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CAÇA INSUFICIENT
Ara és temps de reproducció i, per tant, de protecció 
de la fauna. La veda no s’obrirà fi ns al mes d’octubre, 
però serà insufi cient per neutralitzar la plaga de conills

danYs a la PaGesia

Una plaga de conills causa pèrdues als 
conreus de cereals del Pla de Reixac
Unió de Pagesos adverteix que Montcada i Reixac és el municipi del Vallès més afectat i demana mesures a la Generalitat

La proliferació de conills sal
vatges ha esdevingut una 
plaga que afecta els terrenys 
agrícoles de Mas Duran, Can 
Rocamora, Ca n’Albinyana i 
Can Cabanyes. Unió de Page
sos adverteix que en els dar
rers anys ha augmentat molt 
la població en les zones de se
guretat de municipis del Vallès 
Oriental i Occidental, cosa que 
provoca pèrdues importants 
sobretot en els cultius de cere
als de Montcada i Reixac, que 
és el municipi més afectat. 
Pagesos de grans cultius són 
els que més pateixen la plaga. 
“Els danys van començar el 
2010 i s’han anat agreujant 
fi ns ara, en què la situació 
és insostenible”, explica Mar
cel Brau, un pagès que té 10 
hectàrees de conreu a la zona 
de Can Cabanyes, molt a prop 
de l’Ecoparc, i que s’ha quedat 
sense collita. Els animals s’han 
menjat l’ordi abans que creixi. 
Des d’Unió de Pagesos han 
valorat en més de 10.000 euros 
les pèrdues ocasionades.

Danys a Can Rocamora. Un al
tre pagès castigat per l’efecte 
dels conills és Joan Rodríguez. 
Conrea uns terrenys a Can 
Rocamora i està cansat de les 
destrosses que li causen els co
nills. Aquest hivern ha plantat 

més de 3.000 cols i no ha pogut 
collirne cap. Els conills li han 
devorat totes les hortalisses 
que ha plantat, com bròquils, 
enciams i escaroles. Ara té la 
major part dels terrenys sense 
sembrar encara a l’espera de 
llaurar per tornar a plantar.  
Brau opina que l’Ajuntament 
hauria de pressionar la Ge
neralitat perquè netegi els 
terrenys erms de Mas Du
ran, que situa com a refugi on 
s’amaguen els conills. “Això 
només es resoldrà amb un 
compromís polític”, afi rma. 
Des de l’Ajuntament, però, 
neguen tenir competències en 
aquest àmbit.

Problema de la caça. En les zo
nes de seguretat, la caça està 
prohibida però aquest no és el 
cas de Montcada. A tot el Pla 
de Reixac està permès caçar 
en període de veda. Ara és 
temps de reproducció i, per 
tant, de protecció de la fauna i 
no s’obrirà la veda fi ns al mes 
d’octubre.
Unió de Pagesos demana a la 
Generalitat de Catalunya i als 
ajuntaments que agilitin els 
permisos per a fer un control 
efectiu de la població de conills 
i es busquin mètodes per a la 
disminució del nombre d’exem
plars. On hi hagi fi nques aban
donades també cal demanar al 
titular de les mateixes que les 
tingui netes per tal que no es
devinguin refugi per a espècies 
que causen danys als conreus. 
El sindicat té previst mantenir 
una reunió amb els Serveis 
Territorials del departament 
d’Agricultura els propers dies 
per abordar aquesta situació.

Lluís Maldonado | Can Cabanyes
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Els pagesos de Can Rocamora, 
al Pla de Reixac, han denunci
at a l’Ajuntament abocaments 
il·legals a diversos punts de la 
zona i, per primer cop, a sobre 
dels camps de cultiu. Els abo
caments són malauradament 
una constant en aquest i d’al
tres punts d’interès natural del 
munipi. És per això que des del 
consistori s’està elaborant un pla 
de prevenció. “Volem crear una 
eina que englobi tot el muni-
cipi i l’estem treballant de for-
ma transversal”, ha explicat 
la regidora de Medi Ambient 
Judith Mojeda (PSC). 

Un dels pagesos, Ramon Es
tany, creu que una mesura que 
evitaria llençar runes a la zona 
seria baixar la barrera que exis

teix a l’accéss a Can Rocamora 
des de la Rasa de 20 a 8h, per 
evitar el pas de camions pels ca
mins de la zona.

Pagesos de la zona de Can Rocamora 
denuncien els abocaments il·legals

ProBlema endÈmic

L’Ajuntament està elaborant un pla de prevenció que englobaria tot el municipi

Lluís Maldonado | Can Rocamora

Joan Rodríguez i Ramon Estany al camp cultivat on s’hi ha abocat runes, a Can Rocamora
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Marcel Brau als camps de cultiu de cereals d’ordi que té a Can Cabanyes, a tocar de l’Ecoparc, i que els conills s’han menjat del tot

“Els danys van 
començar al 2010    
però s’han agreujat tant 
que ara la situació és 
insostenible”, expliquen 
els pagesos
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REDUCCIÓ DE LA VELOCITAT
L’Ajuntament instal·larà bandes 
reductores als carrers Montsant 
i Antoni Pujades

PÀG. 8

L’MCC CANVIA DE NOM 
L’associació es dirà Montcada Comerç, 
segons ha explicat a ‘La Veu’ el seu 
president, Manuel Moreno

PÀG. 9

04

HomenatGe als morts Pel tren

Una escultura de Gabriel Ruiz recorda
les víctimes a la Cruïlla del Soterrament 
Més de 300 persones participen a l’acte d’homenatge que, a partir d’ara, es farà cada any el dijous de la segona setmana de Quaresma

A partir d’ara, Montcada tindrà 
una cita cada any –el dijous de la 
segona setmana de Quaresma,– 
per recordar les víctimes del tren 
en un acte d’homenatge que es 
farà davant de l’escultura de l’ar
tista montcadenc Gabriel Ruiz, 
instal·lada a la nova Cruïlla del 
Soterrament –a la cantonada en
tre Bogatell i Colon. L’obra està 
dedicada a les 159 persones que 
han perdut la vida des de l’arriba
da del tren al municipi, a mitjan 
del segle XIX. 
L’homenatge va congregar el 13 
de març més de 300 persones, 
a més de les autoritats i repre
sentants de la Plataforma Tracte 
Just, Soterrament Total. L’acte 
va començar amb un minut de 
silenci dedicat a les víctimes i 
amb els parlaments del portaveu 
de la Plataforma, Ramon Bueno, 
i l’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), que van agrair la impli
cació de les persones i entitats 
de diferents àmbits que van col
laborar en l’organització de l’acte. 

Demandes. En el seu discurs, Bu
eno va lamentar el maltractament 
històric que ha sofert el municipi 
per suportar infraestructures “incò-
modes i perilloses, però d’interès 
general” com ara autopistes, línies 
de tren, la depuradora d’aigües re
siduals o la cimentera. També va 
criticar durament l’incompliment 
del Ministeri de Foment del seu 

compromís de soterrar la línia de 
Portbou, “una nova humiliació 
per a Montcada, que necessita 
soterrar aquestes vies per poder 
pensar el seu futur com a poble 
amb unes mínimes possibilitats 
de viabilitat”, va dir. 
L’alcaldessa, per la seva banda, 
va recordar que aviat es compli
ran 25 anys que s’està reivindi
cant la dignifi cació de la xarxa 
ferroviària que creua el municipi: 
“Els montcadencs hem estat 
generosos en tot aquest procés, 
i què n’hem tret? Res, ni una 
millora, perquè cap dels com-
promisos s’han complert”.  Pé
rez es va comprometre a seguir 
lluitant pel soterrament al costat 
de la Plataforma.
Després dels parlaments, la po
etessa Elisa Riera i el membre 
de Dèria Teatre, David Velasco, 
van llegir poemes amb la música 
del guitarrista Salva Criado, i les 

corals del Turó i Giravolt van in
terpretar peces musicals. L’acte va 
cloure amb el llençament de 159 
salves per part de la colla de Dia
bles de Can Sant Joan i una ofrena 
fl oral del públic, que va omplir 
l’escultura de clavells blancs. 

Simbolisme. L’obra, de ferro gra
bat a l’àcid, conté un tros de rail 
on apareix escrita la paraula ‘prou’ 
en diferents idiomes, una munió 
de línies que representen les vies 
que esquarteren el municipi i 159 
perforacions en record de cadas
cuna de les persones que han per
dut la vida a les vies. “He volgut 
crear un petit poema visual que 
alhora tingués una vessant rei-
vindicativa”, ha explicat l’artista 
qui ha remarcat “que, desgracia-
dament, l’escultura haurà d’in-
cloure més forats perquè men-
tre la via no se soterri, seguiran 
produint-se morts”.
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L’obra, de ferro gravat a l’àcid, conté un tros de rail on apareix escrita la paraula ‘prou’ en diferents idiomes, una munió de línies que representen les vies  i 159 perforacions en record dels morts a les vies

Laura Grau | Montcada

“Els montcadencs hem 
estat generosos durant 
25 anys i no hem tret 
cap millora” va recordar 
l’alcaldessa

Les obres de remodelació del pas soterrani que connecta l’avinguda 
de la Unitat amb el barri de la Ribera, a l’alçada del carrer dels Horts, 
obliga els trens, per qüestió de seguretat, a reduir la velocitat en el seu 
pas per aquest punt i fa que les barreres dels dos passos a nivell del 
centre de Montcada estiguin més estona baixades. D’altra banda, ja ha 
entrat en funcionament l’aparcament de zona blava del carrer Jaume 
I, al costat de les obres del pou de ventilació, que l’Ajuntament havia 
ocupat provisionalment amb vehicles de la fl ota municipal | LG

Reducció de la velocitat dels trens per obres
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La probabilitat de morir de càn
cer és molt més elevada per a 
qui viu en un radi de 5 quilòme
tres d’una incineradora que en 
un punt més distant. Així ho diu 
un estudi científic del 2013, que 
els doctors Josep Martí i Carme 
Valls, del Centre d’Anàlisi i Pro
grames Sanitaris (CAPS), van 
exposar el 20 de març al casal 
de La Prosperitat de Barcelona 
(Nou Barris) davant d’una tren
tena de persones.
Per als doctors, la valorització 
de residus, “és només un eufe-
misme per no dir incinerar i, 
a més, la crema de biomassa 
també contamina”, va asse
gurar Josep Martí, que va com
partir l’experiència pilot que 
s’està fent entre la ciutadania 
que viu al costat de la incine
radora de Mataró i que revela 
que cada dos anys els habitants 
de la zona dupliquen el nivell 
de dioxines a la sang. Valls va 
apuntar que “seria del tot via-

ble fer aquesta prova també 
entre la ciutadania de Mont-
cada i Reixac”.
“La gestió i la crema de re-
sidus urbans són un risc per 
a la salut i un negoci per a 
grans empreses”, va explicar 
Martí qui va alertar de la pe
rillositat de la combustió per la 
seva heterogènia composició, 
que desprèn òxids de nitrogen, 
òxid de sofre, òxid de carboni, 
partícules diverses ultrafines, 
metalls pesants, dioxines, fu
rans o hidrocarburs aromàtics, 
partícules nocives per a la salut 
que repercutirien sobre l’aug
ment fins a un 71% del casos de 
càncer de pleura, d’estómac, de 
fetge, de ronyó, ovari, pulmó i 
de leucèmia.

