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el Ministeri a Madrid PÀG. 6

Gran manifestació 
pel soterrament
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Montcada i Reixac viurà la seva 
Festa Major del 13 al 16 de maig. 
El programa, presentat a l’Au-
ditori Municipal el 5 de maig, 
inclou com a novetat destacada 
la Festa Holi Major, inspirada en 
una tradició hindú per celebrar 
l’arribada de la primavera i que 
té molta vistositat a causa de l’ús 
de pigments de colors. La Holi 
montcadenca tindrà lloc al Camí 
de la Font Freda, al costat de les 
antigues pistes d’atletisme el dia 
16 a les 11h. Els participants, que 
hauran de dur una samarreta 
blanca, podran comprar bosses 
de pigments al preu de 2 euros al 
mateix espai i ballar al ritme de 
la música fi ns que arribi el mo-
ment de llençar a l’aire els colors 
en pols. “Localitats veïnes com 
Cerdanyola ja han celebrat 
amb èxit les seves versions de 
la Festa Holi i estem conven-
çuts que també tindrà bona 
resposta a Montcada, sobretot 
entre els més joves”, ha dit la 
regidora de Cultura i Patrimoni, 
Mónica Martínez (ICV-EUiA).

Canvi. Enguany la festa no co-
mençarà amb el tradicional pre-
gó, sinó amb un compte enrera 
a la plaça de l’Església conduït 
per un animador, que culminarà 
amb una  gran pluja de confeti. 
Immediatament després, la com-
panyia Tot Circ respresentarà a 
la mateixa plaça l’espectacle Top 
Ten Circ. Pensant en el públic fa-

miliar, el carrer Major tornarà a 
convertir-se en el Carrer del Joc 
els dies 14 i 15, i en el Carrer del 
Circ el dia 16. Les entitats cultu-
rals del municipi, com Els Cas-
tellers, Els Dia bles de Can Sant 
Joan, Els Gegants i Capgrossos 
i les AV tindran com sempre un 
paper destacat en el programa. 
Al Teatre Municipal s’han pro-
gramat dos espectacles: el con-
cert de l’orquestra Maravella el 
dia 14, (en sessió de tarda i nit) 
i la comèdia ‘Taxi’, del grup Tea-
trac, el dia 16. 

Barraques. L’Espai Poblet, amb 
una dotzena de carpes, centra-
litzarà l’oferta musical de les 
nits amb tres propostes: el grup 
de versions intergeneracio nal 
Hotel Cochambre (el 13, a les 
23.30h); la banda de fusió de 
música llatina i electrònica La 
Sra Tomasa –un dels membres 
de la qual és el montcadenc Jor-
di Sanz (el 14, a les 0h) i l’or-
questra Plateria, que es troba 
fent la seva gira de comiat (el 
15, a les 23.30h). 
Una altra novetat és el can-
vi d’ubicació de la fi ra 
d’atraccions,  que ja no estarà 
al polígon La Granja, sinó a 
les antigues pistes d’atletisme. 
“Hem volgut apropar la fi ra 
al nucli urbà per facilitar-hi 
l’accés, tot i que pactarem 
amb els fi raires uns horaris 
raonables i la reducció dels 
decibelis”, ha dit Martínez, qui 
destaca que l’AV de Pla d’en 
Coll-Montcada Nova ha donat 
el seu vistiplau. També ha ex-
plicat que aquest és un any de 
transició, en què només s’han 
fet alguns canvis “però de cara 
a l’any vinent volem plante-
jar un nou model de festa”.

Actualitat
laveu.cat

LA FIRA CANVIA D’UBICACIÓ
Les atraccions ja no estaran al polígon La Granja, 
sinó a l’antiga pista d’atletisme del Camí de 
la Font Freda, més a prop del nucli urbà

FESTA MAJOR 2016

El programa inclou com a novetat destacada 
la Festa Holi inspirada en la tradició hindú
El pregó serà substituït per un compte enrera a la plaça de l’Església i una pluja de confeti en un acte dirigit per un animador

Laura Grau | Montcada

Els grups Hotel 
Cochambre i La Sra 
Tomasa i l’orquestra 
Plateria oferiran 
concerts a l’Espai Poblet

La Festa Holi, que els hindús celebren per donar la benvinguda a la primavera, s’ha posat de moda a Amèrica i Europa en els últims anys 
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El grup de fusió La Sra Tomasa farà ballar el públic de l’Espai Poblet la nit de dissabte La companyia Tot Circ obrirà el programa d’espectacles

Es convoca el primer concurs d’Instagram sobre la Festa Major
Una altra de les novetats del 
programa és la convocatòria 
d’un concurs de fotografi es a la 
xarxa social Instagram, amb la 
col·laboració de l’Agrupació Fo-
togràfi ca de Montcada i Reixac 
(Afotmir), que escollirà les 3 mi-
llors fotografi es dels dos grups 

d’edat:  el grup A, fi ns a 14 anys, 
i el grup B, de 15 a 18. Les imat-
ges hauran de recollir algun dels 
moments de la Festa Major. Cada 
autor podrà pujar fi ns a un mà-
xim de tres fotografi es fetes amb 
dispositius mòbils i identifi cades 
amb el hashtag #concursfesta-

major2016grupa ó grupb. El límit 
per participar al concurs fi nalitza-
rà a les 0h del 17 de maig, últim 
dia de la festa. Els guanyadors 
podran participar de forma gra-
tuïta en un curs de fotografi a de 
l’Afotmir al Centre Cívic Antigues 
Escoles de Mas Rampinyo | LR

ST SG
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LA RIBERA
El Ple aprova provisionalment el pla per 
urbanitzar el terrenys de l’antiga Intorsa, 
al costat del parc de les Aigües

MANIFESTACIÓ MULTITUDINÀRIA

Nou clam pel soterrament
Al voltant de 3.500 persones, segons la Policia Local, van sortir el 27 d’abril al carrer per reclamar l’execució del projecte

Més de 3.500 persones, segons 
fonts de la Policia Local, van 
participar el 27 d’abril a la mani-
festació convocada per l’Ajunta-
ment i la Plataforma Tracte Just 
Soterrament Total (PTJST) per 
reinvindicar el soterrament de la 
línia R2 al seu pas per Montca-
da. La mobilització va començar 
a la Cruïlla del Soterrament, on  
es va fer una nova perforació al  
monument a les víctimes de les 
vies del tren en record de la dar-
rera persona que hi ha perdut la 
vida, el dia 20 d’abril, la número 
166 de la història. Tot seguit, els 
manifestants van travessar el pas 
a nivell del carrer Bogatell van 
passar pel passeig Jaume I i van 
creuar el pas del carrer Pasqual 
per acabar el recorregut davant 
de l’Ajuntament, on van tenir lloc 
els parlaments de les autoritats 
precedits per l’aixecament d’un 
pilar de dol per part dels Caste-
llers de Montcada.

Parlaments. L’alcaldessa, Laura 
Campos (ICV-EUiA-E), es va 
mostrar impressionada per la 
gran quantitat de persones que va 
participar a la mobilització, que 
va qualifi car d’èxit. “És una gran 
demostració de força del poble 
de Montcada”, va dir l’edil, qui 
va agrair la presència de veïns i 
de representants polítics d’altres 
poblacions per donar suport a la 
històrica reivindicació local. En-

tre els assistents, cal destacar l’al-
calde de Sant Feliu de Llobregat, 
Jordi San José, un municipi amb 
una problemàtica similar a la de 
Montcada que també reclama el 
soterrament de les vies del tren 
al seu pas per la ciutat, i també 
regidors de diferents grups mu-
nicipals de Santa Coloma de 
Gramanet, municipi on vivia 
una de les últimes persones atro-
pellades i familiars de la qual van 

ser presents a la mobilització amb 
pancartes i fotografi es del jove. 
Durant el seu discurs, Campos va 
anunciar que el Ministeri de Fo-
ment ha convocat l’Ajuntament a 
una reunió el pròxim 18 de maig 
per crear la taula de treball per a 
l’execució del projecte. L’edil va 
demanar a la ciutadania no defa-
llir entenent que és un moment 
crucial. “El soterrament ja el 
tenim a tocar”, va dir. 
En aquest sentit també es va ma-
nifestar el portaveu de la PTJST, 
Ramón Bueno, qui es va mostrar 
“emocionat” de la resposta de la 
ciutadania. “Els nostres repre-
sentants municipals poden ne-
gociar i pressionar qui calgui 
sabent que compten amb el su-
port del poble”, va assenyalar.

La mobilització ha comptat amb 
la participació de diversos dipu-
tats al Parlament de Catalunya 
com Lluís Rabell, portaveu del 
grup de Catalunya Sí que Es Pot; 
Marc Sanglas, de Junts pel Sí; Ser-
gio Sanz, de C’s; Santi Rodríguez, 
portaveu adjunt del grup del PP; 
Marta Ribas, de Catalunya Sí 
que Es Pot; i Pol Gibert, del PSC. 
També han assistit altres persona-
litats del món de la política com el 
president del Consell Comarcal 
del Vallès Occidental i alcalde de 
Castellar, Ignasi Giménez (PSC); 
i el coordinador nacional d’ICV, 
David Cid.
reclamar l’ampliació de la zona 
taronja al Pla d’en Coll.

Sílvia Alquézar | Montcada
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A la fi  de la concentració 
Campos va anunciar que 
el 18 de maig es reunirà 
a Madrid la comissió de 
treball pel soterrament

06

A la capçalera de la manifestació hi anaven plegades la pancarta de l’Ajuntament i de la Plataforma amb una altra de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat que lluita per un projecte semblant

El govern municipal, amb l’alcaldessa al front, més els exalcaldes Josep 
M. Campos i César Arrizabalaga –a la imatge de la dreta–, diversos re-
gidors i exregidors de l’Ajuntament i membres de la Plataforma Tracte 
Just Soterrament Total (PTJST) van anar el 26 d’abril fi ns a la Delegació 
del Govern a Barcelona per lliurar a la seva titular, María de los Llanos 
de Luna, un manifest reclamant el projecte. L’escrit demanava que s’in-
cloguin als pressupostos generals les inversions necessàries per soterrar 
la línia R2 al seu pas pel nucli urbà i instava el Ministeri de Foment a 
convocar de forma urgent el grup de treball acordat a la reunió del passat 
12 d’abril a Madrid. 
De los Llanos es va comprometre a enviar el manifest a la ministra de 
Foment en funcions, Ana Pastor, i a vetllar pel compliment dels acords 
assolits. Justament, l’endemà mateix el Ministeri va fi xar data per la tro-
bada que es farà el 18 de maig a Madrid. “Montcada ha passat de la 
indignació a l’acció”, va manifestar l’edil a la sortida de la reunió amb la 
delegada del govern. Per la seva banda, el portaveu de la PTJST, Ramón 
Bueno, va qualifi car l’acció “d’exitosa” i va animar els exregidors a seguir 

duent a terme iniciatives en favor del soterrament. Entre els participants 
no hi havia cap representant del PP que, segons la seva portaveu, Eva 
García, no va ser prèviament avisat. A través d’un comunicat, l’edil va 
lamentar que s’hagués “apartat i despreciat” el seu partit i va criticar la 
“utilització de les víctimes de les vies”, tot afegint que algunes hi han 
perdut la vida de forma voluntària | SA
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Els Castellers de Montcada i Reixac es van afegir a la reivindicació aixecant un pilar de dol en record a les víctimes de les vies
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EL DIA PREVI A LA PROTESTA

Acció de regidors i exregidors davant de la Delegació del Govern a Catalunya
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La mobilització del 27 d’abril 
va comptar amb la partici-
pació de diversos diputats al 
Parlament de Catalunya que 
van intervenir en suport a la 
demanda del municipi. Tam-
bé hi van assistir altres perso-
nalitats del món de la política 
com el president del Consell 
Comarcal del Vallès Occiden-
tal i alcalde de Castellar, Ig-
nasi Giménez (PSC); i els co-
ordinadors nacionals d’ICV, 
David Cid i Marta Ribas.

Marc Sanglas (Junts pel Sí)
“Aquesta lluita 
no pot continuar 
gaire més. Ens 
hem d’ajuntar 
tots per fer pres-
sió als governs 
que tenen responsabilitat so-
bre aquest afer perquè el so-
terrament sigui uma realitat. 
Deixem-nos de discursos, 
posem-nos a treballar. Im-
pulsarem i treballem des de 

la Generalitat perquè l’Estat 
compleixi els seus compromi-
sos de soterrar la línia”.
Sergio Sanz (C’s)
“Ens tindreu al 
costat per acon-
seguir que s’elimi-
nin els elements de 
risc d’aquesta in-
fraestructura i per 
demanar un acord entre les dife-
rents admnistracions per execu-
tar el soterrament. Us animem 
a mantenir la vostra lluita”.
Pol Gibert (PSC)
“Avui reclamem 
una cosa tan 
elemental com 
protegir les vides 
dels veïns que 
viuen a Montca-
da. És un tema transversal i 
la mostra d’això és que aquí 
hi ha partits de tots els colors 
que defensem el projecte. Us 
demanem que seguiu aquesta 
lluita al carrer perquè nosal-
tres farem el que podrem des 
de les institucions”.

Lluís Rabell (CSQEP) 
“Vosaltres heu 
fet la feina, heu 
sabut organitzar-
vos i estar al car-
rer; ara ens toca 
als que estem a 
les institucions que les vostres 
reivindicacions es facin realitat. 
Compteu amb la solidaritat 

dels companys i companyes 
que arreu de l’Estat entenen 
que les reivindicacions del po-
ble són justes i ens uneixen”.
Santi Rodríguez (PP)
Venim a refer-
mar el compro-
mís amb la vos-
tra reivindicació 
perquè la consi-

derem totalment justa. Amb 
independència de qui tingui 
la responsabilitat, ens colpeix 
cada vegada que sentim notí-
cies en relació a les línies fer-
roviàries de Montcada. Venim 
a refermar-vos el compromís 
que continuarem mantenint 
el temps que faci falta amb el 
municipi”.

07

Diputats catalans, 
en suport al municipi

RESSÒ MEDIÀTIC

Els polítics van coincidir a reclamar la infraestructura

Pilar Abián | Redacció

L’obra de l’artista urbà Roc Black Block en reivindicació 
del soterrament de l’R2 s’inaugurarà ofi cialment el 15 de 
maig, a les 11h, en el marc de la Festa Major del muni-
cipi. En tan sols cinc dies l’autor va transformar la façana 

de l’antic Museu en una imatge virtual de com seria el 
centre si les vies estiguessin soterrades. L’impressionant 
mural és entre el carrer Bogatell i Julio García, a pocs 
metres del monòlit en record a les víctimes del tren | PA
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El mural de Roc Black Block es presentarà el 15 de maig
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El Ple municipal, en la sessió 
corresponent al mes d’abril, el 
passat dia 28, va aprovar de for-
ma provisional el Pla de Millora 
Urbana als terrenys que ocupa-
ven les instal·lacions de l’empre-
sa Daicolorchem (antiga Intor-
sa) a la Ribera. “El document 
desenvolupa els drets edifi ca-
toris dels propietaris i els or-
dena d’una forma que sigui 
benefi ciosa per a l’entorn de 
cara a una futura urbanitza-
ció”, va explicar el president de 
l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez 
(ERC), qui va destacar que la 
negociació amb els propietaris 
ha permès augmentar la superfí-
cie de zona verda, “fet que farà 
possible l’ampliació del parc 
de les Aigües i dels carrers de 

les Aigües i dels Horts i que el 
barri quedi molt més espon-
jat”. El pla determina que es po-
dran construir 160 habitatges,el 
20% dels quals hauran de ser 
de protecció pública i el 10% de 
preu concertat. L’Ajuntament 
obtindrà un 10% d’aprofi ta-
ment, és a dir, podrà construir 
16 habitatges.
Tots els grups municipals van 
votar a favor del document, 
amb l’excepció de la CUP, que 
es va abstenir. L’últim pas de la 
tramitació del Pla serà enviar-lo 
a la Comissió d’Urbanisme de 
la Generalitat perquè en doni el 
vistiplau i poder-ne fer l’aprova-
ció defi nitiva. El regidor socialis-
ta, Juan Parra –que va ocupar la 
cartera d’Urbanisme a l’anterior 
govern– va destacar la importàn-

cia “de posar les bases perquè 
en un futur es puguin treure 
les tanques que han deixat 
aïllat el barri de La Ribera”. 
Sánchez va agrair el suport de la 
majoria dels grups “ja que un 
dels nostres objectius com a 
govern és millorar la connecti-
vitat dels barris”, va afegir. 

Riera Seca. En l’Àrea Territorial, 
el Ple també va aprovar el text 
refós de la modifi cació puntual 
del Pla General Metropolità a 
l’àmbit de Montcada Nord-Parc 
de la Riera Seca. Seguint les reco-

manacions de la Comissió d’Ur-
banisme de la Generalitat, s’in-
corporen al Pla dues novetats: 
escurçar el termini d’execució 
del Pla de Millora Urbana, que 
s’haurà de desenvolupar en un 
màxim de 4 anys a l’espai de 
l’antiga Ignis, actualment molt 
degradat, i dotar al polígon de 
Can Milans d’una zona verda 
per compensar l’espai que va 
ocupar Valentine quan s’hi va 
traslladar. Ambdues mesures 
van comptar amb el suport de 
tots els grups municipals, fet 
que Sánchez va agrair especial-

ment ja que la bona marxa 
d’aquest afer pot evitar greus 
reclamacions patrimonials per 
part de l’Ajuntament de la Lla-
gosta. 

Altres punts. Els grups muni-
cipals també van aprovar per 
unanimitat un nou tràmit per 
tirar endavant el Pla Especial 
del Catàleg de masies, cases ru-
rals i altres edifi cacions i el con-
veni urbanístic per adquirir els 
terrenys on es troba el jaciment 
ibèric Les Maleses per valor de 
30.640 euros.

