

l’Ue Montcada 
organitza un 
torneig de 
Nadal

escacs
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Isidoro Aparicio
Sense por. Isidoro Aparicio (Montcada i Reixac, 1983) viu la muntanya amb passió. Veí del barri 
de Can Sant Joan, treballa d’operari de fabricació en una empresa de Castellbisbal dedicada a 
la producció de medicaments per a animals. Gràcies a la complicitat dels seus caps, Isi, com el 
coneixen els seus amics, s’organitza les vacances en funció del calendari de les seves expedicions 
que fi nança amb el mínim cost possible. Des de fa tres anys, el que va començar com una afi ció, 
s’ha convertit en una forma de vida. Solter per vocació, entregat de moment a la muntanya i soci 
del CEAV des de fa un parell d’anys, a principi de 2015 afrontarà el repte de pujar, fent equip amb 
el seu company i amic Jordi Alejandro, al cim de l’Aconcagua. O el que és el mateix, la muntanya 
més alta del món després de l’Himàlaia, amb 6.960 metres d’alçada.

“si m’ha de passar alguna 
cosa, que sigui a la muntanya”
Com va arribar l’alta muntanya a la 
teva vida?
El meu pare m’havia parlat d’Orde-
sa i hi vaig anar a fer una primera 
ruta. Em va agradar i, l’any 2004 
vaig decidir estudiar al CAR de Sant 
Cugat un cicle formatiu de grau mit-
jà de conductor d’activitats físico-
esportives al medi natural. Allà em 
van ensenyar a interpretar un mapa, 
primers auxilis, fer escalada... Va ser 
una primera empenta per viure més 
intensament l’afi ció per la muntanya, 
sense pensar en dedicar-m’hi pro-
fessionalment. 
I com ha anat la teva evolució en 
aquest món tan exigent i perillós?
Després de pujar muntanyes com el 
Pedraforca, al 2012 vaig fer una pri-
mera expedició llarga a Polònia. Em 
va encantar i des de fa uns anys pre-
paro un parell de sortides anuals. He 
anat a Itàlia, als Dolomites, al Marroc 
i aquest 2014 ha estat intens des-
prés de pujar el Teide, el Mont Blanc 

i l’Ararat, a Turquia. 
El proper repte, a principi de 2015, 
serà l’Aconcagua. Per què aquesta 
muntanya?
Sempre m’han impressionat els An-
des. M’atrau la idea d’anar a Amèri-
ca i es tracta d’una muntanya molt 
segura, ja que hi ha un servei de 
rescat per si tens cap problema. A 
més, l’Aconcagua està a l’Argentina i 
entendre l’idioma ho fa tot més fàcil.
El gran perill del gegant d’Amèrica 
és l’altitud, no?
Sí, és la gran amenaça. No és un cim 
gaire complicat, però el gran proble-
ma és el canvi d’altura. A més, és 
una expedició d’un parell de setma-
nes i es poden produir canvis sobtats 
a la climatologia.
Com es prepara una expedició 
d’aquesta magnitud?
M’he estat entrenant des de l’es-
tiu. Vaig a córrer dos o tres cops a 
la setmana i intento fer sortides als 
Pirineus per tocar neu i caminar en 

alçada. La veritat és que porto anys 
cuidant-me i tampoc haig de fer un 
entrenament específi c ni intensiu. 
I com viu el teu entorn familiar la 
teva afi ció?
Fa un parell d’anys que no tinc pare-

lla i prefereixo continuar així perquè 
vull estar un temps viatjant pel món 
pujant muntanyes. La meva mare sí 
que ho passa malament... Ja patia 
quan era petit i em veia pujar als ar-
bres! Tot i aquest patiment, em dóna 
suport i jo sempre li dic que si m’ha 
de passar alguna cosa, que sigui allà 
on m’agrada, a la muntanya.  
Com afrontes les despeses i d’on 

treus el temps per a aquesta afi ció?
La gent creu que tinc moltes vacan-
ces, però la meva sort és que treballo 
en una empresa que em dóna fl exi-
bilitat per agafar-me els dies de festa. 
Tot el meu temps lliure és per a la 
muntanya. No és una activitat bara-
ta, però hi ha opcions per no haver 
de pagar massa si t’organitzes el vi-
atge. A més, tenim muntanyes relati-
vament a prop.
És cert que la muntanya enganxa?
Sí. Vius experiències úniques. De 
moment, he tingut sort i tot el que 
m’he proposat, m’ha sortit bé. Les 
sensacions són tan fortes que un 
cop que has tornat, ja estàs pensant 
en una propera expedició. El món és 
molt gran i hi ha moltes muntanyes 
per  pujar. M’agraden molt les perso-
nes i a la muntanya coneixes molta 
gent bona. Part dels millors amics 
que tinc els he conegut allà.
Has viscut algun moment perillós?
De moment, no he tingut experiènci-

es negatives i suposo que quan tin-
gui la primera, veuré quin és el meu 
límit. L’expedició que vam fer a l’estiu 
al Mont Blanc va ser força exigent. 
En moments puntuals, em vaig arri-
bar a preguntar què feia allà, assu-
mint tant risc per pujar a un cim.
El teu gran repte per al futur?
No estic obsessionat amb el fet 
d’augmentar la difi cultat dels meus 
reptes, però és obvi que un dels 
meus objectius és l’Everest. Sóc 
jove, estic en un bon moment físic 
i, si vull anar a l’Himàlaia, ho hauré 
de fer en tres o quatre anys. Això sí, 
necessitaré més dies i trobar patro-
cinadors perquè és molt més car.
Ja penses que faràs quan tornis de 
l’Aconcangua?
Al juliol, marxaré a l’Iran per inten-
tar pujar al volcà més gran d’Àsia, 
el Damavand. Serà una expedició 
amb amics perquè la idea és apro-
fi tar el viatge per fer turisme en un 
país que em sembla apassionant.

“El món és molt gran i 
hi ha moltes muntanyes 
per pujar. Part dels 
meus millors amics els 
he conegut allà”

Alpinista
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