Residu zero. A l’acte també va 
participar Mercè Girona del 
Cepa, com a representant del 
col·lectiu d’ecologistes. Girona 
va presentar els eixos bàsics de 
l’Estratègia Catalana Residu 

Zero que promou una alterna
tiva a la gestió actual dels re
sidus. Segons la representant 
ecologista, el 70% dels residus 
es tracta en abocadors i inci
neradores quan el 85% de les 
deixalles podria ser reciclat. 
“Aquest model és insosteni-
ble i obsolet”, va denunciar 
Girona.

Suport barceloní. En el marc de 
la campanya contra la crema 
de residus a la cimentera, el 
col·lectiu Pigme@s revoltos@s 
de Barcelona ha donat suport 
a la Plataforma Antiincinera
ció de Montcada organitzant, 
a més de la xerrada del 20 de 
març, una exposició i un con
cert benèfic en què van recap
tar 1.400 euros quantitat que se 
sumen als 5.200 euros que ha 
aconseguit la Plataforma amb 
la campanya ‘#judicialacimen
tera’ per sufragar els costos ju
dicials del procés obert contra 
la fàbrica Lafarge.

Experts sanitaris associen 
el càncer amb la incineració

#judici a la cimentera

La Plataforma Antiincineració continua amb la campanya de denúncia contra Lafarge

Lluís Maldonado | Barcelona

D’esquerra a dreta, Josep Martí, Mercè Girona i Carme Valls durant la xerrada a Nou Barris
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 El Tribunal Suprem admet el recurs de Lafarge

El Tribunal Suprem ha admès a 
tràmit el recurs de casació presen-
tat per la cimentera Lafarge contra 
la sentència del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya (TSJC), 
per la qual s’anul·lava l’autorització 
ambiental que li havia concedit la 
Generalitat per poder cremar resi-
dus a la fàbrica. La decisió del TSJC 
de suprimir el permís a la fàbrica, 
en resposta a la petició de la Plata-
forma Antiincineració de Montcada 
i Reixac, es va basar en el fet que 
el departament de Medi Ambient i 
Habitatge havia atorgat la llicència 
sense haver aprovat prèviament 
l’estudi d’impacte mediambiental i 
sense haver-lo sotmès a exposició 
pública, tal com marca la llei. En 

un comunicat, Lafarge considera 
aquest fet “un defecte de forma 
en el procés administratiu, que 
no té a veure amb el comporta·
ment mediambiental de la instal·
lació”. La direcció de la cimentera 
ha insistit a dir un cop més que 
compleix amb les exigents norma-
tives i controls que marca la Ge-
neralitat i que les seves emissions 
estan per sota dels límits que esta-
bleix la legislació.
José Luis Conejero, de la Platafor-
ma, ha dit que restarà a l’espera 
del que dictamini el jutge, treient 
importància a l’admissió del recurs 
de Lafarge “perquè és només un 
tràmit i no significa que els hi 
doni la raó” | LG
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‘El soterrament és un deute de la 
LAV i no fer-lo suposa una estafa’ 
L’exconseller Salvador Milà, diputat per ICV-EUiA, critica l’incompliment del compromís
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Política

> C’s acusa el govern d’‘hipotecar’ el pressupost
La portaveu de C’s a l’Ajuntament, Carmen Romero, ha fet un comunicat 
en què carrega contra el govern municipal al que acusa d’“hipotecar” 
els futurs pressupostos de l’Ajuntament a causa de les sentències sobre 
expedients d’expropiacions que hi ha en ferm contra el consistori i que 
pugen a més de 15 milions d’euros. L’edil també critica PSC i CiU per 
ajornar el pagament del deute. “Això –lamenta– només fa que augmentar 
els interessos que s’hauran de pagar”. D’altra banda, el partit, que el 23 
de març va instal·lar una carpa al barri de Can Cuiàs, ha anunciat que en 
les properes setmanes convidarà entitats i associacions a participar en 
l’elaboració del programa electoral per als comicis del 2015 | PA

> La campanya ‘Sí, vull votar’, a Montcada

La unitat mòbil de CDC que recorre el territori recollint testimonis a favor de la 
consulta sobiranista del pròxim 9 de novembre va estar el 14 de març a Mont-
cada. Les entrevistes en vídeo es poden veure al web www.sivull.cat. Diversos 
representants de CDC a la localitat van aprofi tar per repartir tríptics informatius 
per difondre els arguments en defensa del dret a decidir | SA

> El PPC fa campanya per les europees
El PPC ha començat a fer campanya per a les eleccions europees del 
proper 25 de maig. El dia 15 el partit va instal·lar una carpa a la rambla 
dels Països Catalans des de la qual la regidora i diputada al Parlament Eva 
García, acompanyada d’altres membres de l’agrupació local, va repartir 
propaganda sobre el programa del PPC als comicis | PA

Activistes de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Montcada es 
van solidaritzar el 24 de març amb els seus companys de Sabadell ocu-
pant l’ofi cina del BBVA de la rambla dels Països Catalans. La PAH de 
Sabadell ha estat 17 dies tancada a una seu del BBVA, per exigir que es 
desvinculi una desena d’avalistes dels préstecs hipotecaris | LM

Acció en suport de la PAH de Sabadell
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L’exconseller de Medi Ambient 
i Habitatge de la Generalitat, el 
diputat d’ICVEUiA, Salvador 
Milà considera  una veritable 
“estafa” que el Ministeri de Fo
ment incompleixi el compromís 
de soterrar la línia de França al 
seu pas per Montcada tenint en 
compte que el projecte es podria 
dur a terme en les quatre fases 
d’execució que es van negociar 
en el seu dia. 
Milà va fer aquestes declara
cions el 21 de març a Montcada 
després del dinar organitzat al 
municipi pel grup parlamentari 
de la coalició ecosocialista del 
Vallès Occidental amb alcaldes 
i regidors de tota la comarca. 
“Per menys del 10% del que el 
govern destina anualment a la 
construcció de la LAV, al vol-
tant de 100 milions d’euros, el 
projecte de Montcada es po-
dria dur a terme en les qua-
tre fases d’execució que es van 
negociar en el seu dia”, va dir 
Milà tot expressant el seu suport 

a la Plataforma Tracte Just per 
la seva lluita a favor del soterra
ment, “un deute de la LAV”, 
va dir. 

Urgències nocturnes. Milà també 
va donar suport a la reivindica
ció de la recuperació del servei 
d’urgències al CAP de Montca
da i va reafi rmar que el seu grup 
continuarà treballant perquè es 
compleixi la resolució del Par
lament sobre la reobertura del 

servei, “que en una població 
dispersa com Montcada és to-
talment necessari”, va apuntar.  
El diputat ecosocialista va elo
giar la constància de la lluita 
de la Favmir, “la més llarga i 
sostinguda que conec, amb 
més de cent manifestacions al 
carrer”. A la roda de premsa, 
Milà va estar acompanyat dels 
regidors d’ICVEUiA, Josep 
M.González, Laura Campos i 
Òscar Gil.

Laura Grau | Montcada

ICV-EUiA critica 
les polítiques 
que perjudiquen 
les dones

“Les darreres reformes im-
pulsades pel govern central i 
autonòmic tenen com a ob-
jectiu apartar les dones de la 
vida econòmica i política”. 
Aquesta és la conclusió de la 
xerrada que van oferir el 24 de 
març la diputada d’ICVEUiA 
al Parlament i presidenta de la 
Comissió d’Igualtat, Marta Ri
bas, i la responsable de Dones 
d’EUiA, Adriana Sabaté.
Ribas va qualifi car de “negre” 
el panorama que s’entreveu 
cara a les dones amb l’aplica
ció de la nova llei de règim 
local que retalla competèn cies 
als ajuntaments en matèria 
d’atenció a la dona, i que difi 
culta que els serveis es puguin 

mantenir com fi ns ara. Ribas 
també va fer una repassada a 
l’impuls de les noves norma
tives que estan en tramitació 
al Parlament com la llei de go
verns locals, la llei d’Igualtat i la 
llei de dret sexual reproductiva 
que va titllar de “noves oportu-
nitats” per a la dona. La dipu
tada d’ICVEUiA es va mostrar 
esperançada per la revifada del 
feminisme: “Davant dels atacs 
constants, el moviment reviu 
amb dones joves”. 
Per la seva banda, Sabaté va 

ser molt crítica amb “les po-
lítiques amenaçants” a nivell 
estatal i autonòmic que fan 
retrocedir en el temps amb la 
reforma de la llei de l’avorta
ment del PP i les retallades en 
serveis públics de CiU a la Ge
neralitat. Per a Sabaté, la dona 
viu un moment en què se li 
plantegen molts dubtes amb 
“sous de misèria que arriben 
a ser un 25% menys que el 
dels homes” i havent de fer 
front a pagaments que no es
tan a l’abast de tothom.

Lluís Maldonado | Montcada

D’esquerra a dreta, Laura Grau, Òscar Gil, Salvador Milà i Josep M. González
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Adriana Sabaté, durant la seva intervenció, acompanyada de Marta Ribas

> Joan Herrera presenta el seu llibre a Montcada
El coodinador nacional d’ICV, Joan Herrera, presentarà el 2 d’abril, a les 
19.30h, al celler Montcada Vins (Besòs, 27), el seu llibre Quanta des-
igualtat pot suportat la democràcia? En aquest assaig Herrera analitza la 
crisi com el fruit d’una profunda desigualtat que el capitalisme fi nancer 
contribueix a augmentar | LR
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El Gremi d’Instal·ladors i Pi
mes del metall de Cerdanyola, 
Ripollet i Montcada alerta que 
hi ha empreses sense cap rela
ció amb Gas Natural que fan 
revisions falses a domicilis i 
comunitats. Per evitar ser ob
jecte de frau, el Gremi  d’Ins
tal·ladors recomana que, en cas 
de dubte, els usuaris consultin 
directament la distribuïdora 
trucant al telèfon 900 100 251 
abans d’obrir la porta a qual
sevol persona que s’identifiqui 
com a operari de l’esmentada 
companyia. 
També es recorda que no s’ha 
d’abonar cap import en metàl
lic ni amb targeta de crèdit, ja 
que l’empresa distribuïdora 
factura les revisions a través 
del rebut.

Terminis legals. Les inspeccions 
periòdiques del gas es fan cada 
cinc anys a càrrec de l’empresa 
subministradora. Pel que fa a 
les revisions de les instal·lacions 

de calefacció i climatització hi 
ha un reglament que les regula 
en funció de la potència con
tractada.
En els darrers dies s’han de
tectat a diferents finques de la 
localitat cartells anunciant ins
peccions de calderes a càrrec 
de l’empresa GN Combusti
ón. Tot i que inicialment es va 
apuntar que es podria tractar 
d’una estafa, el cert és que la 
companyia és legal, però no té 
cap vinculació amb Gas Na
tural. Així ho ha assenyalat el 
Gremi tot lamentant el tipus 
de publicitat agressiva que fan 
determinades empreses confo
nent els usuaris, especialment 
la gent gran. 
Per això, la recomanació 
d’aquesta organització és que 
el manteniment dels aparells 
de calefacció i climatització es 
faci amb les empreses que en 
el seu dia van fer la instal·lació 
comprovant sempre que els 
operaris disposin del carnet de 
tèrmiques vigent.