El pla per urbanitzar 
l’antiga Intorsa permetrà 
esponjar la Ribera

PLE D’ABRIL

El govern destaca que la negociació amb els propietaris ha 
suposat la incorporació de més superfície de zona verda

Laura Grau | Redacció

Els terrenys de l’antiga Intorsa estàn delimitats per una tanca que actua com a barrera entre el barri i el parc de les Aigües
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Un dels punts més debatuts al 
Ple d’abril va ser el de la moció 
presentada per la CUP, amb un 
regidor a l’oposició, en suport als 
prop de 300 ajuntaments de Ca-
talunya que han estat requerits 
per l’Audiència Nacional per ha-
ver aprovat una moció favorable 
a la Resolució del Parlament del 
passat 9 de novembre que de-
clara l’inici del procés de creació 
d’un Estat català independent 
en forma de república. El text 
constava de cinc punts dels quals 
només es van acabar aprovant 
dos, el que reconeix el dret d’au-
todeterminació dels pobles –que 
va comptar amb els vots a favor 
d’ICV-EUiA-E, ERC, Círculo, 
CiU i la CUP– i el que insta a 
comunicar l’acord a administra-
cions supramunicipals, aprovat 
amb l’abstenció de Círculo.
La resta de punts de la moció 
que feien referència al rebuig 
als requeriments de l’Audiència 
Nacio nal, al suport als regidors 
investigats per aquest motiu i a 
secundar les mobilitzacions que 
es convoquin, només va rebre els 

vots d’ERC, CiU i de la pròpia 
CUP. “No entenc el posiciona-
ment d’alguns dels grups per-
què, més enllà del procés sobi-
ranista, aquesta moció parla 
de ser solidari amb altres regi-
dors que l’únic que han fet ha 
estat expressar-se lliurament”, 
va lamentar el portaveu cupaire, 
Gonzalo Garcia. CiU i ERC van 
argumentar el seu suport al text 
íntegre entenent que la Resolució 
del Parlament i la moció aprova-
da a un gran nombre d’ajunta-
ments –al de Montcada i Reixac 
va ser rebutjada– responen al 
mandat de les urnes del passat 
27 de setembre. ICV-EUiA-E i 
Círculo consideren, però, que no 
es pot donar als passats comicis 
la categoria de plebiscit i que no-
més un referèndum pot acabar 
amb el confl icte que es viu amb 
l’Estat.
Els partits que van votar en con-
tra de la moció –PSC, C’s i PP–, 
consideren que la Resolució del 
Parlament no s’ajusta a la legali-
tat i es mostren contraris a donar 
suport a cap actuació política que 
vagi en contra de la mateixa.

Pilar Abián | Redacció

Suport al dret a decidir 
però no als regidors 
investigats per l’Audiència

MOCIÓ

El text de la CUP només es va aprovar de forma parcial
L’Ajuntament continua pagant 
als seus proveïdors en un Perio-
de Mitjà de Pagament (PMP) 
inferior al màxim que indica la 
llei. Durant el primer trimestre 
del 2016, el consistori va pa-
gar a una mitjana de 22 dies, 
per sota dels 30 que recomana 
aquest indicador comú per a 
totes les administracions pú-
bliques que mesura el termini 
de pagament i que va entrar en 
vigor l’octubre del 2014. Per 
primera vegada des que s’apli-
ca aquest indicador, l’Ajunta-
ment ha pogut complir-ho du-
rant dos trimestres de manera 
consecutiva. “Són dades molt 
positives”, va comentar durant 
el Ple d’abril el responsable de 
l’Àrea Econòmica, Óscar Gil 
(ICV-EUiA-E). L’objectiu de 
l’equip de govern és que el 
PMP es pugui baixar fi ns a 
menys de 15 dies abans d’aca-
bar l’any.
 
Altres punts. En matèria econòmi-
ca, el Ple també va aprovar quatre 
expedients de modifi cació de crè-
dit. Un relacionat amb les obres 
de construcció de la rotonda de 

connexió entre la carretera de la 
Roca i la Vallençana, projecte que 
s’ha de modifi car amb el desvia-
ment d’una línia de mitja tensió 
que està soterrada i la construcció 
d’un col·lector d’aigües residuals 
i pluvials que es connectarà amb 
la xarxa de clavegueram i que 
es fi nançarà entre la Diputació 
i l’Ajuntament, que aportarà 
uns 23.000 euros. Les altres 
modifi cacions estan vinculades 
als moviments de promoció 
interna dins de la plantilla de 
l’Ajuntament i a la compra de 
mobiliari urbà per al trasllat de 
la Policia Local. El portaveu de 
C’s, David Gerbolés, va criticar 
el govern per haver fet aquestes 
modifi cacions sense consultar-
ho amb el seu partit, que va 
ser decisiu per a l’aprovació del 
pressupost general. “Ens sem-
bla poc seriós i ens adonem 
que aquest govern només és 
dialogant quan li fa falta”, va 
dir Gerbolés. En aquest sentit, 
el govern es va comprometre a 
millorar la comunicació a l’ho-
ra de fer futures modifi cacions 
de crèdit.
El Ple també va aprovar per 
unanimitat la concertació d’una 

pòlissa de crèdit d’un màxim 
de 1,5 milions d’euros per fer 
front a les expropiacions que 
l’Ajuntament ha de pagar a 
l’empresa Tort. 
Per últim, es va donar compte 
del decret d’Alcaldia de la li-
quidació dels pressupostos ge-
nerals de la corporació que va 
tancar l’any 2015 amb un re-
sultat pressupostari positiu de 
586.000 euros i un romanent 
de tresoreria de 118.000. D’al-
tra banda, els imports pendents 
de dubtós cobrament de l’Ajun-
tament arriba als 8 milions, on 
estan refl ectits els diners que 
encara li deu la Generalitat.

El govern vol seguir reduint el període 
mitjà de pagament a proveïdors

DEBAT POLÍTIC  

Durant el primer trimestre de l’any, s’ha situat en 22 dies, per sota dels 30 recomanats

Rafa Jiménez | Montcada

Òscar Gil, president de l’Àrea Econòmica
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ENTREVISTA A EVA GARCÍA

Eva García és una de les regi-
dores més veteranes del Ple. Va 
arri bar al càrrec l’any 2000 en un 
moment de bonança per al PP, 
que aleshores tenia dos regidors a 
l’oposició, passant a tres al 2011. 
A les darreres eleccions, el partit 
va sofrir una important davallada 
electoral i García es troba ara per 
primera vegada sola al grup.
Troba a faltar els seus excom-
panys?
Sobretot en la feina diària i en la 
preparació del Ple. Abans cada 
membre del grup era expert en 
una àrea, ara totes les decisions 
les haig de transmetre jo i això 
implica més responsabilitat.
Creu que el PP tornarà a recupe-
rar els vots perduts?
Estic convençuda que repetirem els 
resultats de fa 5 anys. En aquestes 
passades eleccions ens van afec-
tar les decisions que el meu partit 
va haver de prendre en el govern 

d’Espanya per evitar ser intervin-
gut. Han estat mesures impopulars 
però necessàries i la gent ho acaba-
rà reconeixent.
Després de molts anys de man-

dats amb majories absolutes ara 
hi ha un govern en minoria i vuit 
grups al Ple. Com ho veu?
Jo veig complicat gestionar un go-
vern amb quatre partits a dintre. 
ICV i EUiA estan en coalició i 
després estan ERC i Podem. En 
aquests primers mesos s’estan pre-
nent poques decisions i la majoria 
són fruit de la inèrcia de governs 
anteriors, tant les positives com les 
negatives. Crec que el més fàcil és 
un govern en majoria però ara toca 
consensuar les decisions i jo estic 
oberta a donar suport en allò que 
sigui positiu per a Montcada. 
Què opina del Pla d’Actuació 
Municipal aprovat pel govern?
Com a document de treball i decla-
ració d’intencions està bé. Ara cal  
que les propostes es materialitzin. 
Què prioritzaria el PP en el cas 
d’haver de gestionar?
Sobretot la seguretat ciutadana. 
Darrerament s’han incrementat els 
delictes, fi ns i tot amb violència. No 
pot ser que a les 22h una persona 
sigui atacada al carrer amb una na-
valla, com ha passat recentment. 
També vetllaríem per tenir una 
ciutat neta i perquè les condicions 
socials fossin iguals arreu. Tenim 
guetos on es concentra molta immi-
gració que, a més, no s’integra en 
la nostra societat i costums, mentre 
a d’altres barris el nivell de vida és 
molt superior a la resta. Les esquer-

res parlen d’una ciutat sostenible, 
integradora... A mi això no em diu 
res. Vull una ciutat neta i endreça-
da on els carrers i els polígons no 
estiguin degradats i on no hi hagi 
reductors de velocitat a cada pas. 
Creu que el passat és un llast per 
a l’actual govern?
Sí, durant anys ens condicionaran 
els deutes que ens han deixat les 
obres faraòniques d’anteriors go-
verns i les famoses expropiacions. 
Aquesta és una greu hipoteca i, 
si a això afegim el que ens deu la 
Generalitat, és obvi que el govern 
actual es troba lligat de mans. 
Quina nota li dóna?
Se l’ha de deixar una mica més de 
temps perquè apliqui les seves po-

lítiques, no perquè m’agradin sinó 
per una qüestió de coherència. El 
que està clar és que partits que a 
l’oposició eren molt més radicals 
ara en el govern han canviat el 
seu discurs rupturista, suposo que 
per manca de recursos i per l’escàs 
marge de maniobra que tenen.

Pel que fa al soterrament de 
l’R2, el PP es va molestar per no 
haver estat convidat a l’acte fet el 

dia 26 d’abril davant de la Dele-
gació del govern.
La unitat en aquest afer és primor-
dial independentment de qui go-
verni a Espanya. El que va passar 
l’altre dia en un acte organitzat per 
exregidors és un gravíssim error 
que espero no es torni a repetir. 
Fins al passat mes de setembre 
vostè va compaginar la tasca de 
regidora amb la de diputada. 
Actualment, a què es dedica?
Sóc la directora general del Parc 
Tecnològic del Vallès, un ens que 
dóna servei a 180 empreses cap-
davanteres en noves tecnologies. 
Estic molt contenta d’haver iniciat 
aquesta nova etapa professional 
que m’està obrint moltes portes.

Pilar Abián | Redacció

La portaveu del PP es mostra oberta a consensuar totes les polítiques que el seu partit consideri benefi cioses per al municipi

‘El govern està prenent poques decisions i 
la majoria, per inèrcia d’anteriors mandats’

Eva García, l’única representant del PP en aquest mandat, compagina la seva tasca política amb la de directora del Parc Tecnològic del Vallès

R
AF

A 
JI

M
ÉN

EZ

‘Vull una ciutat neta, 
endreçada, segura i on 
no hi hagi diferències 
socials entre barris’

‘Crec que és difícil 
gestionar un govern    
on hi ha quatre partits’
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La posada en marxa de la zona 
taronja d’aparcament rotatiu 
al carrer Guadiana per part de 
l’Ajuntament, a proposta de l’As-
sociació de comerciants i l’AV 
Montcada Centre, no ha estat 
ben rebuda per una part del veï-
nat que ha decidit constituir-se 
amb el nom de Plataforma con-
tra les zones de limitació horària. 
El col·lectiu, que ha creat un grup 
de Facebook que compta amb 
325 seguidors, considera que la 
mesura perjudica els residents 
perquè elimina aparcaments en 
un sector molt densifi cat.
Després de presentar-se en públic 
el 28 d’abril fent una intervenció 
en el torn de precs i preguntes 

del Ple municipal, el 2 de maig 
la Plataforma es va reunir amb 
el regidor de barri, Jordi Sánchez 
(ERC), per traslladar-li la seva 
queixa en forma d’instància. 
L’edil es va comprometre a ana-
litzar la seva demanda i a convo-
car una nova trobada amb la pre-
sència d’altres regidors i tècnics.

Queixes. Les zones taronja perme-
ten aparcar gratuïtament durant 
una hora i es van instaurar al 
municipi durant l’anterior man-
dat als barris de Mas Rampinyo 
i Can Sant Joan. “Aquest exem-
ple no és comparable amb el 
centre perquè aquí, a més de 
manca d’aparcament, tenim 
zones blaves i el mercat dels 

dimecres, que ens treu places 
i també perjudica els veïns 
que tenen guals”, va dir al Ple 
Sandra Mate, en nom de la nova 
Plataforma, que es queixa de la 
manca d’informació que hi ha 
hagut al veïnat abans de la imple-
mentació de la mesura. Alguns 
dels promotors d’aquest col·lectiu 
van liderar l’oposició a les zones 
blaves de pagament quan es van 
instaurar, l’any 2003. “Al 2009 
vam aconseguir que s’elimi-
nessin del carrer Guadiana i 
ara l’espai que vam recuperar 
és zona taronja”, va lamentar 
Mate, tot indicant que el millor 
seria col·locar aquestes places al 
carrer Major, actualment destinat 
a zones blaves.

Es constitueix la Plataforma contra 
les zones de limitació horària

MOBILITAT 

El col·lectiu va presentar públicament al Ple d’abril la seva oposició a les zones taronja

Pilar Abián | Redacció

Al carrer Guadiana s’ha habilitat una cinquantena de places de zona taronja on es pot estacionar sense pagar durant una hora com a màxim
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CAN SANT JOAN
La plaça del Sud es dirà plaça la Traca, en honor
a una de les activitats de la Festa Major del barri

La plaça del Sud de Can Sant Joan, situada entre els carrers Bifur-
cació, Drac i Besòs, es dirà a partir d’ara plaça la Traca. El canvi, 
aprovat en Ple, respon a una petició que ha formulat l’AV Can Sant 
Joan, que al juny celebra el 35è aniversari de la festa Major del 
barri. La Traca és precisament una de les activitats històriques in-
closes al programa i se celebra la matinada del dia de Sant Joan 
acompanyada d’una cercavila | PA
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RESTAURACIÓ
L’Ajuntament recorda als bars la necessitat de complir 
la normativa sobre la instal·lació de terrasses
El consistori ha tramés una notifi cació als propietaris dels bars que 
tenen terrassa al carrer per recordar-los que han de marcar amb pin-
tura l’espai que aquestes ocupen d’acord amb els metres que tinguin 
assignats. Les sancions per incompliment de l’Ordenança de mesures 
per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic pot 
suposar multes que van dels 90 fi ns als 600 euros | LR

MOBILITAT
Un autobús de la línia 690, provinent de Badalona i 
que va a l’UAB, fa parada davant l’antic mercat
Territori i Sostenibilitat ha incrementat la comunicació amb autobús 
entre Badalona i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb 
tres noves expedicions a la línia 690 els dies lectius universitaris; una 
d’anada i dues de tornada que tenen parada a l’av. de la Ribera, davant 
de l’antic mercat municipal. El recorregut d’anada passa pel municipi a 
les 14.13h i els de tornada, a les 16.55 –surt de l’UAB a les 16.30h – i a 
les 19.55h  –amb sortida des del recinte universitari a les 19.30h | PA

POLÍTICA
ERC estrena el 10 de maig la seva nova seu amb 
la presència dels diputats Marc Sanglas i Anna Simó
El nou local de la formació es troba al carrer Major, 37, a peu pla, 
en un espai accessible per donar a conèixer la tasca que està fent 
el grup municipal d’ERC i per rebre i canalitzar les demandes ciu-
tadanes. La inauguració, oberta al públic, es farà el 10 de maig 
(19.15h), i comptarà amb l’assistència d’Anna Simó, secretària 
primera del Parlament de Catalunya i diputada de JxSí, i Marc San-
glas, diputat de JxSí i secretari de Política municipal d’ERC | LR
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Familiars, amics i companys de 
partit van omplir l’Auditori Mu-
nicipal el 29 d’abril per fer un 
reconeixement a l’exregidora de 
C’s, Carmen Romero, que va 
abandonar la política activa poc 
després de les eleccions munici-
pals del 2015 –en què va ser la 
candidata– en ser diagnosticada 
d’un càncer de mama, afecció de 
la qual ja es troba recuperada. 
L’acte va ser una sorpresa per a 
l’homenatjada i va comptar amb 
la presència de representants del 
partit a nivell comarcal, del dipu-
tat al Parlament, Carlos Carrizo-
sa, i del portaveu i secretari de 
comunicació, Jordi Cañas. 
Altres dirigents de la formació 
taronja que no van poder assistir 
a l’acte com el president de C’s, 
Albert Rivera, i la diputada al 
Parlament, Inés Arrimadas, van 
enviar un video. Tots ells van 
destacar la calidesa humana de 
Romero i els seus principis “re-
gits pel compromís, el treball 
i el sacrifi ci” –en paraules de 

Cañas– i li van demanar el re-
torn a la política activa. El por-
taveu del grup municipal, David 
Gerbolés, va agrair la presència 
de membres de tots els partits 
amb representació al consistori i 
va manifestar el desig de la secció 
local de comptar amb ella ben 
aviat: “T’estem esperant, Car-
men, et trobem molt a faltar”. 
Visiblement emocionada, l’exre-
gidora va pujar a l’escenari per 
agrair les mostres d’afecte rebu-
des i manifestar “la sort que tinc 
de formar part d’un gran par-

tit que s’ha convertit també en 
la meva família”. 

Trajectòria. Romero, de 45 anys, 
va ser la primera representant 
de C’s a accedir al Ple, l’any 
2011. A les eleccions del 2015, 
el partit va experimentar una 
signifi cativa pujada passant 
d’1 a 3 regidors, tenint fi ns i 
tot la possibilitat de sumar-ne 
4, després d’haver empatat en 
nombre de sufragis amb ICV-
EUiA-E, igualtat que la Junta 
electoral va desfer per sorteig. 