Alerta sobre les falses 
revisions del gas

Pilar Abián | La redacció

Es recorda als usuaris que no han de pagar cap import

avís als consumidors

Les Plataformes de Treballa
dors i aturats del Vallès, entre 
elles la de Montcada i Reixac, 
han valorat positivament la 
participació a la Marxa per la 
Dignitat, celebrada a Madrid 
el 22 de març i s’han desmar
cat dels aldarulls posteriors a 
la concentració. “No he vist a 
la televisió imatges de gent 
gran fugint, o nens petits cor-
rens morts de por, com s’ha 
dit” ha relatat la portaveu del 
col·lectiu local, Rosa Aldave,  
tot criticant que alguns mitjans 
només s’hagin fet ressò dels en
frontaments d’alguns manifes
tants amb la policia. 
Contràriament, Aldave ha qua
lificat la protesta d’“èxit”. “La 
gent –ha explicat– s’ha bolcat 
amb nosaltres perquè aques-

ta lluita respon a reivindica-
cions col·lectives”. La Marxa, 
que va cloure a Madrid, amb 
una concentració de desenes de 
milers de persones, es va iniciar 
12 dies abans des de diferents 
punts d’Espanya amb la sortida 
de manifestants que van fer el 

recorregut a peu fins a la capital. 
L’acció de protesta tenia com a 
objectiu reclamar serveis pú
blics de qualitat, el dret a un ha
bitatge i a una feina dignes, una 
renda bàsica i que no es pagui 
el deute públic. El Vallès va ser 
present amb dos autocars.

Representació local a la Marxa 
per la Dignitat convocada a Madrid

reivindicació

L’Assemblea d’Aturats lamenta que només es parli dels incidents amb la policia

Lluís Maldonado | La redacció

Montcada formava part de la coordinadora d’aturats del Vallès que va ser present a la Marxa

pt
a

“Vull tornar a guanyar les 
properes eleccions munici-
pals per servir i representar 
humilment, però amb tena-
citat, als ciutadans i les ciu-
tadanes de Montcada i Rei-
xac”. Aquest és el compromís 
que la primera secretària del 
PSC i actual alcaldessa, María 
Elena Pérez, va adquirir davant 
la seva militància el passat 26 
de març, després d’haver estat 
ratificada per l’assemblea del 
partit, amb un 93% dels vots, 
com a candidata a les eleccions 
del 2015. L’elecció de la cap de 
llista s’ha fet sense necessitat de 

primàries ja que Pérez ha estat 
proposada per l’executiva local 
i l’únic aspirant alternatiu, Ra
fael Ruiz, no va sumar els avals 
necessaris –un 40%, segons el 
reglament del partit.

Projecte socialista. Pérez ha 
agraït al PSC la confiança dipo
sitada en la seva candidatura i el 
seu projecte i ha augurat l’inici 
d’un nou cicle “per revifar –ha 
dit– amb il·lusió renovada el 
projecte socialista, un projecte 
de transformació social, per a 
l’home i per a la dona, i que 
lluita per la igualtat real”.
En opinió de la candidata, les 

veritables amenaces d’avui 
dia no són altres que “la crisi 
econòmica, política i social 
i l’atac de la dreta a tot allò 
que s’havia construït fins ara, 
els drets socioeconòmics”. La 
líder del PSC ha encoratjat els 
seus militants a treballar pel 
poble i la ciutadania, sense 
complexes i des del compromís 
amb els valors socialistes.
Pérez haurà de ser ratificada 
en el Consell de la Federació 
del PSC del Vallès Occidental 
Sud i en el Consell Nacional 
del partit, juntament amb els 
altres alcaldables de la comar
ca i del país.

L’Assemblea local del PSC ratifica 
María Elena Pérez com a candidata

municiPals 2015

La primera secretària i actual alcaldessa obté el 93% dels vots de la militància

Pilar Abián | La redacció

María Elena Pérez, parlant per a la militància després d’haver estat nomenada oficialment com a candidata del PSC a les properes eleccions

ps
C
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L’associació Montcada Centre 
Comerç (MCC) ha decidit elimi
nar Centre del seu nom. Aquest 
canvi respon a la voluntat de fer 
un pas més en la línia de treballar 
perquè hi hagi una única entitat 
“forta, independent, dinàmica 
i solidària” que agrupi els co
merciants del municipi. Aquest 
és l’objectiu de la junta que pre
sideix des de fa quatre anys Ma
nuel Moreno.

Per què considera necessari que 
hi hagi una única associació de 
comerciants al municipi?
Actualment la nostra entitat agru
pa comerços de Montcada Nova, 
Can Cuiàs, la zona Llevant i la 
Font Pudenta, i aviat podrien ser
hi també els de Mas Rampinyo. 
Avui dia no té sentit tenir una as
sociació per barri ha d’haver una 
de sola, que sigui potent i que de
fensi els interessos col·lectius.
I Can Sant Joan?
De moment, no té previst sumarse 
al nostre projecte. No és cap qües
tió personal, sinó de concepte. Te
nim visions diferents de cap a on 
ha d’anar el comerç.

I quina és la que defensa Mont-
cada Comerç? 
Apostem per un comerç de proxi
mitat modern i nou, que respon
gui a les necessitats de la ciutada
nia. Molts establiments que han 
obert recentment han fracassat 
perquè no han tingut en compte 
les particuliaritats d’aquest mu
nicipi. Nosaltres podem assesso
rar els nous emprenedors sobre 
quin enfoc han de donar al seu 
negoci perquè sigui viable i què 
necessitaran per posarlo en mar
xa quant a permisos, impostos i 
altres despeses genèriques.
Obrir una botiga és una via re-

comanable d’autoocupació?
Depèn del tipus de comerç i del 
lloc on l’ubiquis. Però el més 
important són les expectatives 
que et marques.  No has de te
nir pressa per veure els resultats 
i sí moltes ganes de treballar. Els 
comerciants ja no som els burge
sos del poble, som gent que pen
ca moltes hores al dia per poder 
guanyar un sou. 

Una de les zones atractives del 
municipi per instal·lar un co-
meç és el carrer Major que, per 
cert, té moltes persianes avall. 
Com és això?
Un dels problemes és l’elevat 
preu que dels lloguers. Abans les 
entitats bancàries pagaven molt 
pels locals i ara cada cop n’hi ha 
menys, però els preus segueixen 
sent alts. Nosaltres volem propo
sar a l’Ajuntament que penalitzi, 
d’alguna manera, el fet que hi 
hagi locals buits, en la mateixa 
línia que es farà amb els pisos. 
Aquesta imatge no beneficia la 
ciutat ni tampoc els veïns perquè 
els comerços, al cap i a la fi, fem 
un servei públic cobrint les neces
sitats de la població.
Tampoc beneficia al sector veu-
re els dissabtes a la tarda els co-
merços tancats.
És un altre dels objectius a asso
lir, que els nostres associats en
tenguin que és vital obrir també 
en aquesta franja horària.
Com està funcionant l’obertura 
del carrer al trànsit també a la 
tarda de novembre a març?
Quan acabi aquest mes farem 
una enquesta entre els comer
ciants per valorar els resultats, 
encara que tot els comentaris que 
he rebut han estat positius i no 
hi ha hagut, que jo sàpiga, cap 
problema de convivència amb el 
veïnat. De tota manera, crec que 

no s’ha tret prou profit a la me
sura perquè ha faltat informació; 
l’accés al carrer a la tarda no ha 
estat ben senyalitzat per part de 
l’Ajuntament. A tot això, cal afe
gir les obres del carrer Castellví 
que, si bé són necessàries, ens 
estan afectant negativament pels 
problemes de vialitat que estan 
generant i que es podrien haver 
resolt amb més planificació.
L’aparcament al centre és 
una de les principals deman-
des del sector.
Nosaltres insistim en què cal 
dotar alguns carrers, com ara 
la rambla dels Països Catalans 
o Jaume I, de zones taronges o 
blanques perquè de blaves ja n’hi 
ha prou. Ho hem demanat dues 
vegades i ens han dit que no, 
però continuarem insistint.
Creu que el comerç s’hauria de 
concentrar en un sol eix?
Opino que sí i és el que aniria 
des de la C17, a Mas Rampinyo, 
fins a Jaume I, passant pel carrer 
Major. Aquest és el que s’hauria 
de potenciar, perquè avui dia està 
descuidat. Això no vol dir, però, 

que no s’hagi ajudar tothom, in
dependentment del lloc on esti
gui ubicat el seu comerç.
Com veu el sector a curt i mig 
termini?
La situació és preocupant i neces
sitem l’ajuda de tothom. En pri
mer lloc de l’Ajuntament, a través 
de millores en l’aparcament i la 
senyalètica i eliminant obstacles 
a l’hora d’obrir negocis. I en se
gon lloc dels ciutadans, perquè 
són els nostres clients potencials. 
Però també ens hem d’esforçar 
els comerciants, procurant tenir 

una bona oferta pel que fa a la 
qualitat i els preus dels nostres 
productes. Tots hem de vetllar 
pequè el comerç de proximitat 
rutlli, perquè sense ell, tindríem 
una ciutat ben trista.  

‘Els comerciants ja no som els burgesos 
del poble, treballem molt per un sou’

Pilar Abián | Montcada

L’MCC es dirà a partir d’ara Montcada Comerç, marca que pretén agrupar en el futur tot el sector comercial local

08

manuel moreno, President de l’mc

Manuel Moreno presideix la junta de Montcada Comerç des de fa quatre anys
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Subvenció per 
a les empreses 
que contractin 
joves del poble

La Regidoria de Promoció 
Econòmica, Empresa i Ocu
pació ha posat en marxa el 
programa ‘Fem ocupació per a 
joves’, una acció que vol afavo
rir la inserció laboral de joves 
d’entre 18 i 30 anys tot ofe
rint incentius econòmics a les 
empreses. Aquesta acció està 
finançada pel Servei d’Ocupa
ció de Catalunya (SOC) amb 
fons provinents del Ministeri 
d’Ocupació i Seguretat Social 
i del Fons Social Europeu. El 
programa s’adreça a joves que 
estiguin a l’atur i que, malgrat 
no disposar d’una qualificació 
especialitzada, tinguin experièn
cia professional. 
Les empreses han d’oferir un 
contracte laboral durant un 
mínim de sis mesos i rebran 
del SOC una subvenció que 
cobrirà el cost del salari mí
nim interprofesional dels joves 
contractats. L’ajut és compati
ble amb altres incentius fiscals 
i bonificacions en les quotes de 
la Seguretat Social.
La previsió municipal és poder 
aconseguir fins a 15 contractes 
laborals. Les empreses interes
sades a formar part d’aquest 
programa poden enviar un 
correu electrònic a empresa@
montcada.org.

Pilar Abián | La redacció

“Apostem per un 
comerç de proximitat 
modern i amb vocació 
de servei al públic”

‘Necessitem l’ajuda de 
tots, de l’Ajuntament, 
de la ciutadania i     
dels propis botiguers      
per tirar endavant’

“Igual que es farà 
amb els pisos, s’ha   
de penalitzar el fet que 
hi hagi locals buits”

ASDEM regala la 
quota anual per 
captar sòcies
L’Associació d’empresàries i 
directives ASDEM no cobra
rà enguany la quota anual 
amb l’objectiu de captar noves 
associades. L’entitat organitza 
activitats adreçades a les do
nes del món empresarial. La 
propera la farà el 4 d’abril a 
la Regidoria de Promoció Eco
nòmica (Alt de St Pere, 73). Es 
tracta de la xerrada ‘Mares i 
empresàries: èxit, conciliació 
i lideratge’ que durà a terme 
l’entrenadora personal, forma
dora i conferenciant Roser Se
llés. L’activitat és gratuïta | SA 

anuncis gratuïts   Tel. 935 726 474     ae: som@laveu.cat
Grup singles. Sopar amb monòleg i disco-
teca. 5 d’abril. Tel. 677 394 239. Joan
Instalaciones de aluminio. Se instalan 
ventanas, puertas, persianas, mámparas, 
mosquiteras y techos. Se arreglan cintas y 
persianas. Tel.600.062.191
Clases particulares. Doy clases de ale-
mán, en Montcada. Tel. 610 392 086.

Es lloga. Casa aïllada de 65 m2, amb un 
pati de 30 m2 a la Font Pudenta (amb 
calefacció i gas ciutat). Preu: 550 euros/
mes. Tel. 935 642 571.
Busco trabajo. Para trabajar de vigilante 
de seguridad, carretillero, mozo de alma-
cén, ayudante de jardineria o camarero. 
Tel. 692 560 296.

Busco trabajo. Se ofrece señora para 
tareas domésticas, tareas de limpieza, 
cuidado de personas mayores o discapa-
citadas, canguro de niños. Titulada, gran 
experiencia. Tel. 93 564 11 81.
Busco trabajo. Se ofrece señora con 
experiencia para el cuidado de personas 
mayores, niños o limpieza del hogar. Tel. 

618 573 050.
Se alquila. Plaça de pàrquing en Montca-
da Centro para coche y moto al lado de la 
iglesia. Tel. 625 569 938.
Lloguer. Plaça de pàrquing, a Vallbona. 
Econòmica. Tel. 657 326 175.
Busco trabajo. Se ofrece señora para 
limpieza del hogar o para el cuidado de 

personas mayores para las noches o los 
fines de semana. Con titulación de ge-
riatría y buenas referencias. Interesados 
llamar al teléfono 628 227 863. 
En venda. Plaça de pàrquing doble a l’illa 
de Montcada (entre els carrers Bruch i 
Lleida de Montcada Nova). Correu: rosa-
namiquel@gmail.com.
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El Consorci per a la defensa 
del Besòs dóna per tancat l’epi
sodi d’escumes detectades a les 
aigües del riu al seu pas per 
Montcada especialment visible 
als punts on hi ha salts d’aigua, 
a prop del pont de la carretera 
de la Roca. En un comunicat 
fet el 26 de març, el Consorci 
constata que s’han reduït les 
càrregues contaminants rebu
des a la planta depuradora de 
la Llagosta –on hi aboquen 

un miler d’indústries– i que 
les aigües mostren els nivells 
habituals de qualitat propis 
d’una conca urbana. Així ma
teix, l’organisme fa constar que 
mantindrà una especial atenció 
sobre el control d’abocaments 
de procedència industrial.
Els  tècnics del Consorci van con
firmat des d’un inici que, malgrat 
que estèticament la presència de 
l’escuma tenia un fort impacte 
visual, les traces de detergents 
tensoactius no eren preocupants 

des d’un punt de vista mediambi
ental. Tot i així, l’Ajuntament ha 
reclamat  a l’ACA i al Consorci 
que s’investiguin els fets. “Mal-
grat ens diguin que no hi ha 
perill mediambiental, no ens 
quedarem tranquils fins que 
s’esbrini la causa d’aquest epi-
sodi”, ha manifestat la regidora 
de Medi Ambient, Judtih Moje
da (PSC). Segons el consistori, 
el focus del fenomen es va loca
litzar fora del municipi, entre la 
Llagosta i Sant Fost.

L’ACA i el Consorci investiguen d’on 
procedeix l’escuma detectada al riu 

medi amBient

Malgrat que la brumera tendeix a desaparèixer, els controls d’abocaments es mantenen

Pilar Abián | La redacció

L’escuma detectada a mitjan de març al Besòs es feia visible especialment als punts amb salts d’aigua, com el que hi ha a prop del pont de la Roca
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> Arrenca la campanya de prevenció incendis
Fins al 15 d’octubre estarà vigent la prohibició d’encendre qualsevol tipus de 
foc en terreny forestal, arbrat o no, i en la fraja de 500 metres que els envolta. 
Així ho estableix un decret del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat. Es poden demanar autoritzacions 
excepcionals per a activitats relacionades amb el foc, com la crema de restes 
agrícoles o forestals i per a focs recreatius i festes tradicionals, peticions que 
s’han de tramitar a través dels ajuntaments. Per a qualsevol aclariment es pot 
contactar amb el cos d’agents rurals al telèfon 935 617 000 | LM

> Descoberta de la primavera al Turó
ACER organitza el 30 de 
març, de 10 a 13h, una 
passejada pel Turó per 
identificar les plantes més 
destacades de l’espai na-
tural, des dels arbres fins a 
les petites flors, passant per 
arbustos i plantes aromàti-
ques. La sortida es farà des 
del carrer Reixac i és oberta 
a la participació de tothom. Al llarg del recorregut els visitants també podran 
comprovar l’avenç de les actuacions que Lafarge està fent a la muntanya en el 
procés de transformació de la mateixa en parc públic. A la font de la Mitja Costa, 
com es pot veure a la imatge, ja s’han instal·lat taules amb bancs | PA

> Arbres trasplantats per les obres de la LAV
La quinzena d’arbres que s’han extret de l’espai on s’estan fent les obres del 
pou de ventilació de la Línia d’Alta Velocitat, al carrer Jaume I, es tornen a 
plantar en altres espais del municipi. A petició del consistori, nou nesprers 
s’han col·locat a l’espai verd situat al costat del pas a nivell del carrer Pasqual i 
altres cinc alzines es trasplantaran al Parc de les Aigües, en col·laboració amb 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Els costos els assumeix l’Adif | LR

L’Ajuntament iniciarà durant 
la primera quinzena d’abril 
un seguit d’actuacions per mi
llorar la seguretat als carrers 
Montsant i Antoni Pujades, 
a Terra Nostra. Arran la pro
hibició d’aparcar a banda i 
banda d’aquests dos vials per 
millorarne la mobilitat, aplica
da l’estiu passat, s’ha detectat 
que els vehicles circulen a més 
velocitat. El departament de 
Serveis Municipals i Mante
niment s’ha reunit amb veïns 
de la zona afectada i represen
tants de l’AV de Terra Nostra, 
per tal de trobarhi solucions. 

Actuacions. El projecte definitiu 
consistirà a instal·lar quatre re
ductors en ambdós sentits de 
circulació al llarg del recorre
gut d’ambdós carrers. A més, 
al tram d’Antoni Pujades en
tre Torrent de la Verdaguera i 
Vallbona, es crearà una illeta 
central discontínua, per tal de 

reduir l’espai de cada carril i 
així propiciar una disminució 
de velocitat dels vehicles tot 
facilitant l’accés a les bateries 
d’aparcament situades al cos
tat del parc de Ca n’Oller. Una 
altra actuació consisteix en la 
instal·lació d’una franja al cos
tat d’alguns dels habitatges per 
evitar l’acostament dels vehi
cles a les voreres. 
“Agraïm al veïnat que hagi 
participat activament en la 
recerca d’una solució per a 

la reducció de velocitat en 
aquesta zona, així com la 
seva implicació i la voluntat 
d’arribar a acords en benefi-
ci del barri”, ha manifestat la 
presidenta de l’Àrea Interna, 
M. Carmen Porro (PSC), qui 
espera que aquesta actuació 
serveixi per reduir la velocitat 
dels vehicles al seu pas per uns 
carrers força transitats ja que 
estan situats al costat del parc 
de Ca n’Oller i de l’estació de 
tren de Terra Nostra. 

L’Ajuntament instal·larà reductors de 
velocitat a Antoni Pujades i Montsant

terra nostra

El consistori farà diverses actuacions en el sector per millorar la mobilitat i la seguretat
Pilar Abián | La redacció

Des que es va prohibir aparcar als carrer A. Pujades i Montsant, els cotxes circulen a més velocitat
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L’Ajuntament de Montcada i 
Reixac fa 18 anys que vetlla per 
millorar l’efi ciència energètica 
de l’enllumenat públic i els 
equipaments de la ciutat i des 
del 1996 ha invertit 1,11 milions 
d’euros en mesures per substituir 
els llums i reduir la demanda 
energètica dels edifi cis públics. 
Els responsables municipals 
consideren que els resultats 
d’aquesta aposta continuada 
i ininterrompuda permeten 
fer-ne una lectura positiva. En 
total s’han deixat de consumir 
gairebé 880.000 kWh/any; 
l’estalvi econòmic ha estat de 
186.182 euros i les emissions 
de CO2 s’han reduït en gairebé 
400 tones. 
Al llarg de tots aquests anys s’han 
executat fi ns a 8 actuacions con-
cretes per adequar els fanals a 
la normativa vigent i per millorar 
l’estalvi i l’efi ciència energètica. 
El primer pla es va dividir en 
sis fases i es va allargar fi ns al 
2002. L’últim es va posar en 
marxa el desembre del 2013 
coincidint amb l’adjudicació 
del servei d’enllumenat públic, 
semàfors i del manteniment de 
les instal·lacions municipals.
La regidora de Serveis Muni-
cipals, M. Carmen Porro, recorda 
“que en les intervencions per 

aconseguir estalvis energètics 
i econòmics importants es prio-
ritzen aquelles que no exigeixen 
inversió i les que la inversió 
s’amortitzi en menys de tres 
anys”. A la pràctica això suposa 
fer canvis de tarifes, apagar 
punts de llum aïllats en parcs 
durant les nits; tancar el 50% 
dels punts de llum dels parcs 
a partir de les 23h; baixar la 
potència dels punts de llum 
amb doble nivell o incorporar 
reactàncies electròniques als 
fanals.

La prioritat són les 
actuacions que no 
requereixen inversió
i aquelles on es 
recupera la inversió en 
menys de 3 anys

L’aposta per l’efi ciència energè-
tica i l’estalvi econòmic s’ha vist 
reforçada els últims anys amb 
l’aprovació del Pla d’acció per a 
l’energia sostenible (2010) que 
es proposa reduir les emissions 
de CO2 un mínim del 20% 
abans del 2020; i posteriorment, 
l’adhesió a l’acord marc de 
subministrament d’energia elèc-
trica (2012) amb el Consorci 
Català per al Desenvolupament 
Local.

>monogràfi c

aPosta continuada des del 1996

Montcada ha invertit més d’un milió per fer 
més efi cients l’enllumenat i els equipaments

Àrea territorial
coordinació i redacció: Gabinet de Premsa
més informació a www.montcada.cat

INVERSIONS SENSE COST
S’ha aconseguit reduir la despesa 
rebaixant la potència de fanals i amb 
contractes amb discriminació horària

MÉS DE 5.000 FANALS
A Montcada i Reixac hi ha 5.268 
fanals, dels quals el 85% inclouen 
mesures d’efi ciència energètica

MARÍA ELENA PÉREZ
ALCALDESSA

Actualment és molt habitual 
parlar de mesures d’efi cièn-
cia energètica, però 18 anys 
enrere eren molt poques les 
administracions que incor-
poraven aquest criteri en la 
gestió de la ciutat. I a Montca-
da i Reixac vam ser pioners. 
Diversos plans i projectes van 
ser el punt d’inici d’una mane-
ra de fer que, actualment, és 
inqüestionable. Amb els anys, 
aquesta estratègia en favor de 
l’efi ciència ha anat acompa-
nyada de l’adhesió del nostre 
municipi al Pacte d’Alcaldes/
esses contra el Canvi Climàtic 
i l’aprovació del Pla d’acció 
per a l’energia sostenible.

evolució del consum enerGÈtic

Pioners

Les dades corresponents al 
consum energètic i la despesa 
econòmica del 2013 són molt 
millors que els paràmetres as-
solits l’any anterior. Si durant el 
2012  el consum d’electricitat 
–entre fanals, semàfors i equi-
paments municipals– i el con-
sum de gas va ser de 8.910.964 
kWh, el 2013 es va tancar amb 
uns consums de 7.257.890 
kWh, un 15,52% inferior. I l’es-
talvi econòmic encara va ser 
major. La despesa del 2012 
va arribar a 1.375.636 euros, 
davant del 1.083.114 euros de 
l’any passat, un 21,26% per 
sota.
Segons les dades incloses al 
Sistema d’Informació Energè-

tica, actualment el consum 
energètic municipal està en la 
mitjana dels municipis de la di-
mensió de Montcada, i el con-
sum mitjà dels equipaments és 
un 9% inferior i el de l’enllu-
menat públic del 20% per sota 
de la mitjana dels municipis. 
Els indicadors que superen la 
mitjana dels municipis d’entre 
20.000 i 50.000 habitants són 
el de l’import del preu per habi-
tant –que és un 8% superior– i 
que el preu mitjà de l’energia 
es paga entre el 2 i el 5% més 
car. 
A nivell percentual, el 73,6% 
del consum energètic es fa als 
edifi cis municipals i el 26,4% a 
l’enllumenat i els fanals.