Acte de reconeixement de C’s a 
la seva exregidora, Carmen Romero

HOMENATGE 

La candidata del partit a les dues últimes eleccions va deixar la política per motius de salut

Laura Grau | Montcada

Carmen Romero, amb un ram de fl ors, acompanyada de familiars i companys de partit
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El president de l’Àrea Territorial, 
Jordi Sánchez (ERC), reclamarà 
a l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) la revisió del projecte de 
drenatge del torrent de Can Ro-
camora, fet al 2007, després que 
la la Fiscalia de Delictes Econò-
mics de Barcelona hagi demanat 
set anys de presó per un excàrrec 
de l’organisme, Xavier Latorre. 
Segons l’escrit del fi scal, l’exfun-
cionari hauria cobrat 200.000 
euros de dues empreses cons-
tructores, Puigfel i Clau d’Or, per 
autoritzar-les a fer les esmentades 
obres durant la urbanització del 
sector MC5 de Mas Duran a un 
preu molt inferior respecte el pac-
tat inicialment –dels 10 milions 
d’euros pressupostats es va passar 
a 1,8. Per als empresaris, el fi scal 
també demana set anys de presó i 
una multa de 180.000 euros. 
“Lamentem que un nou cas 
de corrupció esquitxi el nom 
del municipi i revisarem tot el 
projecte per constatar que les 
obres de drenatge del torrent, 

que passa per les dues torres 
edifi cades al costat de la Rasa i 
desguassa al Besòs, estiguin ben 
fetes i no suposin cap risc”, ha 
manifestat Sánchez. En cas con-
trari, l’edil ha dit que es farà una 
reclamació patrimonial a l’ACA. 
L’afer va ser denunciat pública-
ment pel regidor Gonzalo Garcia 
(CUP), durant el Ple d’abril. 

Gratacel polèmic. Sánchez ha des-
vinculat el cas de suborn de la 
construcció d’un gratacel que 
està fent l’empresa Clau d’Or 
a Mas Duran i que ha motivat 
queixes veïnals. Inicialment a 
l’illa afectada s’hi podien cons-
truir dos edifi cis de planta baixa 
més cinc pisos. Al 2006, però, 
l’Ajuntament va modifi car el Pla 
parcial i va preveure un únic 
edifi ci de planta baixa més tret-
ze pisos que és el que s’ha co-
mençat a construir. L’actual go-
vern va intentar negociar amb 
la propietat un canvi de projecte 
però no va ser possible perquè 
la llicència ja estava concedida.

Presumpte cas de suborn 
en les obres de drenatge del 
torrent de Can Rocamora
El govern local revisarà el projecte que es va fer al 2007

Pilar Abián | Redacció

L’Ajuntament va convocar el 3 
de maig una reunió al Kursaal 
amb les entitats i els partits polí-
tics que formen part de la Taula 
d’Habitatge per donar a conèi-
xer la situació actual del parc 
immobiliari del qual disposa el 
municipi per fer front a les emer-
gències socials. En l’actualitat, 
el consistori gestiona al voltant 
d’una quarantena de pisos per 
ajudar les famílies més vulnera-
bles. La regidora d’Habitatge, 
Jessica Segovia (ICV-EUiA-E), 
va explicar algunes de les inicia-
tives que s’han començat a dur 
a terme al departament munici-
pal per “augmentar el nombre 
d’habitatges socials i millorar 
l’atenció a la ciutadania”. 

Projectes. L’edil va anunciar que 
l’Ajuntament ha destinat per 
primera vegada una partida del 
pressupost municipal –de 45.000 
euros– per reformar els quatre 
pisos socials de propietat muni-
cipal. D’altra banda, el consistori 

ha demanat una subvenció de 
24.000 euros a la Diputació per 
rehabilitar vivendes de lloguer 
social que estan habitades. 
L’edil també va avançar que l’ob-
jectiu municipal és fer contractes 
de lloguer només per un any i re-
visar les situacions familiars per 
evitar greuges: “Es dóna el cas 
de llogaters que ja no responen 
al perfi l social inicial però gau-
deixen d’un contracte signat 
per cinc anys”. L’impagament 
del lloguer va ser un altre dels te-
mes que Segovia va posar sobre 

la taula. En total, l’Ajuntament 
ha hagut d’assumir en els darrers 
tres anys un deute de 20.000 eu-
ros que Habitatge està negociant 
amb les famílies afectades.  
La reunió va comptar amb l’as-
sistència de membres de la PAH, 
que van demanar al consistori 
que faci d’intermediari amb les 
empreses de subministraments 
per instal·lar els serveis bàsics 
com l’aigua i la llum als pisos 
ocupats per l’entitat. El govern 
es va comprometre a estudiar la 
proposta.

L’Ajuntament fa balanç de l’estat de 
la borsa de pisos de lloguer social

TAULA D’HABITATGE  

El consistori va convocar el 3 de maig una reunió al Kursaal per explicar la situació actual

Sílvia Alquézar | Can Sant Joan

Les edils Jessica Segovia i Montse Ribera amb els tècnics municipals, a la reunió de la Taula
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.....També és notícia......................................

CAN CUIÀS
L’Ajuntament farà unes escales al torrent 
del Bosc Llarg si Barcelona no actua en breu
L’adequació d’un parc al 
torrent del Bosc Llarg que 
connecti Can Cuiàs i Ciutat 
Meridiana i la transformació 
de l’aqüeducte existent –a la 
imatge– en una passarel·la 
de vianants formen part 
del projecte que Barcelona 
va acordar amb Montcada 
i Reixac l’any passat com a 
compensació per la cons-
trucció del Centre d’Animals 
d’Acollida de Collserola a terrenys municipals. De moment, però, enca-
ra no s’ha fi xat la data d’execució ni tampoc hi ha partida pressupostària 
per dur-lo a terme. Barcelona argumenta que el projecte està bloquejat 
fi ns a l’aprovació del seu pressupost municipal i els veïns segueixen re-
clamant que les administracions actuïn. En resposta a aquesta deman-
da, el regidor del barri, Óscar Gil (ICV-EUiA-E), i el president de l’Àrea 
Territorial, Jordi Sánchez (ERC), es van reunir el 25 d’abril amb l’AV i 
van fer una assemblea informativa. La manca de neteja del Torrent i 
la perillositat del camí que fan servir les famílies del barri montcadenc 
per arribar al camp de futbol de Ciutat Meridiana van ser les queixes 
principals. A l’espera que Barcelona determini quan pot executar el 
projecte dissenyat, ambdós regidors es van comprometre a actuar si a 
curt termini no hi ha canvis. “En cas que els plans es retardin, farem 
unes escales que inclourem en el pressupost de l’any vinent”, va 
dir Sánchez. Gil va afegir que això no implica renunciar a la totalitat 
de la intervenció: “Nosaltres continuarem reclamant que es facin el 
parc i també la passarel·la”. Quant a la reclamació de més neteja, els 
regidors es van mostrar receptius a augmentar-la. Gil i Sánchez van 
aprofi tar la trobada veïnal per avançar alguns dels projectes previstos 
al barri com ara millorar la connexió amb el centre a través d’un carril 
bici, la connectivitat amb la N-150 amb la construcció d’una rotonda, 
remodelar el parc del Turó Blau i modernitzar el polígon industrial | PA
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Promoció Econòmica 
impulsa el Club 
de l’Emprenedor
La Regidoria de Promoció Econò-
mica i Ocupació amb el suport de 
la Diputació i en el marc del Servei 
Montcada Emprèn ha creat el Club 
de l’emprenedor, un espai de troba-
da dels emprenedors, autònoms i 
empreses de la ciutat i del territori 
més proper, on a la vegada es facili-
taran els coneixements per promou-
re la coneixença, la col·laboració i el 
suport entre els participants. Segons 
Ana Ballesta (Círculo Montcada), 
regidora de Promoció Econòmica i 
Ocupació, “aquesta iniciativa pre-
tén fer un pas més i potenciar la 
creació de xarxes de valor entre 
empreses i emprenedors”. 
El club inicia la seva activitat pro-
gramant una sessió cada mes per 
tal de potenciar la cooperació entre 
els emprenedors de la ciutat. En-
guany s´han planifi cat set sessions 
que es faran des del maig fi ns al 
desembre amb reconeguts forma-
dors i conferenciants que facilitaran 
que els emprenedors es coneguin 
i generin confi ança per col·laborar 
conjuntament. El club està obert a 
emprenedores i professionals, així 
com a empreses ja consolidades 
que vulguin participar-hi. Per assis-
tir-hi es requereix tenir un projecte 
empresarial o una empresa en fun-
cionament | LR

L’Omic alerta sobre 
el canvi de tarifa 
anunciat per Movistar
A partir d’aquest mes Movistar 
cobrarà als usuaris l’ús de da-
des al telèfon mòbil quan s’esgo-
ten les megues contractades en 
comptes de reduir la velocitat de 
connexió a Internet. Davant d’ai-
xò, l’Ofi cina Municipal d’Infor-
mació al Consumidor (Omic) de 
Montcada i Reixac té eines per 
assessorar i indicar què cal fer 
per evitar aquesta pràctica, que 
vulnera el dret de la ciutadania a 
rebre i pagar només pels serveis 
que ha contractat expressament, 
ja que si s’aplica aquest sistema, 
la factura de telefonia pot arribar 
a créixer de forma important, 
fi ns a 15 euros mensuals cada 
mes. Per evitar-ho, cal trucat 
al 223528 i demanar que l’im-
port del crèdit addicional de da-
des sigui de 0 euros. L’Omic de 
Montcada i Reixac està situada 
a l’edifi ci de l’Ajuntament (av. de 
la Unitat, 6; planta 0) i atén de 9 
a 14 h dilluns, dimecres, dijous i 
divendres, i de 10 a 13 h i de 15 
a 19 h, els dimarts | LR
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FONT PUDENTA
Pròxim enderroc de l’antiga fàbrica de motllures 
del carrer Quarters a requeriment del consistori
L’antiga fàbrica de motllures del carrer Quarters de la Font Pudenta 
s’enderrocarà en breu. La junta de govern local ha aprovat el projecte 
de demolició que executarà la propietat. Feia anys que els veïns es 
queixaven de l’estat de deixadesa de la nau i del risc que això suposa-
va per al veïnat. Després de nombrosos requeriments del consistori als 
propietaris, fi nalment l’edifi ci industrial serà enderrocat | PA

COMUNICACIONS
La fi bra òptica domèstica arribarà als polígons del 
Pla d’en Coll, la Ferreria i Can Cuiàs abans d’un any

“Hem aconseguit el compromís de Movistar d’estendre el desple-
gament de la fi bra òptica domèstica als polígons de Pla d’en Coll, 
la Ferreria i Can Cuiàs en el termini aproximat d’un any”. Aquest 
és l’anunci que la regidora de Promoció Econòmica i Ocupació, Ana 
Ballesta (Círculo Montcada) va fer a la reunió que va tenir lloc el 
passat 21 d’abril a TE Connectivity, una empresa del polígon del Pla 
d’en Coll. La trobada, que tenia per objectiu fomentar el contacte i el 
diàleg entre empresaris, va servir per donar a conèixer les gestions 
realitzades des de la Regidoria amb l’operadora de telefonia. Balles-
ta té previst reunir-se amb els altres polígons afectats, Can Cuiàs i la 
Ferreria, per comunicar-los la notícia. La regidora va destacar que en 
la negociació ha estat clau el fet de disposar del nombre d’empreses 
que sol·liciten aquest servei, gràcies a una enquesta duta a terme 
recentment. D’altra banda, l’Ajuntament ha posat també fi l a l’agulla 
per a la resolució d’altres problemàtiques, com les inundacions que 
es produeixen a una part del polígon del Pla d’en Coll en episodis 

de pluges abundants, mitjançant el treball transversal entre l’Àrea 
de Territori i el Departament de Promoció Econòmica i Ocupació. 
Finalment, la sessió va servir per informar les empreses de les possi-
bilitats que ofereix la Generalitat de Catalunya, a través de l’agència 
ACCIÓ en suport a la promoció de les empreses i als polígons de la 
ciutat. En aquest sentit, el consistori ha mantingut recentment una 
trobada amb representants d’ACCIÓ per posar en valor el potencial 
de Montcada com a destí estratègic per a les empreses | SA
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MEDI AMBIENT
Tres espècies de mallarengues ja ocupen les caixes niu 
instal·lades per ACER al Turó de Montcada 
Tres espècies de mallarengues ocupen set dels habitacles habilitats la 
passada tardor al Turó per l’Associació per a la Conservació de l’Entorn 
i la Recerca (ACER) perquè hi puguin niar. Aquestes dades permeten 
ser optimistes quant a la millora de la biodiversitat al Turó, segons l’en-
titat. El pròxim 15 de maig hi ha prevista una nova jornada per anellar 
els pollets que ara s’estant incubant. Per participar a la sortida, que és 
gratuïta, cal inscriure’s al correu activitats@acer-associacio.org | SA
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CASALS D’ESTIU
La Regidoria d’Educació, Infància i Joventut 
organitzarà una nova edició entre el 27 de 
juny i el 29 de juliol a cinc escoles públiques
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Montcada i Reixac celebrarà una 
Biergarten, una festa de la cerve-
sa, del 2 al 5 de juny, al Camí de 
la Font Freda, davant del pave-
lló Miquel Poblet. L’Ajuntament 
i l’empresa d’alimentació Leo 
Boeck, amb seu al polígon Pla 
d’en Coll, han signat un conveni 
de coorganització de l’esdeveni-
ment, que es va presentar ofi ci-
alment el 29 d’abril, en presència 
de l’alcaldessa, Laura Campos 
(ICV-EUiA-E); el president de 
l’Àrea Econòmica, Óscar Gil 
(ICV-EUiA-E); la presidenta de 
l’Àrea Social i regidora de Pro-
moció Econòmica i Ocupació, 
Ana Ballesta (Círculo Montca-
da); la regidora de Comerç i 
Turisme, Montse Ribera (ERC), 
la responsable de l’empresa, M. 
Rosa Vallès, i el gerent d’Even-
top Carpas, Álex Andrés, una 
empresa ubicada al polígon Molí 
d’en Bisbe que s’encarrega del 
muntatge de l’esdeveniment. 

La festa té la seva inspiració en 
l’Oktoberfest alemanya i hi hau-
rà degustació de cerveses d’ar-

reu del món i gastronomia de 
diferents països, en un recinte 
de 2.500 m2 amb carpes. “Hem 
donat el pas de coorganitzar 
aquest esdeveniment perquè 
es tracta d’una festa de caire 
familiar i lúdic, que promou 
les empreses d’alimentació lo-
cals i afavoreix el comerç del 
municipi i també incorpora 
elements solidaris i socials”, 
va explicar l’alcaldessa durant la 
presentació. 

Contractació local. Part del perso-
nal necessari per a l’atenció de la 
clientela, entre 15 i 20 persones, 
provindrà de la borsa de treball 
de Promoció Econòmica i Ocupa-
ció. “És una bona fórmula per 
incentivar la contractació i a 
més, les persones que hi treba-
llin rebran una formació”, va in-
dicar Ballesta. Per la seva banda, 
la regidora de Comerç i Turisme 
va comentar que “Leo Boeck i 
Eventop Carpas són empreses 
locals i l’esperit de la Biergarten 
és promocionar els productes i 
activitats que es fan a la ciutat”, 
va dir Ribera. Respecte a l’àmbit 
solidari, a la fi ra hi haurà un espai 
reservat als menjadors socials de 
la ciutat i es demana a les perso-
nes que assisteixin a la Biergarten 
o a alguns dels espectacles progra-
mats que hi aportin aliments per a 
aquests serveis.

BIERGARTEN

Sílvia Alquézar | Montcada

Les autoritats municipals amb els representants de les dues empreses locals que coorganitzen la Festa de la cervesa al municipi

Hi haurà degustació de 
cerveses i gastronomia 
d’arreu del món, a més 
d’activitats lúdiques

L’Ajuntament coorganitza l’esdeveniment amb dues empreses locals per promocionar la ciutat i donar la benvinguda a l’estiu

Montcada celebrarà la Festa de la cervesa 
del 2 al 5 de juny davant del Miquel Poblet

La carpa principal acollirà 200 taules per a 2.000 persones
El recinte de la Biergarten estarà 
delimitat amb tanques i s’hi des-
plegarà un total de 200 taules, 
que poden donar cabuda entre 
1.800 i 2.000 persones. S’ofe-
riran al públic cerveses d’arreu 
del món i el producte gastro-
nòmic estrella serà la salsitxa, 
elaborada per l’empresa Leo 
Boeck. L’horari d’obertura serà 
de 17 a 0h, el 2 de juny; de 17 a 
2h, els dies 3 i 4, i de 12 a  2h, el 
dia 5. La carpa principal estarà 
ambientada en la Baviera ale-

manya i la fi ra es complemen-
tarà amb música en directe amb 
DJ, atraccions infantils, sortejos, 
concursos de fotografi a digital i 
monogràfi cs sobre cervesa. 

Inauguració. El tret de sortida 
ofi cial de la Biergarten serà el 2 
de juny, a les 17h, i aquell dia, al 
vespre, hi haurà un monòleg so-
lidari a càrrec de Txabi Franque-
sa. Les persones que hi vulguin 
assistir hauran de portar-hi ali-
ments o fer una donació econò-

mica per als menjadors socials. 
El dia 3 hi haurà una festa pro-
moguda per Europa FM; el dia 
4, festa bavaresa, i el dia 5, ac-
tivitats dedicades a les cerveses 
d’arreu del món. També hi hau-
rà animació infantil. “Ens agra-
daria que la festa es consolidés 
al calendari d’esdeveniments al 
municipi com la benvinguda a 
l’estiu”, va dir Campos. Tota la 
informació sobre l’esdeveniment 
es pot consultar al web www.
biergarten-montcada.es  | SA
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Alumnes de l’escola El Turó amb el grafi t i l’eslògan que van treballar durant les dues sessions de la nova activitat educativa sobre comerç just
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Les escoles El Turó, Fedac Mont-
cada i Ginesta participen aquest 
curs en una nova iniciativa per 
introduir els infants en el concep-
te del comerç just, organitzada 
pel departament de Cooperació i 
Solidaritat de l’Ajuntament. L’ac-
tivitat, adreçada a alumnes de 5è 
i 6è, consta de dues sessions. La 
primera consisteix en un taller 
de cacau i tast de productes de 
comerç just que té per objectiu 

apropar els infants a la varietat 
i la qualitat d’aquests aliments 
perquè els puguin incorporar a 
la seva dieta. Durant la classe, es 
projecta un audiovisual sobre el 
comerç just i la repercussió que 
té als països productors del sud 
la compra responsable d’aquests 
articles. A la segona sessió, els 
estudiants, repartits en grups, 
pensen eslògans de denúncia 
que després recullen en un gra-
fi t. Hi haurà un premi per a la 

millor foto i frase. El taller s’in-
clou al catàleg d’activitats educa-
tives de l’Ajuntament per a totes 
les escoles. 