La despesa del 2013 baixa un 21%

M. CARMEN PORRO
REGIDORA DE SERVEIS MUNICIPALS

Ja fa 18 anys que des de l’Ajun-
tament de Montcada i Reixac 
s’estan impulsant mesures 
d’efi ciència energètica per tal 
que els fanals, els semàfors i 
els equipaments municipals 
consumeixin l’energia indispen-
sable. Hem estat constants tots 
aquests anys a consolidar unes 
actuacions per adaptar-nos a 
les normatives vigents, reduir 
la contaminació –lumínica i de 
CO2– i reduir la despesa econò-
mica. La nostra aposta ha estat 
invertir en equips i instal·lacions 
que siguin perdurables en el 
temps i el màxim d’efi cients. I 
després de la feina feta, ara po-
dem fer bandera de l’efi ciència.

Constants 

A dalt, a l’esquerra, fanals efi cients a la Rasa. A la dreta, fanals d’efi ciència mitjana al Passeig de la Ribera. Al centre, detall 
d’una reactància electrònica. A sota, llum led a la rambla dels Països Catalans.

La Biblioteca Elisenda de Montcada
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LLIBRE SOBRE LA GUERRA CIVIL
Els montcadencs Josep Bacardit i 
Ricard Ramos presentaran el volum 
el 10 d’abril, a l’Auditori Municipal 

PÀG. 13 PÀG. 15 

PRESCRIPCIÓ SOCIAL
L’Agència de Salut Pública 
de Catalunya posa en marxa 
l’experiència pilot a Montcada

L’Escola Bon Dia de Cáritas 
Montcada organitza del 3 al 19 
d’abril una exposició a la Casa 
de la Vila per donar a conèixer 
l’espai d’acollida, un projecte 
adreçat a dones amb carències 
afectives amb l’objectiu que 
surtin del seu entorn i puguin 
gaudir d’unes relacions normal
itzades. “Intentem que es vin-
culin emocionalment a un lloc 
perquè per una estona es pu-
guin oblidar del seu di a a dia”, 
explica Agnès Benedicto, trebal
ladora social de l’entitat cristiana. 
El servei és gratuït i les usuàries 
–al voltant d’una cinquan
tena– venen derivades des del 
departament de Serveis Socials 
de l’Ajuntament o a través del 
mateix espai d’acollida de Cári
tas, que atén el públic els dijous, 
de 9 a 13h, a l’ofi cina situada al 
carrer Domingo Fins, darrera de 
l’església de Santa Engràcia.

L’Escola Bon Dia, amb més de 
20 anys d’experiència, treballa la 
vinculació a través dels diversos 
tallers que organitza de dilluns a 

divendres, sempre sota la super
visió d’una educadora social. A 
les 9h, Càritas obre portes per 
oferir l’espai d’esmorzar i, de 10 
a 14h, es fan diverses activitats 
com pintura, costura, manuali
tats, alfabetització, aproximació 
a la llengua i cuina. Enguany, 
l’entitat cristiana ha decidit sub
stituir la mostra de pintura que 
exposava cada any al Kursaal 
per l’exposició que es podrà 
veure a la Casa de la Vila amb 
un recull de les creacions de les 
usuàries als diferents tallers. 
“L’important no és l’activitat, 
sinó el caliu i el bon ambi-
ent que s’aconsegueix a través 
d’ella”, comenta Benedicto, qui 
assegura que les dones “entren i 
se’n van amb un somriure”. 

Voluntariat. Els tallers es duen a 
terme al Centre Cívic La Ribera, 
cedit per l’Ajuntament. A banda 
dels professionals que coordinen 
el projecte, l’Escola Bon Dia no 
podria durse a terme sense la 
col·laboració dels voluntaris que 
imparteixen alguns dels tallers a 
les usuàries. “Sense ells aque-
sta iniciativa seria impossible 
dur-la a la pràctica”, manifesta 
Benedicto, qui afegeix que les 
persones que tinguin alguna ca
pacitat i els agradi estar amb gent 
es poden adreçar a Càritas en 
l’espai d’acollida de cada dijous.

Sílvia Alquézar | Montcada

Les usuàries fan 
diversos tallers al 
Centre Cívic La Ribera, 
de dilluns a divendres

cÁritas montcada

La Casa de la Vila acollirà del 3 al 19 d’abril una exposició per donar a conèixer el servei d’acollida de l’entitat cristiana

L’Escola Bon Dia ajuda dones amb problemes 
a gaudir d’un espai de calidesa i respecte

Alguns dels treballs fets per les dones que assisteixen a l’Escola Bon Dia que es podran veure a l’exposició de la Casa de la Vila, del 3 al 19 d’abril
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El taller Manetes promou l’adquisició d’hàbits prelaborals

Cáritas Montcada també ofe-
reix un altre servei en el marc 
de l’Escola Bon Dia. Es tracta 
del taller Manetes, que promou 
l’adquisició d’hàbits entre dones 
que fa temps que no tenen cap 
relació amb el món laboral o bé 
han tingut problemes per man-
tenir el seu lloc de treball. Les 
usuàries reben formació bàsica 
relacionada amb la puntuali-
tat, el compromís, el treball en 

equip i la professionalitat. “Tots 
aquests aspectes es treballen 
a través de diferents activitats 
com ara la realització de manu·
alitats, que venen a les fi res del 
municipi”, indica la treballadora 
social de Càritas, Agnès Bene-
dicto, qui recorda que cada any 
participen a la Diada de Sant 
Jordi i a la Fira d’Artesania de 
Can Sant Joan. El taller Mane-
tes ofereix un total de 8 places. 

Les usuàries, derivades des de 
la Regidoria de Serveis Soci-
als de l’Ajuntament, gaudeixen 
d’una petita ajuda econòmica 
durant un període màxim d’un 
any. Un altre dels projectes més 
coneguts de Cáritas Montcada 
donada la conjuntura actual és 
el Banc d’Aliments, amb el re-
partiment de menjar entre les 
famílies més desafavorides de la 
localitat | SA
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“La LOMCE és una llei recen-
tralitzadora, conservadora i 
impedeix la immersió lingüís-
tica”. Així va definir Blai Gasol, 
expert en polítiques educatives, 
la Ley Orgánica para la Mejora 
de la Calidad Educativa durant 
la xerrada que el Consell Escolar 
Municipal va organitzar el 19 de 
març a l’Auditori. El ponent, amb 
una àmplia experiència en el món 
educatiu, va fer una repassada per 
les diferents lleis d’educació des 
de la dècada dels anys 70 fins a 
l’actualitat. 
Gasol va comparar els pròlegs de 
les dues últimes lleis aprovades a 
l’Estat: la LOE (2006), redactada 
pel govern de José Luis Zapate
ro (PSOE), i la LOMCE (2013), 
impulsada per José Ignacio Wert 
(PP). “A la LOE es parla de 
convivència democràtica, soli-
daritat i inclusió social, mentre 

que a la LOMCE només apa-
reix el concepte de la competi-
tivitat i els seus avantatges en 
l’àmbit econòmic i del mercat 
laboral”, va explicar Gasol, qui 
va criticar l’actual text perquè 
trenca els acords entre l’Estat i les 
comunitats autònomes en matèria 
d’educació. “L’Estat es reserva 
la competència del currículum 
de les assignatures troncals, que 
fins ara el 45% pertanyia a les 
autonomies, oferint una visió 
centralista i castellana”, va la
mentar el ponent.

Les revàlides. Gasol també va 
expressar el seu desacord amb el 
concepte d’avaluacions externes 
centralitzades que incorpora la 
LOMCE. Es tracta d’uns exà
mens que hauran d’aprovar tots 
els alumnes de primària, ESO i 
batxillerat per obtenir el títol, amb 
un pes específic en la nota global 

que en el cas de l’ESO serà del 
30% i del batxillerat del 40%. “És 
una jugada mestra del ministre, 
perquè obligarà els professors a 
ensinistrar els seus alumnes per 
superar aquestes revàlides”, va 
dir. 
D’altra banda, el ponent creu que 
la LOMCE no servirà per reduir 
el 25% del fracàs escolar. Per al 
ponent, els dos punts febles del 
sistema educatiu espanyol són la 
falta de personal auxiliar durant 
els primers anys d’escolarització, 
on es detecten els infants que ne
cessiten més ajuda però no hi ha 

els mitjans per garantir l’èxit esco
lar d’aquests alumnes, i el pas de 
primària a secundària, on es per
den els estudiants amb dificultats.  
“En comptes de posar-hi remei, 
ens diuen que cal recuperar la 
cultura de l’esforç, un insult a la 
intel·ligència i al professorat”, 
va manifestar Gasol, argumentant 
que la nova llei vol convertir l’en
senyament en una cursa d’obsta
cles en què els alumnes es passin 
el temps demostrant el que saben 
sense participar del seu procés 
d’aprenentatge. Respecte el català, 
Gasol va lamentar que la LOM

CE acabi amb el model d’escola a 
Catalunya. “Es pensen que ense-
nyar en català és crear naciona-
listes catalans”, va comentar Ga
sol, insistint en el fet que “només 
cal mirar el que està passant a 
València o les Balears”. 
Per la seva banda, la regidora 
d’Educació, Ana Rivas (PSC), 
va expressar la seva preocupació 
davant la nova llei. “No sabem 
com la LOMCE afectarà les es-
coles, les beques o les ratios”, va 
dir l’edil, qui va lamentar que les 
retallades ja estiguin influint nega
tivament en l’ensenyament.

educació

Blai Gasol: ‘La LOMCE és 
una llei recentralitzadora 
i molt conservadora’
L’expert en polítiques educatives va fer una xerrada el 19 de 
març a l’Auditori convidat pel Consell Escolar Municipal

Sílvia Alquézar | Montcada

L’expert en polítiques educatives  Blai Gasol, al costat de la regidora Ana Rivas, durant la xerrada sobre la LOMCE a l’Auditori Municipal el dia19

L’EBM Camí del 
Bosc acollirà un 
segon grup de 
l’Espai familiar

La Xarxa d’Escoles Bressol Mu
nicipal (EBM) obrirà a partir 
de l’1 d’abril un segon grup de 
l’Espai familiar a la llar pública 
Camí del Bosc, a Can Cuiàs, que 
funcionarà els dimarts i dijous, 
de 9.30 a 11.45h. “El primer 
grup s’ha mantingut estable i, 
des de fa uns mesos, tenim llis-
ta d’espera. Volem donar res-
posta a les famílies que també 
volen participar-hi”, explica la 
regidora d’Educació, Ana Rivas 
(PSC). L’assistència és gratuïta 
i les famílies interessades poden 
contactar amb el centre escolar al 
telèfon 935 758 093 per reservar 
plaça.