Trobada. El consistori organitza-
rà el 29 de maig una jornada de 
comerç just a la Ribera. Hi ha 
prevista una mostra d’entitats 
de cooperació, la venda i tast de 
productes, activitats i tallers in-
fantils, batuts de xocolata per a 
tothom i un espectacle de circ.

Sílvia Alquézar | Redacció

Tres escoles participen en una nova 
activitat per promoure el comerç just
El taller s’inclou en el catàleg de propostes educatives i s’adreça a alumnes de 5è i 6è

COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

Aprovades les bases per 
contractar el servei a 
tres dels centres públics 
El Ple d’abril va donar llum verda a la nova convocatòria

ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

El Ple de l’Ajuntament, reunit el 
29 d’abril a la Casa de la Vila, 
va aprovar el plec de clàusules 
particulars per a la contracta-
ció de la prestació del servei de 
les Escoles Bressol Municipals 
Camí del Bosc, Can Casamada 
i Mitja Costa. La convocatòria 
inclou algunes novetats amb 
l’objectiu de millorar l’atenció 
als infants com l’increment 
d’hores del servei psicològic 
que ofereix el Centre de Desen-
volupament Infantil i Atenció 
Precoç (Dapsi), que passarà de 
34 a 45 hores, i l’augment dels 
recursos humans per atendre 
els alumnes amb necessitats 
educatives especials, que serà 
de 45 hores setmanals entre els 
tres centres. El nou contracte 
d’escoles bressol, amb un preu 
de sortida de 6 milions d’euros, 
tindrà un vigència de tres anys 
amb la possibilitat de ser pror-
rogable a tres més.

Suport majoritari. La proposta de 
l’equip de govern va comptar 
amb el suport de totes les forces 
polítiques, excepte la CUP, que 
va votar en contra en conside-
rar que “ni tan sols s’ha plan-
tejat l’opció de municipalit-
zar el servei”, va comentar el 
seu edil, Gonzalo García. En 
resposta a aquest plantejament, 
la regidora d’Educació, Infàn-
cia i Joventut, Jessica Segovia 
(ICV-EUiA-E), va respondre 
que “la llei LRSAL impedeix 
augmentar la plantilla dels 
ajuntaments”.

Sílvia Alquézar | Redacció

El nou contracte gestionarà 3 escoles bressol
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Es busquen famílies per 
acollir infants sahrauís
El consistori es reincorpora al projecte del Front Polisario

‘VACANCES EN PAU’

La Regidoria de Solidaritat i 
Cooperació va presentar el 28 
d’abril el projecte ‘Vacances en 
pau’, impulsat per la Delegació 
del Front Polisario a Catalunya 
amb el suport d’entitats solidà-
ries, organismes i ajuntaments. 
La iniciativa consisteix en què 
famílies de Montcada acullin 
infants d’entre 9 i 12 anys dels 
campaments sahrauís durant 
els mesos de juliol i agost.
L’Ajuntament es reincorpora 
enguany al projecte, en el qual 
ja havia participat amb anterio-

ritat entre els anys 1995 i 2005, 
perquè considera que és una 
bona iniciativa per sensibilitzar 
la població sobre el confl icte 
sahrauí, alhora que es dóna 
una oportunitat als infants per 
viatjar, viure noves experiènci-
es i tenir un seguiment mèdic 
adequat. El consistori busca fa-
mílies que vulguin acollir algun 
infant. En el cas de Montcada, 
seran 4 els que passaran l’estiu 
al municipi. Les persones in-
teressades es poden adreçar a 
través del correu solidaritaticoo-
peracio@montcada.org.

Sílvia Alquézar | Redacció

L’Ajuntament va organitzar una reunió informativa per presentar el projecte ‘Vacances en pau’

Els alumnes del cicle superior 
de l’escola El Viver han treballat 
aquest curs com millorar les rela-
cions interculturals i les person-
als utilitzant les tècniques teatrals 
com a instrument facilitador. Es 
tracta d’una experiència pilot que 
ha posat en marxa la Regidoria 

d’Integració amb l’objectiu de 
poder implementar la iniciativa a 
d’altres escoles el curs vinent.
Les sessions han anat a càrrec de 
l’entitat La Xixa Teatre, que té 
com a objectiu la transformació 
social a través de les eines tea-
trals. La cloenda va tenir lloc el 
29 d’abril amb la representació 

que van protagonitzar els alum-
nes a l’Espai Kursaal per a les 
seves famílies.  “Ha estat una 
experiència molt positiva que 
volem fer extensiva a d’altres 
centres”, va dir la regidora 
de Serveis Socials i Polítiques 
d’Inclusió, Mar Sempere (Cír-
culo), durant l’acte fi nal.

Sílvia Alquézar | Can Sant Joan

NOVA ACTIVITAT

Alumnes de 6è de l’escola El Viver durant la representació que van protagonitzar el 29 d’abril a l’Espai Kursaal adreçada a les seves famílies

Refl exionar sobre la integració 
intercultural a través del teatre
L’escola El Viver ha fet aquest curs una experiència pilot impulsada per l’Ajuntament
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Curs d’alfabetització 
informàtica per a dones 
en situació d’atur

L’Ofi cina d’Atenció a la Dona or-
ganitza un curs d’alfabetització 
informàtica adreçat a dones en 
situació d’atur. El taller es farà 
del 31 de maig al 23 de juny en 
horari de matí. Les persones in-
teressades es poden inscriure a 
la Casa de la Vila, trucant al telè-
fon 935 651 122 o bé enviant un 
correu a l’adreça ofi cinadona@
montcada.org | SA

Xerrada a l’escola 
Reixac sobre la 
sobreprotecció als fi lls

L’escola Reixac acollirà el pròxim 
19 de maig (17.15h) una xerra-
da sobre els efectes negatius que 
provoca la sobreprotecció per 
part dels pares en el desenvolu-
pament i l’autonomia dels infants. 
El taller anirà a càrrec de la psi-
copedagoga Anna Solano i s’em-
marca dins de l’Escola de Mares i 
Pares que organitza la Federació 
d’Ampa de Montcada | SA

‘Sin teta’ guanya el premi ‘Somriure de l’any’
L’entitat ‘Sin teta hay paraíso’, que ajuda dones amb càncer de mama, 
ha guanyat la cinquena edició del premi ‘Somriure de l’any’, atorgat per 
la clínica dental Doctora Minerva. El guardó, dotat amb 800 euros, re-
coneix la feina de les associacions que treballen en l’àmbit social i in-
tenten millorar la vida de les persones amb difi cultats. El lliurament del 
guardó va tenir lloc el 27 d’abril amb la presència de la doctora Minerva 
Castellà, la presidenta de l’associació, Marga Rodríguez, les autoritats 
municipals i altres representants de l’associació  | SA

La Regidoria d’Educació, Infàn-
cia i Joventut organitza del 27 
de juny al 29 de juliol el Casal 
d’Estiu, adreçat a infants de P3 a 
6è. Les activitats es duran a terme 
a cinc escoles públiques –Reixac, 
Elvira Cuyàs, Mas Rampinyo, El 
viver i Mitja Costa–, de dilluns a 
divendres, de 9 a 13.30h, i un dia 
de la setmana, el d’excursió, fi ns 
a les 17h. 
El període d’inscripció romandrà 
obert del 23 al 27 de maig. Les 
sol·licituds s’hauran de presentar 
a l’Ofi cina d’Atenció Ciutadana 
(OAD), de dilluns a divendres, 
de 9 a 13h, i dimarts i dijous, de 
15.30 a 19h. El preu per quinzena 
és de 90 euros i el de l’última set-
mana, del 25 al 29 de juliol, de 
45. Les famílies que inscriguin 
més d’un infant gaudiran d’un 
10% de descompte en el preu del 
segon fi ll i d’un 15% en el tercer 
i següents.  La documentació que 
cal aportar és el full d’inscripció 
–disponible a l’Ajuntament i al 
web www.montcada.cat–, la fotocò-
pia de la targeta sanitària, el car-
net de vacunacions, una fotogra-
fi a i el llibre de família en el cas de 
germans inscrits. 

Reunions. L’Ajuntament farà una 
reunió informativa del funcio-
nament i les activitats del Casal  
d’Estiu el pròxim 18 de maig, a 
les 17.30h, a la Casa de la Vila. Hi 
haurà servei de canguratge, que 
s’ha de reservar a través de l’email 
aaranda@montcada.org o bé trucant 
al telèfon 935 726 474. A més, a 
cada centre s’ha programat una 
trobada amb les famílies per par-
lar específi cament de cada casal. 
A l’escola Mas Rampinyo serà el 
13 de juny (17.30h); al Mitja Cos-

ta, el 14 de juny (16h); al Reixac, 
el dia 15 (17h); a El Viver, el 16 
de juny (16h), i a l’Elvira Cuyàs, 
el 17 (17h). Hi haurà servei 
gratuït de canguratge cada centre. 
El Casal d’Estiu de la Regidoria 
d’Educació també ofereix els 
serveis complementaris d’acollida 
matinal, menjador i ludoteca a 
les escoles Reixac, Mitja Costa, 
El Viver i Mas Rampinyo que, 
un any més, prestaran les Ampa 
a través de les empreses que els 
gestionen durant tot el curs. 

Sílvia Alquézar | Redacció

CASAL D’ESTIU

El període d’inscripció romandrà 
obert del 23 al 27 de maig a l’OAC 
Es farà a les escoles Reixac, Elvira Cuyàs, Mas Rampinyo, El Viver i Mitja Costa

L’Ajuntament dóna 3.000 
euros per ajudar l’Equador  
La donació s’ha fet a través del Fons Català de Cooperació

SOLIDARITAT

L’Ajuntament destinarà una 
partida de 3.000 euros a actu-
acions d’emergència a l’Equa-
dor després del terratrèmol que 
va tenir lloc a mitjan d’abril. 
Aquest ajut es canalitzarà mit-
jançant el Fons Català de Co-
operació al Desenvolupament 
(FCCD). El 16 d’abril, un sis-
me de 7,8 graus a l’escala de 
Richtler va sacsejar el país de 
l’Amèrica Central, convertint-
se en el pitjor que s’hi ha regis-
trat en els darrers 30 anys, que 
va tenir com a epicentre l’oceà 
Pacífi c i des de llavors s’han 
produït gairebé 200 rèpliques. 

Més de 600 persones han mort 
a l’Equador i més de 4.000 han 
resultat ferides, una xifra que 
podria augmentar en acabar 
l’operació de rescat. “Els ciuta-
dans de l’Equador són també 
ciutadans de casa nostra, cre-
iem que els municipis tenim 
la responsabilitat d’acompa-
nyar-los en la reconstrucció del 
seu país d’origen”, ha indicat 
la responsable de Cooperació 
i Solidaritat, Mónica Martínez 
(ICV-EUiA-E), qui ha reivindi-
cat el paper del món local, lide-
rant la reconstrucció dels territo-
ris afectats, des del punt de vista 
urbanístic i també social.

Sílvia Alquézar | Redacció

Una de les activitats que més agraden als petits són els banys a la piscina municipal
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Celebració del Dia 
Internacional contra 
l’Homofòbia

La Casa de la Vila lluirà el 17 de 
maig la bandera representativa del 
moviment LGTBI (Lesbianes, Gais, 
Transexuals, Bisexuals i Intersexu-
als) coincidint amb el Dia Interna-
cional contra l’Homofòbia. D’altra 
banda, el dia 19 hi ha previst un 
acte institucional a la Casa de la 
Vila amb la presència del portaveu 
de l’Observatori contra l’Homofò-
bia, Eugeni Rodríguez | SA

PR
EM

SA
 A

JU
N

TA
M

EN
T

anuncis gratuïts   Tel. 935 726 474  ae: som@laveu.cat        
Me ofrezco. Para cuidar personas 
mayores o para limpieza del hogar con 
referencias. Tel. 628 227 863. 
Me ofrezco. Para trabajar como vigi-
lante de seguridad, jardinero o pintor. 
Tel. 692 560 296.
En venda. Plaça de pàrquing gran a 

l’avinguda de Catalunya de Mas Ram-
pinyo. Preu a convenir. Mayte. Telèfon: 
691 077 039.
Peluquera. A domicilio. Unisex. Lunes, 
martes y miércoles. Tel. 616 314 348.
Es ven. Àtic de 78 m2 al c.Ripoll. Preu: 
138.000 euros. Tel. 935 642 675.
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Moció en suport a les 
persones discapacitades  
El text, presentat pel PSC, va ser aprovat per unanimitat

PLE D’ABRIL

El Ple de l’Ajuntament, reunit el 
29 d’abril, va aprovar per una-
nimitat una moció a proposta 
del PSC per instar el Govern de 
la Generalitat a complir amb el 
mandat del Parlament i derogar 
amb caràcter d’urgència l’actual 
ordre de copagament per a les 
persones amb discapacitat. “Pro-
posem aprovar una nova llei 
que estableixi criteris més jus-
tos, perquè l’actual nomativa 
és un atac directe a la dignitat 
de les persones amb dependèn-
cies”, va explicar la regidora soci-
alista Lupe Lorenzana. La moció 
proposa demanar al govern de 
l’Estat que compleixi la seva part 
en matèria de fi naçament de la 
Llei de Promoció de l’Autonomia 
Personal i Atenció a les Persones 
en Situació de Dependència i 
traslladar l’acord a les administra-
cions públiques i als organismes 
que treballen en aquest àmbit.
El document va comptar amb el 
suport de tots els grups munici-
pals, tot i que el PP i ERC van 

fer un vot diferenciat. El PP es va 
mostrar en desacord amb la part 
de la moció en què es demana al 
govern de l’Estat que compleixi 
els acords de fi nançament subs-
crits en matèria de dependència. 
“L’Estat ja està aportant el que 
li pertoca”, va dir l’edil popular, 
Eva García. Aquest comentari 
va aixecar les crítiques d’algunes 
formacions, que van comentar 
que “el govern central ha re-
duït progressivament la seva 
aportació en els últims anys, tot 
i que el fi nançament ha de ser 
a parts iguals entre l’Estat i la 
Generalitat”, va explicar Daniel 
Moly, de CiU. Per la seva banda, 
ERC es va abstenir en el primer 
punt que fa referència a derogar 
la llei i eliminar el copagament 
perquè implicaria una despesa 
econòmica a la Generalitat de 
400 milions d’euros. “Estem tre-
ballant per establir l’estructura 
del nou Estat que ens permeti 
fer front a aquest tema”, va 
manifestar la regidora d’ERC, 
Montse Ribera.

Sílvia Alquézar | Redacció

El grup de batucada de la Colla de Diables de Can Sant Joan va recórrer el carrer Reixagó diumenge al matí amb els seus ritmes
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La Fira d’Artesania i de Comerç 
de Can Sant Joan, organitzada 
per l’Associació de Comerciants 
del barri, va tenir una afl uèn-
cia de públic desigual durant el 
cap de setmana del 30 d’abril i 
1 de maig. La pluja de primera 
hora del matí i l’ambient fred 
van marcar la primera jornada, 

que va comptar amb una fl ui-
xa assistència. En canvi, el bon 
temps del segon dia va atraure 
nombroses persones a visitar la 
setantena de paredetes que es 
van instal·lar al carrer Reixagó. 
Un dels moments més àlgids 
va ser l’actuació del grup de 
batucada de la Colla de Diables 
de Can Sant Joan. L’altre punt 

d’atracció va ser la plaça Bosc, 
on van actuar alumnes de l’esco-
la de dansa Cirqs Dance Studio 
de Montcada. La coincidència 
amb el Dia de la Mare va incre-
mentar la venda de les parades 
de roba i complements, segons 
van comentar alguns paradistes. 
També hi va haver activitats in-
fantils i actuacions musicals.

Laura Grau | Can Sant Joan

El bon temps de la segona jornada 
anima la Fira d’Artesania i Comerç
Una setantena de paradistes es van instal·lar el 30 d’abril i l’1 de maig al carrer Reixagó

CAN SANT JOAN
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Zonas naranja
Gracias a las personas que han idea-
do las 52 plazas de la zona naranja en 
el centro de Montcada por imposibi-
litarnos el aparcamiento a los vecinos 
del barrio. Dicen que la propuesta 
viene en parte de la AV, pero los ve-
cinos no sabíamos nada ni se nos ha 
consultado. De la MCC lo entiendo ya 
que ellos miran por su negocio, por 
eso ya tenemos zonas azules. Aun-
que debemos reconocer que Mont-
cada no es un pueblo que destaque 
por su zona comercial, sólo hace falta 
recordar que no tenemos ni mercado 
municipal y que los sábados por la 
tarde está todo muert. Me encantaría 
saber, después de un tiempo pruden-
cial, lo que la zona naranja ha ayu-
dado a los comercios del barrio. De 
hecho ya se podría consultar en los 
barrios donde existe esta medida y 
saber si realmente es un dato tan tan 
positivo como para fastidiar a esos 
mismos vecinos que deben ir a com-
prarles y con los que conviven día a 

día. A cambio de saber si tan bien les 
va, yo puedo explicar lo que tardo en 
aparcar y más, un martes por la tar-
de.  No creo que se piense mucho en 
los vecinos de este barrio que cada 
vez va a peor. Tenemos el mercadi-
llo municipal, un taller mecánico que 
ocupa muchas plazas, la estación de 
Renfe, los colegios...
Sobre este tema, comentar que debi-
do al tráfi co de peatones y vehículos 
sería muy interesante que la Policia 
Local, a parte de observar, controlase 
a los peatones para que crucen por 
sus pasos y a los coches de doble 
fi la, ya que 5 minutos se puede estar 
pero no 20.  La gente del centro te-
nemos que aguantar horas punta con 
coches en doble fi la, camiones de 
carga y descarga y los de las basuras 
en el mismo horario confl ictivo, etc… 
¿Se ha valorado la opción de hacer 
un párquing subterráneo público, 
con opción a compra o alquiler?

Mireia Moya
Montcada

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu
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>Editorial
Festa Major

La propera edició de 
‘La Veu’, el 20 de maig

Dejadez en el acceso al antiguo Museo

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

El edifi cio municipal del antiguo Museu parece otro gracias al mural 
que se ha hecho para reivindicar el soterramiento de las vías. La 
verdad es que ha quedado muy bien y llama la atención. Sin em-
bargo, me sorprende que la entrada al mismo tenga este aspecto 
tan abandonado. Aunque el edifi cio esté en desuso, creo que el 
Ayuntamiento, como propietario, la tendría que dignifi car.

Antonio Cabañero.  La Ribera

Montcada es prepara per viu-
re una de les dates més asse-
nyalades del calendari, la seva 
Festa Major, que tindrà lloc del 
13 al 16 de maig. El programa 
incorpora algunes novetats, tot 
i que no serà fi ns l’any vinent 
quan el govern posarà en mar-
xa un model de festa diferent 
al que estem acostumats. Un 
dels canvis que s’ha introduït  
aquest any és la substitució 
del pregó per un compte enre-
ra amb animació i confeti a la 
plaça de l’Església. Una bona 
notícia per a les famílies amb 
infants és que les atraccions  ja 
no estaran al polígon La Gran-
ja, sinó a les antigues pistes 
d’atle tisme. I, per als més jo-
ves, s’estrena la Festa Holi Ma-
jor, importada de l’Índia i de 
moda a Occident. Així, doncs, 
no hi ha excusa per quedar-se a 
casa perquè tothom pot trobar 
en el programa alguna propos-
ta interessant per gaudir amb 
la família i els amics.

Opinió



211a quinzena | Maig 2016

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

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

Agenda
laveu.cat/agenda

AHORA ME TOCA A MÍ
de Justo Molinero i Los Descastaos

8 DE MAIG, 17H I 20H
TEATRE MUNICIPAL

6 l divendres
Inici. De la Festa Major de Font Pudenta 
(veure el programa d’actes a la pàgina 
26). Organitza: AV Font Pudenta-Mun-
tanyeta.

Teatre. ‘Mareig’, del grup Tea345. Hora: 
21.30h. Lloc: La Unió. Preu: 6 euros.

Cinema. ‘Grease’ en format Sing Along. 
Hora: 22h. Lloc: Teatre Municipal. Preu: 
5 euros.

7 l dissabte
Medi Ambient. Fem dissabte al riu Ri-
poll. Hora: 10h. Lloc: Passarel·la de La 
Salle. Organitza: Montcada Som Rius.

Visita. ‘Els cinc d’oros’. Hora: 11h. Lloc: 
Passeig de Gràcia-Diagonal (Palau Ro-
bert) de Barcelona. Organitza: Fundació 
Cultural Montcada.

8 l diumenge
Festa. De la Rosa, amb parades d’arte-
sania i sardanes. Hora: 11. Lloc: Plaça 
del Poble. Organitza: AV Terra Nostra.

Visita. ‘Els secrets de la Casa de les Ai-
gües’ (recorregut teatralitzat) Hora: 12h. 
Organitza: Museu Municipal.

Teatre familiar. ‘Pintamúsica!’ (activitat 
per a famílies amb nadons). Hora: 12h. 
Lloc: Kursaal. Preu: 4 euros.

Teatre. ‘Ahora me toca a mí’, de Justo 
Molinero i Los Descastaos. Hora: 17h i 
20h. Lloc: Teatre Municipal 

12 l dijous
Inauguració. De l’exposició ‘Els Mon-
cada a Montcada’. Hora: 19.30h. Lloc: 
Casa de la Vila. Organitza: Museu Mu-
nicipal.

Taller. Monogràfi c d’Àngels Puntas so-
bre batuts i smothies. Hora: 20h. Lloc: 
La Unió. Preu: 5 euros.

13 l divendres
Inici. De la Festa Major de Montcada i 
Reixac 2016. Hora: 19h. Lloc: Plaça de 
l’Església (veure actes del programa a 
les pàgines 4 i 5).

Festa. Correbars de Festa Major i ac-
tuació del dj Tomasín. Hora: 19h. Lloc: 
Casal Popular El Brot.

15 l diumenge
Visita. ‘A tota màquina’ (recorregut tea-

tralitzat amb actors). Hora: 12h i 17h. 
Lloc: Casa de les Aigües. Organitza: Mu-
seu Municipal. 

Visita. Les segones places de Gràcia 
(Barcelona). Hora: 11h. Lloc: Metro 
Lesseps. Organitza: Fundació Cultural 
Montcada.

17 l dimarts
Sensibilització. Lectura d’un manifest 
contra l’homofòbia i col·locació de la 
bandera del moviment Lesbianes, Gais, 
Transexuals, Bisexuals i Intersexuals 
(LGTBI). Hora: 19h. Lloc: Davant de la 
Casa de la Vila. 

19 l dijous
Xerrada.  ‘Entre el protegir i el sobrepro-
tegir: on és el límit?, a càrrec de la psico-
pedagoga Anna Solano. Hora: 17h. Lloc: 
Escola Reixac. Organitza: FAMPA.

Xerrada. Sobre l’homofòbia, a càrrec 
d’Eugeni Rodrígues, president de l’Ob-
servatori contra l’Homofòbia (OCH). 
Hora: 19h. Lloc: Casa de la Vila.

Inauguració. De ‘Cops i socs’, exposi-
ció dels alumnes de l’Escola de Talla i 
Escultura de Montcada i Reixac. Hora: 
19.30h. Lloc: Kursaal.

EXPOSICIÓ
‘ELS MONCADA A MONTCADA, 
10 SEGLES D’HISTÒRIA’

12 de maig, 19.30h

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

Telèfons d’interès Farmàcies

6 7 8

13 14 1510 11 129
V.Nieto J.Relat J.RelatR.Miró El Punt RecasensM.Guix

Duran

J.Vila C.Pardo M.GuixJ.Duran

18 2019

J.Vila J.Vila

21 22

maig

Rivas, c. Conca,10
Duran, av. Terra Nostra, 37
Recasens, av.Catalunya, 65
M.Guix, c. Major, 25
R.Miró, c. Camèlies, 32
J.Relat, c. Major, 89
C.Pardo, c. Masia, 2
Vila Nieto, Països Catalans, 51
J.Vila, pg. Jaume I, 26
El Punt, pg Sant Jordi, 5

16 17
R.Miró El Punt El Punt

sala 
principal

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

6 DE MAIG, 21.30H
LA UNIÓ

MAREIG
del grup Tea345

EXPOSICIÓ
OBRES DEL PREMI DE PINTURA 
I CARTELLS DE FESTA MAJOR
Fins al 22 de maig

EXPOSICIÓ
COPS I SOCS 
de l’Escola de Talla 
i Escultura
19 de maig, 19.30h

TEATRE FAMILIAR
PINTAMÚSICA!
Únics produccions
8 de maig, 12h
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Cada dia queda més palès que una altra manera de fer política 
era possible. L’Ajuntament ha assumit inequívocament el seu 
paper de lideratge, tants cops exigit, per tal de reclamar i im-
pulsar el soterrament total de la línia de Portbou al seu pas pel 
nostre municipi. Hem estat capaços de donar ràpida resposta 
als incompliments i s’ha aconseguit, amb l’esforç de la Plataforma i de l’Ajuntament, posar de nou 
al mapa la qüestió del soterrament. Però ara no volem parlar de les accions dutes a terme per 
part de la institució, sinó de la recuperació de l’orgull i la dignitat de la gent de Montcada i Reixac. 
L’esforç conjunt d’entitats, partits i ciutadania per sumar esforços en la reivindicació va comportar 
una de les manifestacions més grans de la història del nostre poble. La manifestació del dia 27 va 
ser un èxit incontestable. Gent de Montcada, de tots els colors polítics, de totes les edats, de totes 
les entitats i barris. Tots junts vam ser presents per dir prou i per exigir el soterrament total Ara.
A Montcada i Reixac ha tornat l’orgull de poble. I diem que ha retornat perquè era difícil veure 
tanta gent a la manifestació, expressant-se amb dignitat contra la injustícia que patim. Aquell 
dia vam recordar lluites històriques com la de la dignifi cació de l’avinguda de la Unitat, del clam 
per aconseguir l’escola El Viver, les mobilitzacions pel tancament de la incineradora de residus, 
i tantes reivindicacions històriques que els montcadencs i montcadenques recordem amb molt 
d’orgull. La Montcada que ha continuat manifestant-se per una millor sanitat, per una millor qua-
litat de l’aire i per continuar reclamant el soterrament ha mantingut encesa la fl ama en uns anys 
en què els mitjans de comunicació només enfocaven el nostre poble per donar males notícies. 
Semblava que ja no es tornaria a veure una Montcada dempeus, només un poble avergonyit per 
les notícies que apareixien un dia i un altre.
Però la gent de Montcada ha reaccionat. Hem passat del pessimisme a l’acció i la il·lusió, recupe-
rant el nostre orgull i la nostra dignitat. No en tingueu cap dubte, una Montcada activada, unida, 
il·lusionada i mobilitzada sempre ha guanyat els escenaris que semblaven més difícils. Ben aviat 
ens trobarem a la Festa Major. Celebrem tots junts l’orgull de ser de Montcada i Reixac!

Grups municipals
laveu.cat/latevaveu

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

Montcada respon un altre cop

Óscar Gil

Montcada ha demostrat una vegada més la seva indignació da-
vant les darreres morts succeïdes a les vies que travessen el 
nostre municipi. El nostre veïnat ha tornat a sortir al carrer per 
fer palesa la ràbia que ens ofega cada vegada que patim la mort 
tant de prop. Ja sigui un dels nostres veïns o qualsevol altre 
dels milers de ciutadans d’altres llocs que utilitzen les estacions de Montcada i Reixac pels seus 
desplaçaments diaris. Persones que, donats els incompliments en la seguretat i l’accessibilitat de 
les estacions, no tenen altre remei que travessar els passos a nivell per passar d’un costat a l’altre 
de les vies. Perquè encara que sembli mentida al 2016, només una de les cinc estacions útils del 
nostre poble està adaptada a les normatives que garanteixen una utilització segura.
Hem de continuar amb aquesta lluita, fer tots els esforços i explorar totes les possibilitats per tal 
d’aconseguir que fi nalment el soterrament es faci realitat. I hem de fer-ho junts, els representants 
polítics i la ciutadania, perquè aquest és un objectiu de tothom. Hem de ser capaços de deixar de 
costat les nostres possibles diferències per empènyer tothom en la mateixa direcció. No podem 
defallir ni deixar ningú de costat, encara que pertanyi a altre partit polític, perquè l’única forma 
de fer-nos sentir és que totes les veus facin la mateixa crida i tinguin com a objectiu la mateixa 
fi ta. El soterrament és el nostre objectiu com a poble, sigui qui sigui qui governi i sense que ens 
hagi d’ importar qui al fi nal endegui el projecte. El que ens ha de importar és que es faci, i quan 
més aviat millor. 
Cridem ben fort que no volem fer més forats al monument d’homenatge a les víctimes de les vies. 
No mereixem patir més vegades el sotrac que signifi ca saber que en qualsevol moment del dia 
o de la nit una nova víctima ha deixat la seva vida a les vies del nostre poble. Tothom que per 
qualsevol motiu hagi de travessar-les ho ha de poder fer amb totes les garanties de seguretat que 
són obligades per llei. Montcada ha demostrat durant molt de temps una solidaritat amb el desen-
volupament del nostre país que no hem vist mai que ens hagi estat retornada. Tenim l’obligació de 
defensar els interessos de Montcada i Reixac davant totes les administracions que ens han donat 
gairebé sempre la esquena. Volem el Soterrament, i el volem Ara.

Unitat pel #SoterramentAra

M. Carmen Porro

Fa molts anys que Montcada reclama, treballa i lluita pel 
soterrament de la línia de Portbou. Fa molts anys que 
Montcada és solidària amb gran part del territori en ma-
tèria de infraestructures i el peatge pagat és molt car. Ens 
han de retornar aquesta solidaritat i l’única manera de 
fer-ho és soterrant l’R2 al seu pas per la nostra ciutat. És una qüestió de dignitat (tenim 166 
motius), de cohesió territorial: hem de cosir les nostres esquerdes territorials per millorar el dia 
a dia de veïns i veïnes i la mobilitat, potenciant el nostre teixit comercial i i creant una ciutat més 
agradable i sostenible. Però també és una qüestió de donar compliment als acords assolits al 
2007 i que cap govern central, sigui del color polític que sigui, no ha complert mai. Aviat farà 
deu anys d’aquest acord i és una autèntica vergonya el que el govern central està fent i ha fet 
amb la nostra ciutat. El passat 27 d’abril Montcada va sortir al carrer per reclamar, de nou, el 
soterrament. Molts montcadencs i montcadenques van erigir un mateix crit: Volem el soterra-
ment! Un dia abans regidors i exregidors varem concentrar-nos davant de la Delegació del Go-
vern central per fer entrega d’un manifest on reclamem amb urgència l’inici de les obres. Però 
si hem de ser sincers, el futur és esperançador però, a la vegada incert... No hem d’oblidar que 
qui governa a Madrid és un govern provisional. L’alcaldessa deia en el seu discurs el 27 d’abril 
que el soterrament el tenim a tocar, que ja està fet. I certament, res més lluny de la realitat. 
Què podem esperar d’un govern central que està en funcions? Què i amb quina legitimitat, a 
les vistes d’unes eleccions generals, ens poden prometre que el soterrament s’iniciarà al 2017? 
Ho veiem complicat, però s’ha de continuar treballant, com des de fa molts anys. Només ens 
queda un camí, continuar reclamant allò que ens deuen, treballant, lluitant, sumant adminis-
tracions, col·lectius, partits polítics amb representació al Congrés i al Parlament, continuar units 
com a poble per una causa que ens benefi cia a tots. Continuar amb un únic clam de totes les 
forces polítiques de Montcada pel soterrament. Continuar donant suport a la Plataforma Soter-
rament Total Ara, que fa molts anys que lluita per retornar-nos a tots el nostre futur com a poble. 
Ens en sortirem i serà l’èxit de Montcada, de totes i tots els montcadencs.

Continuem reclamant

Joan Carles Paredes

Aquest any el Dia de la Mare ha coincidit amb el Dia Internaci-
onal del Treballadors. És veritat que la situació ha canviat força 
des que Anna Jarvis, activista social nascuda als Estats Units  
l’any 1864, va voler commemorar la mort de la seva mare, del 
mateix nom, qui va lluitar durant la guerra de Secessió ameri-
cana per millorar les condicions de salut i sanitat en el treball de les dones. Però no es menys cert 
que l’accés en igualtat de condicions al mercat laboral de les dones, i en particular de les mares, 
queda encara molt lluny de ser una realitat. I quan n’accedeixen, les condicions laborals acostu-
men a ser pitjors que en el cas dels homes. Existeixen encara tot un conjunt d’obstacles mentals 
que fa que les empreses considerin un inconvenient contractar una dona que, a més a més, és 
mare. I aquest prejudici és encara més gran si la dona pertany a una família monoparental. D’altra 
banda, conciliar la vida laboral i familiar és molt complicat. La major part de les càrregues fami-
liars són suportades per les espatlles de les dones i la situació s’agreuja si la família té fi lls amb 
necessitats especials o familiars dependents a càrrec. Normalment, en aquests casos és la dona 
qui deixa de treballar per tenir-ne cura. Tot això fa que la participació de la dona amb fi lls en els 
espais públics, en política o en el teixit associatiu i/o reivindicatiu sigui testimonial, de manera que 
es perd gran part de la sensibilitat respecte temes relacionats amb la infància.
Tot i ser les dones les principals perjudicades, l’atur és un problema que afecta tots dos gèneres. 
La solució no pensem que passi per l’ofegadora austeritat que proposa el neoliberalisme, ans al 
contrari, cal derogar les actuals lleis laborals que han fet perdre els drets bàsics dels treballadors. 
També considerem adient augmentar el Salari Mínim Interprofessional, perquè hi ha persones 
que, tot i estar treballant, viuen en el llindar de la pobresa. El poder de negociació col·lectiva s’ha 
d’enfortir, per tal que els sindicats puguin defensar millor els interessos dels treballadors.
Des de Podem Montcada/Círculo Montcada volem aprofi tar també aquest espai per donar 
les gràcies a tota la ciutadania de MiR, que el passat 27 d’abril, donant mostres d’una gran 
maduresa i responsabilitat, es va manifestar per reclamar el soterrament de la línia de Portbou 
reivindicant alhora que Montcada no pot suportar més víctimes per les vies.