Balanç positiu. Des del passat 
octubre, un total de 12 infants 
participen en l’Espai familiar, un 
servei  dinamitzat per les educa
dores de la llar infantil amb el 
suport del Centre de Desenvolu
pament Infantil i Atenció Precoç 
(Dapsi). L’Espai familiar ofereix 
a les famílies un lloc de trobada i 
de relació i un espai per conviure 
amb altres infants i adults.

Sílvia Alquézar | Montcada 
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Els pares i mares han de tenir pa
ciència en el procés de maduració 
dels seus fills cap a l’edat adulta, fo
mentarlos l’autoestima, tenir empa
tia i apostar per les seves capacitats 
positives. Així mateix, els proge
nitors han de mostrar una actitud 
d’intransigència, és a dir, ser ferms i 
coherents amb els valors que inten
ten inculcar en els seus fills. Aquests 
van ser dos dels principals consells 
que Albert Montaner, psicòleg del 
Centre de Salut Mental Infantil i 
Juvenil (CSMIJ) de Montcada, va 
donar a la vintena de persones que 
va assistir a la conferència que va 
tenir lloc a la Casa de la Vila el 26 
de març en el marc de l’Escola de 
Mares i Pares organitzada per la Fe
deració d’Ampa.

Molts canvis. El ponent va explicar 
els principals canvis que afecten els 
infants en la transició al món dels 
adults. “El cos va massa ràpid i la 
ment més a poc a poc, amb tot el 
que això comporta a nivell físic 

i emocional”, va comentar Mon
taner. En aquest sentit, el psicòleg  
va remarcar que “tenir una crisi a 
l’adolescència és sa  perquè això 
vol dir que s’està afrontant el 
pas a la nova etapa”, tot i que va 
insistir que el procés no hauria de 
durar més d’un any. Montaner va 
comentar que plantar cara a l’adult, 
sentirse vulnerable,  fer més cas al 

que diuen els amics que els pares 
o voler gaudir sense límits, són al
guns trets normals dels adolescents, 
mentre que va apuntar que hi ha 
altres indicadors com els canvis 
sobtats en el rendiment escolar, en 
l’alimentació o les relacions que po
den estar anunciant que el procés 
de maduració no s’està fent correc
tament i cal prendre mesures.

Xerrada soBre l’adolescÈncia

El psicòleg Albert Montaner recomana 
als pares ser tolerants i coherents 
La Fampa va organitzar la conferència el 26 de març a la Casa de la Vila en el marc de l’Escola de Mares i Pares 

Sílvia Alquézar | Montcada

El psicòleg Albert Montaner durant la xerrada a la Casa de la Vila
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Taller sobre el que 
no es parla a casa
La Biblioteca Elisenda de 
Montcada acollirà els dies 3 i 
10 d’abril l’última proposta en 
el marc de l’Escola de Mares i 
Pares d’aquest curs. Es tracta 
d’un taller que se centrarà en  
els temes considerats tabús 
a casa com la sexualitat i les 
drogues. La conferència anirà 
a càrrec de Mercè Gómez, lli-
cenciada en filosofia i ciències 
de l’educació. Les sessions es 
faran de 18 a 19.30h. També 
hi haurà servei gratuït de ca-
gurate a la mateixa biblioteca. 
Les inscripcions es poden fer 
a través del correu fampamir@
gmail.com.
L’Escola de Mares i Pares que 
promou la Fampa va comen-
çar al mes de febrer amb una 
conferència sobre els límits. El 
programa també ha inclós una 
xerrada sobre el pas de la pri-
mària a secundària i un taller 
per aprendre a gestionar millor 
els conflictes | SA
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L’Agència de Salut Pública de 
Catalunya ha posat en marxa als 
dos Centres d’Atenció Primària 
(CAP) de Montcada un progra
ma pilot de prescripció social amb 
l’objectiu de promoure la salut 
emocional a través de la parti
cipació regular en iniciatives de 
caràcter social ja disponibles en el 
seu entorn. El projecte, que tam
bé s’ha començat a dur a terme a 
Tarragona i Pineda de Mar, esta
bleix que els professionals mèdics 
poden orientar els pacients per tal 
que facin un millor ús del ventall 
de propostes socials, esportives i 
culturals que existeixen a la seva 
ciutat, elaborant un pla personalit
zat de participació en una activitat 
concreta que es tradueix en una 
recepta o prescripció d’una activi
tat social. 

Objectius. “L’objectiu és reduir 
l’aïllament social i augmentar 
la salut mental positiva i la 

qualitat de vida”, explica Jordina 
Capella, tècnica de l’Agència de 
Salut Pública, qui ha avançat que 
el programa ja compta amb l’ad
hesió d’una vintena d’entitats que 
ofereixen al voltant d’una vuitan
tena de propostes de tota mena. 
L’Ajuntament ha fet d’interlocutor 
amb les entitats locals per elabo
rar el catàleg, amb l’enviament de 
la informació sobre el projecte.
El metge de capçalera determina 
quin és el pacient candidat a acce
dir al programa i el deriva al treba
llador social. “Solen ser persones 
de qualsevol edat amb símpto-
mes lleus o moderats d’ansietat 
o depressió, que se senten soles o 
tristes i que, més que medicació, 
necessiten companyia”, comenta 
Capella, qui remarca sobretot que 
la prescripció mèdica i social són 
complementàries. 
El paper del treballador social és 
acompanyar i orientar l’afectat so
bre les diferents activitats que hi 
ha, buscant les més adients per a 

les seves característiques i prefe
rències. “La idea és millorar el 
benestar global de la persona, 
ja que la salut física i emocio-

nal són dues cares de la mateixa 
moneda”, argumenta la treballa
dora social del CAP Les Indianes, 
Natàlia Magen.

Els dos CAP de Montcada inicien un 
programa pilot de prescripció social 
L’Agència de Salut Pública de Catalunya coordina el projecte, que promou la millora de la salut emocional 

Sílvia Alquézar | Montcada

La treballadora social Natàlia Magen escolta una pacient a la seva consulta, al CAP Les Indianes
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nova iniciativa Obert el període 
d’inscripció als 
centres cívics, 
d’abril a juny

Els centres cívics de Can Cuiàs i 
l’Alzina de Terra Nostra obren el 
període d’inscripció a les activi
tats ofertades a les instal·lacions 
municipals entre els mesos d’abril 
i juny. El termini per reservar pla
ces comença el 31 de març i aca
barà el 4 d’abril a Terra Nostra i 
el dia 11, a Can Cuiàs. L’horari 
per fer les matrícules és de dilluns 
a divendres, de 17 a 20h. Pel que 
fa a la Casa de la Vila i al Kursaal, 
les activitats són anuals, però les 
persones que es vulguin donar de 
baixa ho poden fer fins al pròxim 
31 de març.

Novetats. El Centre Cívic Can 
Cuiàs inclou en la nova progra
mació un taller de fotografia sota 
el nom ‘Coneguem els racons de 
Montcada amb els ulls de la càme
ra’, que s’impartirà els dilluns, de 
19.30 a 21.30h, amb al preu de 5 
euros per sessió. D’altra banda, els 
centres cívics de Can Cuiàs i Ter
ra Nostra també ofereixen nous 
monogràfics sobre cuina, salut i 
art, entre d’altres temàtiques.

Sílvia Alquézar | Redacció
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L’Associació de Gent Gran de Montcada i Reixac, amb seu al Casal situat 
al parc Salvador Allende, va commemorar els dies 21 i 22 de març el seu 
quinzè aniversari. L’entitat va retre homenatge al soci de més edat, Eze-
quiel García, de 96 anys –a la foto, en el moment d’entrega d’un obsequi 
per part de l’alcaldessa, María Elena Pérez (PSC), i els representants de 
l’associació– i va organitzar una festa que va comptar amb l’actuació del 
grup de play-back del Casal de la Mina. També es va fer una botifarrada, 
a la qual van assistir més de 300 persones  | SA 

> L’AE El Turó presenta el projecte ‘La murgueta’
L’Agrupament Escolta El Turó presentarà el pròxim 4 d’abril al Casal Po-
pular El Brot (19.30h) el projecte ‘La murgueta’ en el marc del progra-
ma anual d’Aprenentatge-Servei a la Comunitat, treballat des de principi 
de curs per la Unitat de Claners, formada per 7 joves de 17 i 18 anys. 
La iniciativa consisteix en la contextualització al municipi del projecte ‘La 
Murga’ d’Escoltes Catalans, que pretén donar servei a la població en risc 
d’exclusió social ja sigui oferint companyia i atenció o fent front a les seves 
mancances materials domèstiques com pot ser arreglar una aigüera o pin-
tar parets. L’acció, que es durà a terme durant les vacances de Setmana 
Santa, compta amb el suport de l’Ajuntament | SA

> 15 anys de l’Associació de Gent Gran Montcada 

L’Associació Colombiana Cultural Religiosa de Montcada farà una recol·lecta 
benèfica el pròxim 4 d’abril durant el concert que tindrà lloc al Fòrum de Bar-
celona on actuaran els cantautors Marco Barrientos i Kike Pavón. Els diners es 
lliuraran a la família de Jenny Arce, una nena de la Ribera amb paràlisi cere-
bral, per col·laborar en la compra d’una pròtesi per a la cama i el tractament 
dental que necessita amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida. La petita 
forma part de l’Associació de Discapacitats de Montcada (Adimir), on rep aten-
ció diversa a través del Centre d’Atenció Integral. Jenny fa una escolarització 
compartida entre el col·legi Sagrat Cor i un centre especial a Barcelona. Les 
entrades anticipades es poden comprar trucant al telèfon 609 604 512 | SA

> Donatius per ajudar una nena de la Ribera

Des de fa 4 anys la seva carrera 
professional està despertant l’in
terès del món públic i privat. A 
aquest especialista en ortodòn
cies, que és professor del grau 
superior de pròtesi dental a l’INS 
La Ferreria, no paren de ploure
li ofertes per impartir seminaris 
per Europa i arreu de l’Estat es
panyol. Lluís Altesa, de 44 anys, 
fa 4 anys que és professor a La 
Ferreria i 24 que dirigeix la seva 
pròpia empresa, un referent a ni
vell estatal en pròtesi dental amb 
una trentena de treballadors. 
L’institut treu pit amb la qua
litat del seu professorat i de les 
seves instal·lacions que el situen 
en aquests moments entre els 
millors de tota Catalunya. “Ens 
hem convertit en un centre pi-
oner gràcies al fet que treba-
llem amb l’última tecnologia”, 
afirma Ricard Rojo, cap del de
partament de Sanitat de l’INS. 
De fet, aquest cicle té actualment 
llista d’espera per entrar gràcies 
al fet de ser un dels millors en 

la seva especialitat. Rojo expli
ca que “el centre treballa per 
formar millor els estudiants 
d’acord amb les necessitats de 
l’empresa privada”.

Professor internacional. En els 
propers mesos, Altesa visita
rà diverses vegades Florència i 
recorrerà capitals estatals com 

Madrid o Granada per partici
par en jornades de treball. “El 
camí fins arribar al moment 
actual de reconeixement no ha 
estat fàcil, però valoro poder 
ensenyar i compartir coneixe-
ments”, conclou Altesa qui des
taca el gran ambient que existeix 
entre el professorat de l’INS La 
Ferreria.

Lluís Altesa dirigeix l’assignatura d’ortodòncies del cicle superior des de fa 4 anys

Un professor de pròtesi dental 
desperta l’interès internacional
Lluís Maldonado | La Ferreria

Lluís Altesa, al laboratori del cicle superior de pròtesi dental de l’INS La Ferreria

ins la ferreria
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> Semifinalista local a un certamen de lectura
L’alumna Mireia Mestre, de l’Institut La Ribe-
ra, ha aconseguit una plaça per a la semifinal 
del X Certamen Nacional Infantil i Juvenil de 
Lectura en veu alta, que tindrà lloc al Caixa-
fòrum de Barcelona el pròxim 7 de maig. Les 
proves per a les  semifinals van tenir lloc el 
26 de març a Sabadell, amb la participació de 
més de 600 centres. L’estudiant, de 13 anys, 
va quedar primera en l’edició de l’any passat 
en la seva categoria com a representant del 
Barcelonès | SA
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L’INS Miró visita 
el CERN a Suïssa
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Els alumnes de segon de batxi
llerat de l’Institut Montserrat 
Miró van visitar el 14 de març 
l’Organització Europea per a la 
Investigació Nuclear (CERN), 
a Suïssa. Els estudiants van am
pliar els seus coneixements so
bre aspectes treballats a la classe 
de física i van visitar diversos 
departaments d’interès a nivell 
científic com ara un edifici de 
la NASA sobre l’antimatèria i el 
CMS de noves partícules del tú
nel de 27 quilòmetres de circuit 
accelerador  | SAEls alumnes de segon de batxillerat de l’INS Montserrat Miró durant la visita al CERN, a Suïssa
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Els cronistes locals Josep Bacardit i 
Ricard Ramos presentaran el prò
xim 10 d’abril a l’Auditori (19h) el 
llibre ‘940 dies. La Guerra Civil a 
Montcada’, editat per la Fundació 
Cultural. El volum és fruit de cinc 
anys d’investigació sobre l’abans, 
el durant i el després del confl icte 
bèl·lic a través de nombrosos tes
timonis, documents i fotografi es 
relacionats amb l’època. “El llibre 
està ple d’històries de gent de 
Montcada perquè creiem que el 
que va ocórrer no s’ha d’amagar. 
Els pobles tenen dret a conèixer 
el seu passat”, explica Ramos, qui 
remarca que l’objectiu ha estat ex
plicar els fets sense fer judicis.

Els fets. El volum inicia el seu re
lat als anys previs a la guerra per 
tal d’oferir una visió que permeti 
entendre què va succeir entre el 
1936 i el 1939 a Montcada, que co
mençava a transformarse en una 
ciutat industrial amb l’arribada de 

població nouvinguda que venia a 
treballar a les empreses locals, entre 
les quals destacava l’antiga Asland 
amb més d’un miler de treballa
dors, la majoria afi liats a la CNT
FAI. Precisament el llibre inclou 
dades rellevants sobre el poder del 
sindicat anarquista al municipi i la 
repressió a la reraguarda catalana 
durant els primers mesos del con
fl icte, període durant el qual Mont
cada va acollir el cementiri clan
destí més gran de Catalunya. “Us 
animo a llegir el llibre, que hem 
intentat escriure amb un estil 
amè i senzill”, destaca Bacardit.
A la part fi nal, el volum també es 
fa ressò de la repressió del bàndol 
franquista en acabar  la guerra. Els 
autors inclouen un llistat amb el 
nom dels montcadencs depurats 
i la pena que se’ls va imposar, els 
afusellats per Franco i els treballa
dors que van ser acomiadats d’As
land en ser considerats no afi ns al 
règim dictatorial. El llibre es podrà 
comprar al preu de 15 euros.

memÒria HistÒrica

El nou llibre sobre la 
Guerra Civil a Montcada 
es presenta el 10 d’abril
Els autors són els cronistes Josep Bacardit i Ricard Ramos

Sílvia Alquézar | Montcada

Josep Bacardit (esquerra) i Ricard Ramos, autors del llibre ‘940 dies. La Guerra Civil a Montcada i Reixac’, que es presentarà el 10 d’abril a l’Auditori

L’escriptora i periodista Sílvia 
Soler va refl exionar sobre la difi 
cultat de ser dona i escriptora al 
llarg de la història en la xerrada 
que va fer el 17 de març a la Bi
blioteca Elisenda de Montcada, 
en el marc dels actes del Dia In
ternacional de la Dona. L’acte va 
ser presentat per la regidora de 
Dona i Igualtat, Judith Mojeda 
(PSC).  

Refl exions. Soler va repassar la 
vida de diferents escriptores que 
es van debatre entre el dilema 
d’escriure i tenir una família. 
Així, autores nordamericanes 
com Sílvia Plath o Anne Sexton 
van viure intenses lluites inte
riors per assumir la seva condi
ció d’escriptora, mare i esposa, 
patint fortes depressions que van 
acabar en suïcidi. D’altres escrip
tores com Doris Lessing i Mercè 
Rodoreda, d’una major fortalesa 
psíquica, van fer l’opció de re
nunciar als seus fi lls per seguir 
la seva vocació, “una actitud 
que ens impressiona en el cas 

d’una dona, però que, en can-
vi, està acceptada entre els ho-
mes o, almenys, no crida tant 
l’atenció”. 
L’autora va repassar la història 
dels premis Nobel de literatura 
que, només en els últims anys, 
estan recaient en dones escripto
res i va incidir en un factor de
terminant en aquest canvi: “Els 
llibreters i els editors s’han 
adonat que les dones són les 
que llegeixen i compren més 

llibres i, per tant, han arribat 
a la conclusió que han d’oferir 
literatura escrita per a dones”.
La celebració del 8 de març va 
cloure amb un taller de cupcakes 
el dia 22, amb la participació de 
30 persones. D’altra banda, l’Au
ditori va acollir el 16 de març 
un concert a càrrec d’Anna Lee 
& Connie Lynch, que van fer 
un recorregut per les dames del 
blues i el jazz més importants de la 
història (veure pàgina 21). 

L’escriptora va fer una xerrada el 17 de març a la Biblioteca Elisenda de Montcada

Sílvia Soler: ‘Les dones són les que 
llegeixen i compren més llibres’

Laura Grau | Pla d’en Coll

Soler va destacar que els últims premis Nobel de literatura els han guanyat dones

dia internacional de la dona
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Documental de Montcada Comunicació sobre el confl icte bèl·lic

Montcada Comunicació ha ini-
ciat la gravació d’un documental 
sobre la Guerra Civil al municipi, 
centrat sobretot en l’episodi que la 
va convertir en el punt geogràfi c 
on es van matar més persones a 
la reraguarda republicana. El re-
portatge recollirà testimonis, foto-
grafi es i documents d’uns fets trà-
gics enmig d’una època convulsa. 
La fi lmació també es farà ressò de 
la repressió que es va viure des-
prés a la ciutat amb la dictadura 
de Francisco Franco | SA
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Les càmeres de Montcada Comunicació durant la gravació de dos montcadencs exiliats a França
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‘Arriba España!’
Aquesta era la frase amb què finalitza-
ven els discursos dels feixistes prepo-
tents. També a l’escola se’ns continua-
va instruint amb el seu ideari dogmàtic, 
ple de referències a una España Impe-
rial que no s’assemblava en res a la tris-
ta realitat que ens envoltava. Els nens 
continuàvem la frase amb “a dalt d’una 
canya, si la canya es peta, Espanya a 
fer punyetes”. Era la reacció primària a 
tants despropòsits. Fruit de la lluita po-
pular i de la conveniència econòmica, 
la dictadura va donar pas a un estat de 
principis democràtics. Encara amb el 
soroll d’un exèrcit ultrapresent, vàrem 
votar una Constitució que, tot i mante-
nir en el poder als de sempre, ens per-
metia defensar els drets fonamentals. 
Alguns drets es van assolir relativament 
aviat. Altres, com l’avortament, la igual-
tat de gènere, el treball i l’habitatge, 
han trigat més i segueixen en un estat 
permanent d’inseguretat, amb amena-
ces constants. En aquesta situació som 
molts els que pensem que un estat 
independent, una República Catalana, 
ens lliuraria de la ferragosa càrrega que 
arrosseguem des de fa més de setan-
ta anys i ens permetria aprovar una 
nova Constitució democràtica i popular 
d’acord amb les necessitats actuals.
Gràcies als drets conquerits, aquest de-
sig es pot expressar democràticament, 
amb paraules, símbols, manifestacions 
i vots. Tothom té el dret d’opinar i defen-
sar les seves conviccions i interessos, 

però el que traspassa aquest marc no 
mereix aquesta consideració i conver-
teix els seus actes en vandalisme sense 
raó que l’empari. Pintar frases feixistes 
a parets i comerços, només precipita la 
decisió que molt aviat haurem de pren-
dre tots els catalans entre la involució o 
la llibertat. No hi ha possible impàs, o 
avancem o ens arrosseguen més enre-
ra del que estem anant.

Jordi Illa Subatella 
Montcada Centre

Denuncia
Me dirijo a ustedes para poner en cono-
cimiento de todas las entidades públi-
cas de la Generalitat la discriminación 
hacia un menor de 14 años que está 
matriculado en el IES la Ribera ya que 
el niño tiene diagnosticado desde los 2 
años un problema de hiperactividad, 
recibiendo medicación y con una dis-
capacidad reconocida del 33% por un 
problema que se ha agravado, teni-
endo que ser ingresado en el hospital 
Parc Taulí de Sabadell para volver a 
realizarle la valoración.  En el instituto 
se fijó un horario especial de 3 horas 
al día. Hoy como otras tantas veces me 
llamó a las 9:45 la directora del instituto 
para  recojer al niño alegando, según 
ella, que estaba muy nervioso y que así 
no lo aguantaba en su instituto. Yo me 
he visto obligada a llamar a los Mossos 
para que redactaran un acta. La direc-
tora me da un informe por el simple 
hecho de ponerlo en conocimiento de 

las autoridades que mi hijo tiene la sus-
pensión provisional de asistencia de 5 
dias, es decir, que, a pesar de tener un 
horario reducido, lo expulsan 5 días.  
Esto lo he puesto personalmente en 
conocimiento del inspector d’Ense-
nyament de Sabadell, quien  nos está 
buscando urgentemente un centro 
especial para mi hijo. El inspector ha 
llamado a la directora del instituto para 
informarse del por qué de esta expulsi-
ón. No estando nada de acuerdo con 
la respuesta de la directora he llevado 
el tema al Ayuntamiento de Montcada 
para pedir hora con la alcaldesa urgen-
temente y estoy en espera de que me 
llamen para aportarle toda la documen-
tación de mi hijo. He puesto todo en co-
nocimiento de la  asociacion de niños 
con TDAH, del Síndic de Greuges y de 
todos los partidos politicos. Espero que 
tomen ustedes medidas urgentemente 
con esta directora y el jefe de estudios

Salvadora Marcos 
Montcada

Agraïment
Els passats 22 i 23 de febrer, l’Agrupa-
ment Escolta El Turó va acollir a Mont-
cada més de 300 joves a la TROFO: 
la trobada de formació anual d’Escol-
tes Catalans. Ha estat una gran tasca 
formativa que enriqueix els membres 
dels diferents Agrupaments i que ens 
ha donat diferents visions sobre les di-
versitats funcionals dels infants i joves. 
Cal destacar la gran participació de les 

diferents entitats i persones que han 
fet possible aquesta experiència que 
ha estat, finalment, positiva i satisfac-
tòria. Agraïm la cooperació de les nos-
tres vegueres d’Escoltes, de la Mónica 
Piñuelo i d’en Javi Vega pel seu  treball. 
També agraïm la feina d’en Pere Tos-
quella i d’en Salvador Beteta durant les 
formacions a l’INS La Ribera i als mú-
sics de Diables de Can Sant Joan per 
permetre’ns gaudir de la seva música 
i de la confiança. Cal destacar també 
la col·laboració dels pares i mares que 
van participar i la dels membres de 
l’Abi i La Unió, que van fer més factible 
la realització de les jornades. I, decidi-
dament, reconeixem la gran paciència 
i comprensió de tot el veïnat de Mont-
cada. Per últim, agraïm molt el treball 
dels membres i ex membres del consell 
de l’AE El Turó. Moltes gràcies a tots i 
totes!