El repte de ser dona i mare treballadora

Ana Ballesta

Opinió
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Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

Una de les mancances més greus que pateix Montcada és la 
seva manca de cohesió social i urbana. Des de l’Àrea Territorial 
ens comparem sovint amb poblacions amb semblant nombre 
d’habitants (com la veïna Ripollet) però amb una població com-
pactada en un sol nucli, fet que facilita la mobilitat, la prestació 
de serveis, el comerç... En defi nitiva, la cohesió. El nostre ampli i dispers terme municipal afegeix 
complexitat a la nostra confi guració urbana. Les infraestructures que ens trinxen, també. Partint 
d’aquesta realitat complexa, cal cohesionar els barris entre ells però també interiorment. Mas Ram-
pinyo es troba dividit per la R3. A falta de solucions defi nitives (que passen pel seu soterrament 
aprofi tant el desdoblament), cal pal·liar problemes de mobilitat amb la instal·lació d’ascensors que 
complementin les escales mecàniques de l’av. Catalunya amb Tagamanent. Terra Nostra també 
s’ha de cohesionar. La N-150, via urbana des del 2010, ha de ser un passeig que uneixi i no una 
barrera que separi, com ha passat fi ns ara. Cal revisar la vialitat per reordenar tot el barri. 
Actuacions a la Muntanyeta de la Font Pudenta, amb la connexió dels carrers Medinaceli i Bar-
berà, o a la Muntanyeta de Can Sant Joan, han de resoldre fractures que s’han arrossegat massa 
temps. Cohesió també amb els municipis veïns: cal recuperar la part Nord de Montcada, dignifi -
cant l’entorn de Can Gran dinamitzant els solars avui abandonats, fent un parc al llarg de la Riera 
Seca, en el límit amb la Llagosta. Can Cuiàs reivindica i necessita l’arranjament del Torrent del 
Bosc que en comptes d’unir, separa el barri de Ciutat Meridiana. A Can Sant Joan cal apostar 
perquè l’actuació urbanística feta al Rec Comtal, que l’uneix amb Vallbona, esdevingui també un 
projecte social, educatiu i cultural. Hem d’aprofi tar l’impuls de l’eix Besòs liderat per Barcelona. 
i fer de les fronteres, frontisses. La capacitat inversora de l’Ajuntament està hipotecada, però la 
nostra obligació és aconseguir el suport d’altres administracions. Per últim i com a més destacat, 
el soterrament de la R2 és clau per a la cohesió del centre i de tot el municipi. Les més de 3.500 
persones a la manifestació del 27 d’abril demostren que aquesta lluita també ha cohesionat el po-
ble. Els representants municipals sabem que tenim un clam darrera que exigeix un tracte just. Amb 
aquesta força i amb aquesta responsabilitat, hem de negociar i exigir l’execució del projecte.

Cohesionar Montcada

Desde que Carmen Romero abandonó la primera línea políti-
ca allá por el mes de junio, en C’s deseábamos llevar a cabo 
un reconocimiento a su labor. El pasado 29 de abril pudimos, 
fi nalmente, llevar a cabo tan anhelado acto. Carmen logró lle-
nar el Auditorio de Montcada i Reixac. Sí, lo logró ella por la 
impronta que dejó entre la ciudadanía, entre las entidades y entre la gente de C’s. Ni una sola 
persona me dijo que no acudiría porque no se mereciera tal reconocimiento porque Carmen 
Romero es, ante todo, humanidad, sencillez y humildad, todas ellas características muy difíci-
les de encontrar en una misma persona. 
Tuve la fortuna de trabajar con ella durante más de tres años y no encontré jamás un no de ella 
a nadie ni una mala palabra. No me cuesta un ápice (al contrario) reconocer que ella hizo de 
mí una mejor persona y eso es impagable; jamás lo olvidaré. Uno entiende los resultados de 
C’s en las pasadas elecciones municipales cuando ha visto a Carmen dejarse la piel en cada 
acción que el partido llevaba a cabo.
También dejó una huella imborrable en el seno de C’s. Prueba de ello han sido las muestras 
públicas de cariño que le han trasladado en el propio acto Josep Gabarra, Jordi Cañas y Carlos 
Carrizosa, así como Juan Marín, Inés Arrimadas y Albert Rivera vía vídeo, todas ellas personas 
destacadas en la familia naranja que no dudaron en mostrar su apoyo incondicional a Carmen 
Romero. 
Carmen, te lo dijimos el pasado 29 de abril y te lo repito hoy: gracias por todo. Y sí, te estamos 
esperando, porque este proyecto que tú iniciaste queremos seguirlo contigo, nos negamos a 
que no estés en él, ya que eres nuestra guía y el ejemplo a seguir por todos nosotros.
La batalla que estás librando la vas a ganar porque a trabajo, tenacidad, esfuerzo e ilusión es 
imposible que ni nada ni nadie te ganen.

Te estamos esperando

David Gerbolés

Algunes plataformes d’esquerres han anunciat que faran una 
campanya d’assetjament contra el PP. No ens ve de nou, no 
és la primera vegada, a Montcada també ho hem patit. Alguns 
intenten guanyar al carrer amb violència el que no guanyen a 
les urnes: lamentable. Intenten enganyar a la gent amb mani-
pulacions i mentides que res tenen a veure amb la realitat. I parlo també de la campanya que està 
fent la Generalitat en relació a la llei 24/2015 de mesures urgents per a afrontar l’emergència en 
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. El govern espanyol ha presentat recurs de 5 articles 
que fan referència a procediments judicials, extrajudicials, expropiació en matèria d’habitatge i 
sobre endeutament. No s’ha presentat recurs a cap dels articles que tracten de la pobresa ener-
gètica. És pervers utilitzar el patiment de la gent com a munició partidista i com a coartada del 
procés. L’estratègia de la Generalitat és indigne: no ha près cap mesura efi caç dins de les seves 
competències i, en canvi, ha buscat el xoc institucional i ha aprovat lleis inconstitucionals per 
acabar fent-se la víctima i culpar de tot al govern d’Espanya. La Generalitat no ha tingut voluntat 
d’ajudar les famílies vulnerables. Podia fer moltes coses contra la pobresa, però no les ha fet. Està 
clar que li preocupava més com utilitzar la pobresa per al procés independentista que solucionar-
la. Davant la seva inacció, els ajuntaments han assumit l’ajuda a les famílies. La Generalitat porta 
nou mesos sense aprovar el reglament per desplegar la Llei de mesures per fer front a l’emergèn-
cia habitacional i a la pobresa energètica. Convergència i ERC han aconseguit aprovar tota mena 
de pactes nacionals pel dret a decidir, però després de molts anys han estat incapaços d’aprovar 
el Pacte contra la pobresa que demana tota l’oposició i les entitats del sector. Podrien prendre 
moltes mesures per solucionar la pobresa energètica: incloure en la cartera de serveis socials 
mesures universals per ajudar les famílies amb problemes de pobresa energètica, facilitar l’accés 
de les famílies a les ajudes, establir mecanismes de fi nançament i col·laboració amb els serveis 
municipals per fer front a la pobresa i fi nançar actuacions d’efi ciència energètica que permetin 
reduir el cost del consum als edifi cis i les famílies més vulnerables. Però lamentablement només 
es preocupen per la maleïda independència de Catalunya. 

Assetjar el PP no pot ser gratis

Eva García

L’1 de maig de 1886 es va iniciar una vaga als Estats Units per 
reclamar la jornada laboral de 8 hores. A Chicago, aquelles 
revoltes van acabar amb la policia carregant contra un acte on 
participaven més de 50.000 persones. Coneguda com ‘Revol-
ta de Haymarket’, es van produir desenes de morts i cente-
nars de ferits entre els obrers. 8 treballadors van ser jutjats i condemnats sense proves com a 
responsables i 5 d’ells van ser executats. Hom podria pensar que, després de 130 anys, les rei-
vindicacions estarien satisfetes i la lluita obrera contra la burgesia ja no seria necessària. Potser 
aquesta jornada s’hauria convertit en un dia per honorar el record de tota aquella gent que va 
lluitar, i fi ns i tot morir, pels drets dels obrers. És trist observar com aquest camí per aconseguir 
la dignitat com a treballadors i com a persones sembla encara llarg i ple d’obstacles.
L’any 2012, en plena crisi del capital, el Partit Popular, amb el suport ideològic i en forma de 
vots de CiU, es va treure de la màniga una reforma laboral que entre altres coses abaratia 
l’acomiadament, facilitava a l’empresari el canvi de jornades, funcions, salaris... En defi nitiva, 
assegurava la precarització del mercat laboral. 
Quatre anys després hi ha menys gent empleada, més atur (a Montcada i Reixac, la taxa d’atur 
se situa en el 16,78%) i la contractació indefi nida està exactament en les mateixes xifres que 
abans de la reforma. El nombre de contractes precaris i a temps parcial continua creixent i ja 
és, pràcticament, l’única manera d’accedir al mercat laboral. Cada dia ens trobem amb més 
ERO, desnonaments... Tenim uns serveis públics cada cop en pitjor estat i hem arribat a un 
punt en què ens sembla normal. Però no cal que patim perquè, encara que el salari mitjà dels 
obrers avui dia és més baix que als anys noranta, durant la crisi han augmentat els milionaris en 
un 40%. Tot va bé. Ens trobem en un moment on ja no només la situació és complicada per a la 
gent que no té feina, també ho és per a la majoria de la gent que si que en té. Per això la lluita 
i el record d’aquells que ho han fet abans que nosaltres és més necessària que mai. Perquè 
la nostra misèria ha de deixar de ser la seva riquesa. Perquè encara avui dia no hem arribat a 
aconseguir els mínims que tots necessitem. Pa, sostre, treball i dignitat.

Pa, sostre, treball i dignitat

Gonzalo Garcia

Jordi Sánchez

Actualitat
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La montcadenca Maria Dolores 
Gómez, veïna de Pla d’en Coll 
de 47 anys d’edat, és l’autora de 
l’obra guanyadora del concurs 
de cartells de Festa Major convo-
cat per la Regidoria de Cultura i 
Patrimoni. El veredicte es va fer 
públic el 5 de maig a l’Audito-
ri Municipal, coincidint amb la 
presentació del programa festiu 
(veure pàgina 3). Gómez es va 
mostrar molt il·lusionada pel pre-
mi, dotat amb 800 euros, perquè 
és la primera vegada que es pre-
senta a un concurs i perquè ho ha 
fet com a afi cionada al món del 
cartellisme, ja que la seva activi-
tat professional no té res a veure 
amb les arts plàstiques –és auxili-
ar administrativa i treballa en una 
fàbrica de Palau de Plegamans. 
“Sempre m’han atret els car-
tells, però mai m’havia atrevit 
a fer-ne un i ha estat una sorpre-
sa que el  jurat l’hagi triat”, ha 
dit l’autora, que va utilitzar una 
aplicació del mòbil per dissenyar 
el cartell, pensant que fos senzill i 
evoqués un logotip que, segons el 
jurat, recorda l’estil mironià. Les 
samarretes amb el disseny de Gó-
mez ja es poden comprar al preu 
de 6 euros a l’Auditori.

Altres guardons. El certamen ha 
comptat amb la participació de 36 
autors, 25 a la modalitat d’adults i 
11 a la d’infants. En la primera ca-

tegoria, el jurat també va atorgar 
quatre accèssits als montcadencs 
Cristina Cañadas, Vicenç Pastor 
i Clara Peris i al terrassenc Raül 
Sánchez. I en la segona, va premiar  
les obres d’Estel Mena, Ariadna 
Moreira i Helena Moreal. 
Pel que fa al concurs de pintura, 
el primer premi ha estat per a Vi-
cenç Pastor, amb ‘Espingari de 
Montcada’; i el segon, per a Oriel 
Ramírez, amb ‘Avinguda de la Ri-
bera’. Totes les obres, tant els car-
tells com les pintures, romandran 
exposades a l’Auditori Municipal 
fi ns al 22 de maig.

Cultura
laveu.cat/cultura

Laura Grau | Redacció

Un disseny d’infl uència mironiana 
guanya el certamen de cartells
La seva autora, la montcadenca María Dolores Gómez, ha fet servir una senzilla aplicació de mòbil

FESTA MAJOR 2016 Justo Molinero 
actuarà el 8 de 
maig al Teatre 
Municipal

PÀG. 27

EXPOSICIÓ SOBRE ELS MONTCADA
Un descendent italià del llinatge medieval 
dóna al Museu peces úniques de l’època

Els guanyadors del concurs de cartells de Festa Major posen amb les autoritats al fi nal de l’acte de lliurament de premis que es va fer a l’Auditori
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El president i locutor de Ràdio 
Teletaxi, Justo Molinero, porta-
rà al Teatre Municipal el 8 de 
maig el seu espectacle ‘Ahora 
me toca a mí’, un muntatge que 
combina poemes, humor i can-
çons de la seva generació i amb 
el qual pretén retrobar-se amb 
l’audiència cara a cara després 
de 33 anys fent ràdio. L’obra ha 
viat jat per diferents escenaris de 
Catalunya, esgotant les entrades 
en diverses ocasions. A Montca-
da farà dues funcions el mateix 
dia, una a les 17h i l’altra, a les 
20h. 
Dirigit pel mateix Molinero, l’es-
pectacle compta amb el grup Los 
Descastaos, format per Montse 
Rodríguez, Rosa Rodríguez, 
Luis Rodríguez, Luis Ruiz, Loly 
Cuenca, Ana Cuenca i Antonio 
Gómez, i locutors com Robert 
Espada. Les entrades, a 20 eu-
ros, es poden comprar al web 
de Ràdio Tele Taxi o a la botiga 
Tió d’El Punt | LR
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Justo Molinero, amb una de les actrius

Oriel Ramírez, alumne d’Eva Sereno, es va endur el segon premi del concurs de pintura
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La foto del Clic, amb les puntaires i els mocadors de la festa

Bona afl uència de 
públic a la majoria de 
les propostes festives
La matinal de diumenge va ser la jornada més participativa

FESTA MAJOR DE MAS RAMPINYO

Mas Rampinyo va viure del 29 
d’abril a l’1 de maig la seva Festa 
Major, marcada per l’elevada par-
ticipació a la majoria dels actes. El 
mal temps del dia 30 va restar pú-
blic a una de les novetats del pro-
grama, Circ al Pati, que va oferir 
tallers i espectacles circenses a 
l’escola Elvira Cuyàs. “En gene-
ral, però, podem estar satisfets 
de com ha anat, especial ment la 
matinal de diumenge, que cada 
any registra una gran quantitat 
d’assistents”, va dir el president 
de La Unió, Jordi Escrigas, qui va 
destacar el bon funcio nament de 
la venda d’entrades  per Internet, 
que han tingut un preu únic per 
a tothom.  La jornada va inclou-
re l’actuació dels Castellers de 
Montcada i els Laietans de Santa 
Coloma de Gramenet, a més de 
la Colla de Gegants i Capgrossos, 
que va incorporar a la cercavila el 
capgròs Cinto, creat per l’artista 
Mercè Escursell en record d’un 

soci de La Unió ja desaparegut, 
Jacint Farreres. La recaptació de 
la botifarrada popular que va or-
ganitzar l’Associació de Botiguers 
del barri es va destinar a Càritas i 
al menjador social El Caliu. D’al-
tra banda, més de trenta persones 
van donar sang a la unitat mòbil 
que el Banc de Sang va instal·lar 
a l’avinguda Catalunya durant la 
matinal.

Peces. L’altre plat fort de la festa, 
el concert de Bruno Oro i la Vi-
cens Martín Dream Big Band al 
Teatre Municipal el dia 30, va ser 
tot un èxit, amb gairebé la sala al 
complet. La proposta que no va 
acabar de funcionar va ser la DJ’s 
Night, pensada per al públic més 
jove i amb un punxadiscos de 
luxe, Ninho de los Recaos. La fes-
ta va cloure el dia 1 amb l’estrena 
de ‘Mareig’, el nou muntatge del 
grup Tea345, que es tornarà a re-
presentar el 6 de maig a La Unió 
(21.30h).

Laura Grau | Mas Rampinyo
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El nou directe de La Gran Pegatina 
atrau més d’un miler de persones
La nova aventura musical de 
La Pegatina, fer una gira com a 
megabanda –amb 14 músics i un 
videojockey–, ja és una realitat. 
Després d’assajar el nou directe 
al Teatre Municipal en el marc 
d’un conveni de residència artís-
tica amb l’Ajuntament, va fer dos 
concerts per a la gent de Montca-
da el 26 d’abril, que van atraure 
més d’un miler de persones entre 
el matí i la tarda. “Estem molt 
contents de la resposta dels 
montcadencs i d’haver pogut 

assajar en un gran teatre com 
aquest”, va dir un dels funda-
dors de la banda, Rubén Sierra. 
Els concerts, que van atraure 
una gran quantitat de mitjans 
de comunicació, van fer sortir el 
nom de Montcada a diaris i tele-
visions com a seu de l’estrena del 
nou directe de la prestigiosa ban-
da, que ja es troba immersa en 
una gira trepidant que els durà 
per tot el territori català i espa-
nyol i per la resta d’Europa fi ns a 
l’octubre | LG

Bruno Oro amb la Vicens Martin Big Band, al fi nal del concert al Teatre Municipal El capgròs Cinto va celebrar la seva primera Festa Major
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Els Castellers de Montcada i Reixac van ser presents a la matinal de diumenge
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El fort xàfec que va caure a la 
tarda va obligar a donar per aca-
bada la Fira de Sant Jordi dues 
hores abans del fi nal ofi cial. Tot 
i així, el bon temps que va fer al 
matí va salvar part de les vendes 
de les llibreries i les fl oristeries. 
Des de les 10 i fi ns passades les 
14h la presència de públic va ser 
constant i les terrasses dels bars 
van estar plenes. L’ambient pri-
maveral va animar els montca-
dencs a sortir al carrer d’hora 
per comprar la rosa i el llibre i 
passejar per les prop de 60 para-
des de la Fira.

Ràdio en directe. Una de les 
novetats de la Fira va ser el 
programa especial que va fer 
Montcada Ràdio en directe, de 
10 a 13h, conduït pel periodista 
Jesús Abad. Per l’estudi mòbil 
van passar autoritats, escriptors 

locals i membres dels diferents 
programes que formen la graella 
de l’emissora municipal. Men-
trestant, a la plaça de l’Església 
es van fer activitats adreçades al 
públic infantil com tallers de ma-
quillatge, de roses artesanals, de 
punts de llibre i de dracs. També 

hi va haver iniciatives solidàries 
com la que va organitzar CDC, 
regalant una rosa a canvi de 
menjar per a entitats socials, i 
moments emotius com el minut 
de silenci que va fer ASERM en 
record de les víctimes dels terra-
trèmols de l’Equador.

El sol del matí salva la Fira de Sant 
Jordi, suspesa a la tarda per la pluja
Una de les novetats va ser el programa en directe que va fer Montcada Ràdio

La Fira del Llibre, amb un total de 56 paradetes, va tenir bona afl uència de públic al matí
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Pilar Abián | Montcada

23 D’ABRIL

El concurs Els Contes d’en 
Sergi premia 10 relats
El veredicte del certamen, convocat pel 
Grup Juvenil La Ballesta, es va fer pú-
blic el 20 d’abril a l’Auditori. Els autors 
premiats pel jurat són Daniel Gómez, 
Shamaiem Jamshed, Maroua Jaban 
Harouch, Nadia Hidalgo i Khaled El 
Mahi, a la primera categoria; i Francesc 
Cinca Castañeda, Anna Cinca Castañe-
da, Biel Becerra, Zaira Gil i Goretti Fo-
nollet, a la segona. | LR
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NOVA ASSOCIACIÓ 
L’entitat cultural Aganippe, creada per dues joves 
montcadenques, es presenta amb una mostra a l’Abi

DIA DE LA DANSA
La previsió de fortes pluges el dia 7 de maig obliga 
a suspendre l’activitat que ja no es farà fi ns al 2017

CARNAVAL 2017
La comparsa LPA de Natalia Gil obre el termini
per participar en la creació de l’any vinent

FONT PUDENTA-MUNTANYETA
L’AV torna a organitzar la Festa Major, que tindrà 
lloc els dies 6, 7 i 8 de maig al parc del barri

L’escriptora Maria Canga i l’artista 
plàstica Cristina Sosa, veïnes de Mont-
cada i Reixac (a la foto), van presen-
tar públicament la seva nova entitat, 
Aganippe, amb una exposició al Cafè 
Colon de l’Abi el 23 d’abril titulada 
‘Pensaments llençats’, que combina 
pintura i textos. Les joves també van 
posar una parada a la Fira del Llibre al 
carrer per donar-se a conèixer i presentar el fanzine ‘Mujeres que cu-
entan...’, editat per l’associació i format per 13 contes curts escrits per 
cinc joves. Canga i Sosa fan una crida entre les persones amb inquie-
tuds artístiques perquè participin en aquest nou projecte cultural | LG

L’Ajuntament i les entitats i escoles de ball participants han decidit 
anul·lar la celebració del Dia de la Dansa a causa de l’alta probabilitat 
de pluja prevista per al 7 de maig a la tarda, data en què havia de tenir 
lloc la mostra al municipi. La decisió es va prendre el dia 4, en consens 
amb les acadèmies i associacions que hi havien de prendre part, en 
una reunió durant la qual també es va acordar començar a treballar 
per millorar l’activitat cara la pròxima edició i celebrar-la en un espai 
adient tancat, per no haver d’estar a expenses de la climatologia | LR

El 31 de maig és l’últim dia per apuntar-se a la comparsa LPA, inspirada 
en el carnaval de Les Canàries i coordinada per la dissenyadora i estilista 
Natalia Gil. Els interessats s’han d’adreçar a la Carretera Vella, 21. La 
inscripció és de 30 euros i cada participant haurà de pagar una quota 
mensualt fi ns al novembre (38,50 euros) | LR

El programa arrencarà el dia 6 amb un sessió de jocs infantils, un sopar 
popular i les actuacions  del duet Costa Blanca i el grup de rock Sta-
ge Varlets. El dia 7, el grup L’Espingari farà una cantada d’havaneres 
(20.30h). També hi haurà sevillanes amb Managua Flamenco i l’actua-
ció del duet Axis. El dia 8, els Castellers de Montcada actuaran al carrer 
Quarters (12h). Veure programa a la part inferior de la pàgina | LR
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A partir del 12 de maig es po-
drà visitar a la Casa de la Vila 
la mostra ‘Els Moncada a Mont-
cada’, que fa un recorregut pels 
orígens del municipi a partir de 
documents d’una de les grans 
nissagues catalanes, els Montca-
da. L’exposició l’ha organitzada 
el Museu Municipal gràcies  a 
una de les donacions més impor-
tants que ha rebut en els últims 
anys provinent d’un dels descen-
dents de la branca siciliana dels 
Montcada, Danilo Moncada 
Zarbo di Soria, la qual ha perdu-
rat al llarg dels deu segles d’exis-
tència del llinatge. 

Peces úniques. La donació va ser 
efectuada a fi nal de 2015 i consta 
de cinc plecs de l’arbre genealò-
gic de la família Montcada des 
del seus orígens, al segle XI; pu-
blicacions decimonòniques de la 
reina Elisenda de Montcada i del 
Gran Senescal i reproduccions  de 
gravats del segle XVII. Aquest 
mes d’abril s’ha ampliat la dona-

ció amb 8 monedes medie vals, 
algunes de l’època del rei Jaume 
II, espòs d’Elisenda. L’exposició, 
organitza en set àmbits, explica 
de manera senzilla i didàctica 
els inicis rurals del poble, l’arri-
bada dels senyors feudals i com 
ells van adoptar el topònim com 
a cognom. La mostra també 
pretén fer una aproximació als 
personatges més infl uents del lli-
natge en relació amb la història 
de la corona catalano-aragonesa 

i, en concret, als noms propis de 
major transcendència per a la 
història local, com ara Guillem 
Ramon, Gran Senescal de Mont-
cada, i la reina Elisenda. “Volem 
reconèixer la família que va 
portar el nom de la nostra vila 
i el va atorgar a altres pobles, 
com la Moncada de València 
o la partida de Montcada a la 
ciutat de Lleida”, ha explicat la 
directora del Museu Municipal, 
Mercedes Duran.

Laura Grau | Redacció

PATRIMONI

Una mostra reuneix peces úniques 
dels orígens medievals de Montcada
Les obres les ha donat al Museu un descendent de la branca siciliana de la nissaga
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L’actriu montcadenca Núria 
Gago interpreta un dels nous 
personatges de la nova tempora-
da de ‘Cites’, la sèrie de la Televi-
sió de Catalunya sobre el món de 
la parella que s’emet els dilluns a 
les 22.30h –va començar el 2 de 
maig. Dirigida per Pau Freixes 
–realitzador de ‘Polseres verme-
lles’–, als nous capítols Barcelona 
continua sent l’escenari on tenen 
lloc les trobades entre diversos 

personatges que s’han conegut 
a través d’una aplicació d’Inter-
net. “M’ha fet molta il·lusió 
tenir un paper en una sèrie 
tan arriscada com aquesta”, va 
dir l’actriu a la qual també po-
dem veure a la fi cció d’Antena 3 
‘Amar es para siempre’, interpre-
tant el paper de Clara Cortina. 
La darrera intervenció de Gago 
a TV3 va ser a la sèrie policía-
ca ‘Kubala, Moreno i Manchón’ 
(2014). 

Laura Grau | Montcada

Danilo Moncada, amb jersei fosc, va venir a Montcada per fer les donacions personalment
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Núria Gago participa a 
la sèrie romàntica ‘Cites’
L’actriu montcadenca fa parella artística amb Julio Manrique

L’actor montcadenc Carlos Cue-
vas viu un moment intens en la 
seva carrera com actor. Mentre 
roda nous capítols de la popular 
sèrie de TV3 ‘Merlí’, torna als 
escenaris amb una adaptació 
de ‘Romeu i Julieta’, que s’estre-
na l’11 de maig a la Fàbrica de 
Creació La Seca-Espai Brossa 
de Barcelona. L’actor s’enfronta 
per primera vegada amb el rep-
te d’interpretar un personatge 
shakespearià i ho fa “de forma 
respectuosa i prudent, sen-
se defugir referents anteriors 
però buscant un nou punt de 
vista”, explica Cuevas, qui des-
taca la feina de direcció de Marc 
Chornet, qui aposta per una po-
sada en escena sòbria, elegant i 
atemporal. “Ell considera que 
el teatre no ha de competir 
amb el cinema en recursos ex-
pressius, sinó que ha de crear 
el seu propi discurs narratiu”, 
destaca l’actor. 

Televisió. Pel que fa a la nova 
temporada de ‘Merlí’, Cuevas 

–que interpreta el paper d’un 
alumne repetidor amb proble-
mes personals– no pot avançar 
cap detall de la trama, però as-
segura que els espectadors tro-
baran noves històries que tenen 
com a fi l conductor la fi losofi a 
i les vides d’adolescents reals. 
Mentre no s’estrena la nova tem-
porada, prevista per al setembre, 

els seguidors de Cuevas ja el po-
den veure a la segona temporada 
de la sèrie de Televisió Espanyo-
la ‘El ministerio del tiempo’, on 
interpreta un jove blogger en un 
paper secundari. L’Abi i La Unió 
han organizat una sortida col-
lectiva a Barcelona amb autocar 
el 12 de maig per veure l’obra de 
teatre de Cuevas.

Laura Grau | Redacció

Carlos Cuevas amb l’actriu Clàudia Benito, en una imatge promocional de ‘Romeu i Julieta’

TEATRE

Carlos Cuevas torna als escenaris 
per interpretar el paper de Romeu
‘Romeu i Julieta’, dirigida per Marc Chornet, s’estrena l’11 de maig a La Seca-Espai Brossa
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Núria Gago amb la seva parella a la fi cció, Julio Manrique, en una escena de la sèrie ‘Cites’
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FUTBOL
L’UD Santa María que dirigeix 
Alfonso Torres, a només una victòria 
de disputar la promoció d’ascens

a 

Carlos Cera va guanyar per ter-
cer any consecutiu una de les 
curses de la Montescatano, or-
ganitzada per la Joventut Atlètica 
Montcada (JAM) el 24 d’abril, i 
de retruc, el campionat de Cata-
lunya de Muntanya. La jornada 
va incloure tres proves que es van 
desenvolupar per la serralada de 
Marina amb sortida i arribada 
a la plaça de l’Església i èxit de 
participants, amb un total de 
630. La JAM, que ha ofi cialitzat 
recentment la incorporació de la 
seva secció de muntanya a la Fe-
deració d’Entitats Excursionistes 
de Catalunya, va mobilitzar un 
centenar de voluntaris que va ga-
rantir una bona organització.
La prova curta, de 10,7 km, la 
van córrer 175 atletes –75 dels 
quals optaven al Campionat– i 
Cera, que corre les curses de la 
Federació Catalana d’Atletisme 
representant la Joventut Atlètica
Sabadell (JAS), es va imposar 
per davant de José M. Arnal i 
Enrique Luque. A la categoria 
femenina la victòria va ser per a 
Louise Brown seguida de Núria 
Ribalta i M. José Gajete.
“M’he trobat molt bé durant 
tota la cursa i estic content d’ha-
ver guanyat perquè enguany 
el nivell dels competidors era 
molt alt i això encara em fa va-
lorar més la victòria”, va expli-
car Cera. La velocitat de la prova 

va ser clau per al triomf de l’at-
leta montcadenc que va millorar 
les seves previsions inicials. “He 
imposat el meu ritme des d’un 
bon inici i pensava que estaria 
al voltant dels 42 minuts però 
al fi nal he fet un temps de 40 
minuts, 59 segons”, va destacar 
Cera, qui l’1 de maig va guanyar 
la cursa de 24 quilòmetres de la 
Sant Amand de Ripoll.

Més proves. La cursa clàssica, de 
16,6 km, la van córrer 250 at-
letes i van pujar al podi David 
González, Pavel Dvorak i Kitu 
Vergé, en categoria masculina, 
així com Sara Pons, Mercè Puig-
dueta i Ana Arjona, en femenina. 
Finalment, la cursa llarga, de 21,7 
km, la va guanyar Rafael Toro 
seguit per César Hernández i 
Christian Fernández mentre que, 
en categoria femenina, la victòria 
va ser per a la montcadenca Susa-
na Moreno, per davant de Cristi-
na Bernabé i Mayca Rivas.
“Felicito els participants i l’or-
ganització per aquest esdeve-
niment que ja és un referent a 
nivell de Catalunya”, va decla-
rar a la fi  de la matinal atlètica el 
regidor d’Esports, Salvador Ser-
ratosa (ERC). El president de la 
JAM, Ildefons Teruel, també es 
mostrava molt satisfet del resul-
tat de la prova. “La participació 
ha crescut i fi ns i tot ha quedat 
gent en llista d’espera”, va dir.

ATLETISME DE MUNTANYA

Un total de 630 atletes va prendre part a la cursa organitzada el passat 24 d’abril per la Joventut Atlètica Montcada (JAM)

Carlos Cera es corona rei de la Montescatano 
i torna a guanyar el Campionat de Catalunya
Pilar Abián | Montcada

El montcadenc Carlos Cera, al centre de la imatge, acompanyat de José M. Arnal (argent) i Enrique Luque (bronze)
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El president de la JAM ha anun-
ciat que el municipi serà candidat 
a acollir l’any vinent el Campionat 
d’Europa de curses de muntanya 
per a veterans. “Un representant 
de la Federació ha corregut la 
Montescatano i ha quedat encan-
tat amb el traçat ja que és apte 
per a corredors joves, però també 
per als més grans”, va dir | PA

> Montcada, candidata 
a acollir el Campionat 
d’Europa de veterans

Susana Moreno, or a la cursa llarga
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El montcadenc ha debutat a Primera Divisió amb 17 anys

“Tot i el debut, haig de 
mantenir els peus a terra”

Joan Paredes, que encara és juvenil
de segon any, va debutar el 29 
d’abril a la Primera Divisió de 
futbol sala amb el Catgas Energia 
Santa Coloma. El tècnic Xavier
Passarrius li va donar alguns mi-
nuts en el partit a casa contra l’FS 
Inter Movistar, líder de la lliga i vi-
gent subcampió d’Europa que va 
guanyar per 0 a 3. Format al plan-
ter del CFS Montcada, Joan va 
marxar a Sant Coloma a principis 
de la temporada passada, però en-
cara segueix vinculat al club local 
com a tècnic d’un equip benjamí. 

Quan vas començar a jugar?
Quan era benjamí. Sempre m’ha-
via agradat el futbol sala i vaig 
apuntar-me per jugar amb un grup 
d’amics.  
Com va ser el teu fi txatge pel 
Catgas Santa Coloma?
Després d’acabar l’època de cadet 
al Montcada, vaig passar al juvenil 
A. Amb 15 anys, vaig debutar amb 
el primer equip, a Segona B, en un 
partit contra el Santa Coloma B. 
Després d’aquell dia, em va arri-
bar l’oferta. Va ser difícil prendre 
la decisió de marxar del club que 
m’ho havia donat tot, però neces-

sitava nous reptes i hi ha oportu-
nitats que no saps quan es poden 
tornar a presentar. El temps m’ha 
demostrat que vaig encertar.
Com va anar el debut a l’elit? 
Jugar a la màxima categoria d’un 
esport és increïble. A més, el fet de 
debutar contra l’Inter Movistar en-
cara ho fa tot més inoblidable.
Somies poder ser professional?
Sí, és clar, però sóc conscient que 
és molt difícil. Haig de mantenir els 
peus a terra i continuar treballant 
amb sacrifi ci i esforç per aprofi tar 
qualsevol nova oportunitat | RJ 
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FIL DIRECTE AMB... JOAN PAREDES (SANTA COLOMA)

Joan Paredes, amb el Catgas Santa Coloma

L’UE Sant Joan-Atlètic afronta 
el 8 de maig, a l’estadi de Can 
Sant Joan (12h), un partit clau 
contra el líder del grup 2n de 
Segona Catalana, la Fundación 
Privada Hermes, que, en cas de 
guanyar, li permetria tornar a re-
cuperar el primer lloc i continu-
ar somiant amb l’ascens directe 
a Primera Catalana. A manca 
de quatre jornades per al fi nal 
de la lliga, l’equip de José Ma-
nuel Martín ‘Pinti’ està en una 
posició còmoda per disputar la 
promoció d’ascens gràcies als 
sis punts d’avantatge que manté 
respecte el tercer, el Premià CE, 
rival al que haurà de visitar a 
l’última jornada.  

L’UD Santa María també té 
molt a prop la promoció per po-
der pujar a Tercera Catalana. A 
manca de dos partits per al  fi nal, 
l’equip d’Alfonso Torres és segon 

del grup 8è de Quarta Catalana 
amb 59 punts i només necessita 
sumar-ne tres més per jugar la 
promoció. Ho podria aconseguir 
el 7 de maig a La Llagosta (17h).

FUTBOL

Els de Can Sant Joan, que somien amb pujar directament, rebran el líder el 8 de maig

L’UE Sant Joan i l’UD Santa María 
tenen a tocar la promoció d’ascens

Es decidirà per la diferència entre gols a favor i en contra

HANDBOL

El CH La Salle manté 
opcions per acabar cinquè

El sènior A del CH La Salle va guanyar el seu últim partit a casa contra l’H. Sant Cugat (30-24)

El sènior A del CH La Salle 
arriba al fi nal de la lliga amb 
opcions d’acabar a la cinquena 
posició del grup D de la Pri-
mera Estatal. Els lassal·lians 
tancaran la temporada el 7 
de maig al pavelló Miquel Po-
blet amb un partit contra El 
Pilar Maristas (19h). L’equip de 
Jaume Puig suma 36 punts, els 
mateixos que l’H. Sant Esteve 
Sesrovires, i acabarà cinquè si 

aconsegueix mantenir un mi-
llor diferencial de gols respecte 
el seu rival. 

Femení. És líder del grup A de 
la segona fase de 1a Catalana 
amb 4 punts i està empatat amb 
l’AEH Les Franqueses, l’HC 
Perelló i l’H. Sant Joan Despí B. 
Les últimes dues jornades deci-
diran quins són els dos equips 
que entraran al Top-4 | RJ
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Rafa Jiménez | Redacció

Els jugadors de l’UE Sant Joan-Atlètic van celebrar als vestidors la victòria al camp de l’AD La Llàntia

TENNIS DE TAULA

El 15 de maig, jugarà a partit únic la fi nal per ser campió provincial de Segona B

El TT La Unió aspira a guanyar el seu 
primer títol des de la seva creació
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El TT La Unió va superar el TT L’Hospitalet a les semifi nals amb un contundent global de 10 a 2 

El CTT La Unió té a les seves 
mans la possibilitat d’aconseguir 
el primer títol ofi cial. El 15 de 
maig, el sènior A disputarà la fi -
nal per determinar qui és el cam-
pió provincial de Segona B. Els 
montcadencs, que van guanyar 
el seu grup i van certifi car l’as-
cens a Segona A, s’enfrontaran a 
partit únic, a la seu de la Federa-
ció Catalana de Tennis de Taula, 
al CN Mataró (8h) | RJ 

Daniel Onieva, el segon per la dreta assegut, s’afegeix al grup de coordinadors de l’EF Montcada Araujo i els directius M. Retamero i R. Castillo

El club vermell amplia el seu equip mentre que el planter verd serà dirigit per Enrique Araujo

El CD Montcada i l’Escola presenten 
els seus respectius coordinadors

Daniel Onieva s’incorporarà 
com a observador de rivals a 
l’equip de coordinació de l’EF 
Montcada, que manté a Antonio 
Moya i José Muñoz en els càrrecs 
de director esportiu i coordina-

dor general. Albert Artigas, amb 
l’ajuda de Nicolás Cruz ‘Pichichi’, 
i Norbert Sánchez seran els coor-
dinadors de Futbol 7 i 11 mentre 
que Ángel Rodilla seguirà sent el 
responsable federatiu i José Luis 

Carrasco dirigirà la secció de fut-
bol sala. D’altra banda, Enrique 
Araujo, exdirector esportiu del 
CF Sant Gabriel fa dues tempora-
des, serà el nou coordinador del 
planter del CD Montcada | RJ 
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L’UE Montcada, subcampiona de la Copa Catalana
El primer equip de la Unió Escacs Montcada es va proclamar el 
24 d’abril subcampió de la Copa Catalana que es va disputar a 
Mollerusa (Lleida) amb la participació de 10 equips. El conjunt, 
format per Arturo Vidarte, Víctor Vehí, Daniel Uribe i Miguel Muñoz 
–foto–, va sumar 25,5 punts després de disputar 9 rondes i només 
es va veure superat per l’Escola d’Escacs de Barcelona, que era 
la gran favorita per guanyar el títol. D’altra banda, Miguel Muñoz, 
de l’UE Montcada, es va proclamar campió del IV Torneig Inter-
nacional Blitz que el club local va organitzar l’1 de maig al pavelló 
Miquel Poblet. Muñoz va guanyar 9 dels 11 punts possibles | RJ

Endansa recupera el Trofeu Vila 
de Montcada de ball esportiu
El pavelló Miquel Poblet acollirà el 8 de maig el IV Tro-
feu Vila de Montcada-Endansa, que es farà entre les 
9 i les 22h. Aquesta competició, que es va organitzar 
per últim cop al 2013, és puntuable per al rànquing 
nacional i comptarà amb la participació de 200 pare-
lles de tota Espanya a la modalitat estàndard i llatí. En 
paral·lel, també es farà el III Memorial Jordi Solà amb 
un Open estàndard (+45 anys) i un llatí absolut. El 
preu de l’entrada serà de 10 euros (5, per als infants 
d’entre 5 i 11 anys, i gratis per als menors de 5)  | RJ

FUTBOL SALA
El sènior B del CFS 
Montcada guanya 
la lliga i jugarà la 
propera temporada 
a Segona Catalana

A manca de quatre jornades per al fi nal de la lliga, el sènior B del CFS 
Montcada s’ha proclamat, de forma matemàtica, campió del grup 1r de 
Tercera Catalana i s’ha assegurat l’ascens a Segona Catalana. Els mont-
cadencs van certifi car el seu èxit el 3 de maig amb un empat al pavelló 
Miquel Poblet contra l’Escola Pia C (3-3) en un partit on ja sabien, abans 
de disputar-lo, que havien ascendit gràcies a la derrota, un dia abans, 
de l’FS Quatre Camins a la pista de l’At. Sant Pol (6-4). Tot i la diferència 
de 42 punts en la classifi cació, els sabadellencs van oferir resistència i 
al començament de la segona meitat guanyaven per 1 a 3. Finalment, 
dos gols de Juan Diego Infante van permetre que l’equip d’Óscar Ruiz 
sumés el punt que necessitava per ser campió de forma matemàtica. 
El 8 de maig, l’FS Montcada B disputarà el derbi a la pista de l’AE Can 
Cuiàs B (11h) | RJ

.....Minut i resultat....................................
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El sènior C de l’UB MIR juga l’últim 
partit i s’acomiada de Jordi Bondia
El sènior vermell de l’UB MIR va tancar la temporada l’1 
de maig amb una victòria al pavelló Miquel Poblet contra 
el Mas de Sant Llei-CBVV (87-63), en partit corresponent 
a la 22a jornada que es va ajornar en el seu moment. El 
sènior C del club blau ha acabat a l’onzena posició d’una 
lliga de 14 equips amb 36 punts i un balanç de 10 vic-
tòries i 16 derrotes. Més enllà del resultat, el partit va ser-
vir per acomiadar Jordi Bondia –a la foto, el dorsal 7– que 
deixa l’equip després de 14 temporades. D’altra banda, 
el GrupoUno CTC disputarà el 7 i 8 de maig l’eliminatòria 
dels quarts de fi nal del campionat de Barcelona contra el 
QBasket Sant Cugat 2. El partit de tornada es jugarà el dia 
8, a les 17h, al gimnàs de la Zona Esportiva Centre | RJ

Quarta posició del benjamí 
de La Unió a Cardedeu 
L’equip benjamí del CG La Unió 
–foto– va acabar a la quarta posi-
ció del I Trofeu Sant Jordi que es 
va disputar el 24 d’abril a Carde-
deu. D’altra banda, Helena Bea i 
Patricia Jané, entrenadores del CG 
La Unió, havien de participar, al 
tancament d’aquesta edició, amb 
L’Espiral de Sabadell en el Trofeu 
Internacional que es fa a Barcelona 
en el marc de la Copa del Món de 
Gimnàstica Estètica | RJ  

GIMNÀSTICA
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El Roller Can Cuiàs obté 16 
podis a la Cursa dels Mistos 
El Roller Can Cuiàs va ser l’equip més llorejat a la Cursa 
dels Mistos que es va celebrar el 17 d’abril en el marc de 
la festa Roda Barcelona, organitzada pel Club Patí Barce-
lona. L’equip local, que va inscriure 26 patinadors de les 
categories sènior i màster, va obtenir 16 podis a les dues 
proves de 10 i 21 quilòmetres que es van disputar en un 
circuit urbà pels carrers de la capital catalana | RJ EN
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El femení de l’EF Montcada perd 
per culpa d’una errada arbitral
Les ‘reds’ van guanyar a la 25a jornada a Sant Quirze 
(0-1), però una errada de l’àrbitre, que va fer constar 
a l’acta la participació d’una jugadora montcadenca 
que estava sancionada i que va veure el partit des de 
la grada, li ha provocat la pèrdua dels tres punts. El 
Sant Quirze va presentar un recurs per alineació inde-
guda que ha estat acceptat per la Federació | RJR
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Bon paper del Lee Young al Torneig de l’Amistat
El club local va obtenir 17 medalles (9 ors, 1 argent i 7 bronzes) al 
10è Torneig de l’Amistat que es va celebrar el 24 d’abril a la Selva del 
Camp (Tarragona) amb la participació de 1.200 competidors. Miriam 
Caravaca, Ángel Paredes, Ian Patón, Bruno Fernández, Andrés López, 
Jan Nadal, Lucía Santiago, Anji Sun i Daniela Martínez van guanyar 
l’or. El Lee Young va participar amb un total de 18 taekwondistes | RJ
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311a quinzena | Maig 2016 Esports

.....Viu l’Esport................

Víctor Andrés (CFS Montca-
da) i Sergio González (Catgas 
Santa Coloma) es van procla-
mar campions d’Espanya amb 
la selecció catalana sots-19 du-
rant la competició que es va 
disputar entre el 30 d’abril i l’1 
de maig a Ceuta. L’equip català
ha guanyat aquest títol per tercer 
any seguit després de superar la 
Regió de Múrcia, a les semifi nals 
(3-1), i el conjunt amfi trió, Ceuta 
(4-0), a la fi nal. Sergio González, 
que ja ha debutat a Primera Di-
visió amb el primer equip del 
Santa Coloma, va marcar el 
quart gol de la fi nal | RJ 

Són campions d’Espanya amb la selecció catalana sots-19

FUTBOL SALA

Víctor Andrés i Sergio 
González triomfen a Ceuta

El I Open Popular Tennis Taula 
serà la principal novetat en el 
programa esportiu de la Festa 
Major. L’Open es farà el dia 16 
al pavelló Miquel Poblet i les in-
scripions es poden fer al correu 
electrònic openscttlaunio@gmail.com 
o al telèfon 685 971 923 per a 
categories infantil i adult (els 
preus són de 5 i 8 euros). Un dia 
abans, es farà la XI Milla Urbana 
a la rambla dels Països Catalans. 
Les incripcions es poden fer fi ns 
al dia 12 al web www.jam.cat o, 
presencialment, el 3 i el 10 
de maig, a la pista de la zona 
d’atletisme (Progrés, 27, de 17.30 

a 20h) a un preu de 2 euros i amb 
una capacitat màxima de 600 
atletes. Dues competicions de tir 
amb arc (el dia 14, a Can Piqué, 

i el 16, a l’exterior del pavelló 
Miquel Poblet) i un torneig 
d’escacs (el 14, al carrer Major) 
completen el programa esportiu.

FESTA MAJOR 2016

El I Open de Tennis Taula s’afegeix a la 
Milla Urbana en el programa esportiu
Es farà el 16 maig al pavelló Miquel Poblet, un dia després de la tradicional cursa atlètica
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Rafa Jiménez | Redacció

Una trentena d’equips, al 3x3 de Mas Rampinyo
El bon temps va acompanyar la celebració del torneig de 3x3 de bàs-
quet que la Unió Bàsquet MIR va organitzar l’1 de maig a l’avinguda 
Catalunya amb motiu de la Festa Major de Mas Rampinyo. La com-
petició va comptar amb la participació de 34 equips. Jordi Velásquez, 
jugador cadet de l’UB MIR, va guanyar el concurs de triples i, com a 
premi, podrà participar al Campus Bàsquet Belgrado | RJ
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FUTBOL

L’infantil A de l’EF Montcada guanya el 
derbi i s’apropa a l’ascens a Primera
Després de 26 jornades, és líder del seu grup amb 25 victòries i una única derrota
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Es va endur el títol, per tercer any seguit, amb el Sant Adrià

BÀSQUET

Paula Orenes guanya el 
Campionat de Catalunya

El TT La Unió, que organitza un Open durant l’estiu i el Nadal, prepara un altre per a la Festa Major

L’infantil A de l’EF Montcada, que havia perdut a la primera volta, es va emportar el derbi per 5 a 0

L’infantil A de l’EF Montcada, 
que només ha deixat escapar 
tres punts aquesta temporada, és 
líder del grup 44è de Segona Di-
visió amb 75 punts i camina cap a 
l’ascens a Primera. El 30 d’abril, 
es va emportar amb un 5 a 0 el 
triomf contra el CD Montcada 
A, l’únic equip que l’ha guanyat. 
A manca de quatre partits, té dos 
punts més que el FC Sant Cugat 
Esport C, que visitarà Montcada 
a l’última jornada | RJ 

Sergio González i Víctor Andrés, amb la copa
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El Centre Esportiu Montcada 
Aqua organitza un campus 
d’estiu que es farà entre el 27 
de juny i el 22 de juliol. Les 
inscripcions, que es poden fer 
també per setmanes, estaran 
obertes fi ns al 27 de maig. Hi 
haurà un campus multiesport i 
un altre de fi tness. Per la seva 
banda, el CTT La Unió farà 
el seu campus, en horari ma-
tinal, entre el 27 de juny i el 
29 de juliol i també ofereix la 
possibilitat de fer-lo complet o 
per setmanes | RJ

L’Aqua i el CTT 
La Unió faran 
els seus casals

ESTIU

La montcadenca Paula Ore-
nes ha guanyat, per tercer any 
consecutiu, el Campionat de 
Catalunya a la categoria Jú-
nior Femení Preferent amb el 
seu club, l’Snatt’s Femení Sant 
Adrià. La fase fi nal es va dispu-
tar entre el 22 i el 24 d’abril a 
Sant Fruitós del Bages amb un 
format de lliga. L’equip d’Ore-
nes va guanyar els tres partits 
que va disputar contra el Plat-
ges de Mataró (42-36), el Bas-
ket Almeda (63-71) i el Barça 
CBS (71-47) i disputarà, entre 
el 8 i el 14 de maig, el Campio-
nat d’Espanya de clubs que se 
celebrarà al País Basc | RJ 
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Paula Orenes, amb el títol de campiona

Nombrosa participació del Roller Can Cuiàs
El club local va presentar un total de 44 patinadors –39 de l’equip 
infantil i cinc del sènior– a la 3a Jornada dels Jocs Escolars de 
l’Hospitalet disputada el 16 d’abril al patinòdrom del Poliesportiu 
Municipal Les Planes, sent l’entitat amb major número de partici-
pants. Els montcadencs van assolir victòries a totes les proves que 
van disputar  | PA
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Carles Tardío Pi
Sonifi car l’invisible. Convertir en sons allò que no podem captar amb la nostra oïda és un dels 
interessos d’aquest físic montcadenc de 30 anys d’edat per a qui l’art i la ciència són dos mons 
indestria bles que troben en la música electrònica la seva màxima expressió. Ha treballat en dife-
rents investigacions per sonifi car dades científi ques com les ones cerebrals i els impulsos de les 
plantes i, recentment, ha participat en un projecte per crear una taula de sons que permet repro-
duir música i realitzar projeccions a partir del moviment del propi cos. La instal·lació s’ha batejat 
com ImmerTable i la va presentar a mitjan d’abril al Centre d’Art i Tecnologia Etopia de Saragossa. 
Tardío ha estudiat i treballat a Mèxic, Colòmbia i Holanda, però manté forts vincles amb Montcada, 
on forma part del grup Panceta’s Crew, fa col·laboracions teatrals i condueix el programa de ràdio 
poètica ‘La tempesta’ a l’emissora municipal juntament amb Ferran Errando.

‘El so és una forma 
empàtica d’investigar’

Quan et comences a interessar per 
transformar en sons els impulsos 
de les plantes?
Fa alguns anys, quan vivia a 
cavall entre Mèxic i Colòmbia, vaig 
descobrir els ensenyaments d’un 
físic indi del segle XX, Jagadish 
Chandra. Va ser el primer que va 
començar a aplicar camps elèctrics 
a les plantes, refutant l’afi rmació 
d’Aristòtil segons la qual no poden 
sentir perquè no es mouen. 
I la conclusió quina va ser?
Ara sabem que les plantes són 
cooperatives, que tenen sentits, 
que les seves arrels són un cervell 
ramifi cat sota la terra. A Mèxic, 
vaig fl ipar amb els experiments 
que feia la mexicana Leslie García, 
que posava electrodes a les seves 
plantes. Podies escoltar el senyal 
del fl ux de la saba, un senyal que 
variava segons la incidència de la 
llum o si feies un cop de mans. 
Podies percebre perfectament com 

canviava el ritme en funció del que 
passava al seu entorn. 
I com es fa música a partir dels 
impulsos cerebrals d’algú?
Els compositors John Cage i Alvin 
Lucier van ser els pioners als anys 
seixanta. Van veure que podien 
utilitzar les variacions del seu estat 
mental per tocar instruments. És 
a dir, passar d’un estat meditatiu 
a un neuròtic podia servir per 
fer música. En aquella època 
semblava un joc de hippies, 
però avui dia existeixen aparells 
d’electroencefalografi a a l’abast 
de tothom i la sonifi cació de dades 
cerebrals s’està introduint cada 
cop més en el món de la música 
electrònica. Vaig estar treballant al 
grup de tecnologies musicals de 
la Universitat Pompeu Fabra amb 
el projecte BrainReactable, on es 
controlen paràmetres musicals en 
funció de l’estat afectiu del músic.
No és molt abstracte tot això?

Pot semblar molt postmodern, però 
la sonifi cació és antiga i senzilla. 
Es tracta d’augmentar la nostra 
percepció de l’entorn, escoltar el 
que s’amaga en freqüències que 
mai no podríem captar ni desxifrar 
amb els nostres sentits. El so és 

una forma empàtica d’investigar, 
et fa sentir més coses que la vista. 
Et poso un exemple: les ecografi es 
dels embrions humans. És quan 
sents el so accelerat del cor de 
la criatura quan et commous de 
veritat.
Quin és el so que més t’ha 
emocionat en tot aquest temps?

Recentment s’han detectat   
per primera vegada les ones 
gravitacionals que emeten els forats 
negres. Hi ha un ritme, un patró a 
molt baixa freqüència… Escoltar-lo 
es com sentir un tambor còsmic, 
com si les galàxies estiguéssin 
bategant.
Què és la taula de sons 
ImmerTable?
És un instrument musical que 
permet controlar el so amb 
el moviment del propi cos.
El seu aspecte és el d’una 
taula lluminosa, semblant a un 
pupitre, que interactua amb un 
seguit de petits objectes que es 
mouen sobre la superfi cie i són 
rastrejats i reconeguts per una 
càmara. El projecte és fruit de les 
investigacions amb el grup Giga-
Affective Lab de la Universitat 
de Saragossa, que pertany al 
Grup d’Informàtica Avançada en 
Ambients Intel·ligents. 

Quina ha estat la teva aportació? 
He desenvolupat el software per 
poder realitzar el control musical 
des de la taula i, juntament amb 
un enginyer electrònic, l’hem 
posada al dia perquè sigui més 
funcional i atractiva. Durant aquest 
mes impartiré cursos sobre el 
seu funcionament i con tinuaré 
investigant sobre noves fun cio-
na litats. La idea és que la taula 
es quedi a Etopia per a futures 
investigacions.
Quins són els teus projectes més 
immediats?
Continuar investigant sobre com 
expressar de manera artística la in-
formació científi ca, però no ho puc 
fer per lliure. Necessites infraes-
tructura i contactes que només et 
pot proporcionar l’àmbit acadèmic. 
He aconseguit una beca i el curs 
vinent faré el Doctorat en Tecnolo-
gies Musicals a la Universitat Naci-
onal Autònoma de Mèxic (UNAM). 

‘Si li poses electrodes 
a una planta, pots 
sentir el senyal del fl ux 
de la saba, que varia 
en funció de l’entorn’ 

Investigador de tecnologies musicals

A títol personal
LAURA GRAU
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