AE El Turó
Montcada

Fe d’errates
Al número anterior publicàvem erròniament 

l’horari de la nova aula de recerca de feina.  

El servei s’ofereix de 16 a 18h, de dilluns a 

dijous, a les Antigues escoles de Mas Rampi-

nyo (Alt de Sant Pere, 73).

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu
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>Editorial

La propera edició de 
‘La Veu’, l’11 d’abil

Ajut a la pagesia
Fins a mitjan del segle XX, 
quan Montcada i Reixac ja es 
va transformar en una ciutat 
eminentment industrial, la 
pagesia era el modus vivendi 
d’una bona part de la població. 
Allà on ara veiem polígons, hi 
havia camps de conreu i d’ar-
bres fruiters, i les lleres dels 
rius eren plenes d’horts. La 
tradició dels Tres Tombs, que 
ara se celebra en record de la 
vida agrícola que va tenir el 
municipi, es vivia amb autènti-
ca passió. Els cavalls, els ases 
i els bous eren vitals i neces-
saris per a les feines del camp 
i amb la invocació a Sant An-
toni els vilatans volien obtenir 
la fertilitat dels animals i dels 
conreus.
Enguany els pocs pagesos que 
queden al municipi, la majoria 
concentrats al Pla de Reixac, 
no invoquen ajuda a Sant Anto-
ni, sinó a les administracions. 
Una plaga de conills salvatges 
ha fet malbé els seus conreus i 
els ha provocat importants pèr-
dues econòmiques. A aquesta 
circumstància d’origen natural, 
se li afegeix una altra proble-
màtica que no té cap mena de 
justificació, contràriament és 
punible. Es tracta dels aboca-
ments il·legals que els pagesos 
es troben als seus camps. Tant 
en el primer cas com en el se-
gon, urgeix la intervenció de 
les administracions. No deixem 
perdre els pocs camps que en-
cara es conreen a casa nostra.
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Portaveus municipals
laveu.cat/latevaveu

Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

m. carmen porro, portaveu del PSC Joan maresma, portaveu de CiU

Eva García, portaveu del PPC

Josep m. González, portaveu d’ICV-EUiA

carmen romero, portaveu de C’s marta Aguilar, portaveu d’ERC

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

La dignitat de la Marxa
Ens trobem en un moment incert, que tant podem anar cap a 
amunt com continuar instal·lats en la crisi permanent. Dependrà 
que no ens deixem arrossegar cap a la queixa sistemàtica, cap 
a la protesta sense proposta tan típica d’alguns polítics locals. 
Hi ha alguns que potser es passaran tot el mandat sense fer una 
proposta en positiu que benefi ciï el conjunt de ciutadans de la 
nostra ciutat. Hi ha moltes coses que es fan bé i cal explicar-les. 
Una, el govern de l’Àrea Metropolitana, i de manera activa els 
representants de CiU, va aprovar els criteris de les tarifes socials 
per aconseguir que els usuaris paguin un preu pel consum de 
l’aigua que sigui proporcional a les possibilitats econòmiques i 
a la seva realitat social. Aquestes tarifes socials no tenen sentit 
si no van acompanyades de l’aprovació d’un protocol per evitar 
els talls de subministrament a tots els ciutadans que no poden 
fer-se càrrec del pagament de la factura de l’aigua. Un altre dels 
compromisos de CiU va ser baixar la quota del rebut de l’Impost 
de Bens Immobles (IBI) que paguen els ciutadans per al 2014. 
Enguany el total de recaptació per aquest concepte pel conjunt 
del padró municipal representa una baixada de 600.000 euros, 
que aproximadament és un 5% de rebaixa de l’impost. Atesos 
els bons resultats en la liquidació del pressupost del 2013, ens 
ha estat possible repercutir una part del superàvit en una rebai-
xa a l’impost de bens immobles, IBI, l’impost més important per 
valor individual que paguem els ciutadans. 
Dos darrers exemples del que és treballar en positiu, intentant 
actuar amb seriositat i rigor, aportant millores en la prestació i 
en la gestió dels serveis públics. És el nostre compromís amb les 
persones de la nostra ciutat.   

Compromesos amb les persones
La ciutadania de Montcada ha tingut, aquests últims dies, la 
possibilitat d’assistir a diferents actes sobre afers claus, que te-
nim pendents al nostre municipi: Cimentera, Sanitat i Soterra-
ment. Una concentració de veïns i veïnes de Montcada i altres 
municipis del voltant, davant la cimentera Lafarge, com inici 
d’una campanya informativa sobre els efectes que l’activitat de 
la cimentera està provocant en les persones i el seu entorn. Un 
estudi científi c dels doctors Josep Martí i Carme Valls del Centre 
d’Anàlisi i Programes Sanitaris, diu que la probabilitat de morir 
de càncer és molt més elevada si vius en un radi de 5 quilòme-
tres d’una incineradora que en un punt més distant.
Dues jornades sobre la sanitat, una sobre la disminució dels 
serveis de pediatria i ginecologia, a pesar de la resolució fa-
vorable del Parlament, i l’altra sobre la negativa de reobrir les 
urgències 24 hores, per l’oposició dels grups parlamentaris de 
CiU i de ERC, amb la resignació i immobilització del govern 
municipal de PSC-CiU, a pesar de la protesta veïnal des de fa 
prop de 3 anys.
Una escultura instal·lada a la nova Cruïlla del Soterrament 
recordarà a les 159 víctimes mortals de les vies de tren que 
passen per Montcada. L’escultura  inclou 159 perforacions en 
record de cadascuna de les persones que han perdut la vida a 
les vies, a la que s’haurà d’incloure més forats, perquè seguiran 
produint-se morts fi ns que la via no se soterri.
Montcada és víctima d’un continu maltractament, injustícia rere 
injustícia, que la ciutadania no accepta, i que constantment de-
mana al govern municipal que lideri la petició de justícia per 
Montcada, davant d’administracions superiors. Cal que diguem 
prou!

Diguem prou!

El pasado 23 de marzo nos dejaba don Adolfo Suárez: el primer 
presidente de Gobierno de nuestra Democracia. El Partido Popular 
de Montcada nos unimos al respeto y consideración que el pueblo 
español le ha rendido con un sincero homenaje y despedida tal y 
como merecía, como uno de los Grandes, con una respuesta que 
ha sido extraordinaria y ejemplar a la altura del momento históri-
co. Suárez tuvo entre sus méritos el de haber sabido escuchar e 
interpretar el deseo sincero de paz y de libertad de todos los ciu-
dadanos: de Montcada, Catalunya y toda España. Algo que no era 
precisamente fácil en aquellos momentos, con tantas tensiones y 
tantas heridas todavía abiertas en la carne viva de nuestra nación. 
Heridas que, por cierto, algunos pretenden reabrir y no permitir 
que vayan cicatrizando. Pero con voluntad y patriotismo, se logró 
culminar una obra a la que debemos el período más largo y fruc-
tífero de democracia y libertad que ha conocido nuestra Historia, 
el más digno que España ha tenido. Una realidad que no debe-
ríamos olvidar las nuevas generaciones de españoles que hemos 
vivido en democracia. Por eso, querer verse refl ejado en Suárez 
es admirable pero utilizar su muerte para defender principios que 
él rechazaba, ni es legítimo ni oportuno. Muy mal y desafortuna-
das estuvieron las palabras de Artur Mas, ya que olvida que para 
Suárez primaba el sentido de la unidad y la solidaridad. Los que 
todavía van con alpargata y pretenden romper unilateralmente 
ese consenso conseguido, deberían tomar nota y aprender de 
la categoría y generosidad política e institucional de Suárez. No 
es redundante el homenaje que se le rinde estos días. Es abso-
lutamente merecido y necesario para revalidar los sentimientos 
de pertenencia a España. La concordia fue posible, espero que 
nadie pretenda que deje de serlo. Descanse en paz, don Adolfo.

En memoria de Don Adolfo Suárez
El pasado 11 de marzo, la FAVMiR organizó en la Casa de la Vila 
de Montcada i Reixac un acto para que todas las fuerzas políti-
cas, con representación en el parlamento de Cataluña, pudieran 
explicar su modelo sanitario y especialmente su posicionamiento 
respecto al cierre de las urgencias nocturnas de nuestra ciudad.
Por C’s acudió José Manuel Villegas, diputado encargado de 
los temas de sanidad dentro del grupo parlamentario, nuestro 
representante dejó clara la postura del partido respecto a la sa-
nidad y al CAP de Moncada. No se puede recortar en derechos 
esenciales para los ciudadanos sin estudiar las peculiaridades 
de cada municipio tal y como se ha hecho con el ambulatorio de 
nuestra ciudad. Nos sorprendió negativamente la ausencia de 
CiU en el acto de la FAVMiR, creemos que es un desprecio para 
la asociación y, porqué no decirlo también, para los ciudadanos 
de Montcada i Reixac. 
Mentiríamos si dijéramos que nos sorprendió la intervención de 
la representante de ERC, con tal solo escucharlos una vez se 
sabe que todo es siempre culpa de Madrid, nos repiten hasta 
la extenuación que, con la separación de Cataluña del resto de 
España, todos nuestros problemas quedarían resueltos, afortu-
nadamente los ciudadanos sabemos que ese populismo de ba-
rretina es cada vez menos creíble.
A ERC, cuando CiU gobernaba en solitario, el cierre de las urgen-
cias nocturnas en Montcada i Reixac le parecía una aberración. 
Hoy que apoyan desde fuera el desgobierno de Artur Mas les 
parece que la culpa es de Madrid, así de sencillo y así de triste. 
Desde C’s queremos agradecer el trabajo de la FAVMiR, si algún 
día (esperemos que sí) se logran reabrir las urgencias nocturnas 
será, sin duda alguna, gracias a ellos. 

Las prioridades del ‘desgobierno’
L’11 de març, a la Casa de la Vila, hi va haver un debat convocat 
per la Favmir sobre la reobertura de les urgències nocturnes 
en qual els partits vam reiterar el nostre posicionament davant 
les diferents propostes de resolució presentades en diferents 
moments per ICV-EUiA, el PP i C’s. Una vegada més, i sense 
amagar el cap sota l’ala, ERC va explicar el per què no va donar 
suport aquesta iniciativa. En un moment com l’actual, amb una 
crisi devastadora, un espoli cap a Catalunya sense precedents i 
incomparable al que rep cap altra regió ni estat europeu i uns 
recursos limitats atorgats per l’Estat que obliguen a fer retallades, 
només podem donar resposta a les necessitats a partir d’acords 
amb tothom, perquè dels nostres desacords només en poden 
sortir promeses. Ara és hora que les respostes siguin honestes, 
i factibles. No es tracta de posar el govern contra les cordes, sinó 
d’arribar acords per tirar endavant el país. No es tracta només 
de voluntats, sinó de realitats a partir del què tenim. I la realitat 
era que dos dies després, al Parlament es feia un ple monogràfi c 
sobre la pobresa i les desigualtats per l’excepcionalitat del moment, 
perquè clamen al cel les difi cultats per les que passa la nostra 
gent. I, per això, no es mereix promeses ni bones intencions que 
no poden ser complertes, es mereix acords que aportin solucions 
encara que siguin petites. Hi va haver moments de crispació i 
de tensió senzillament en l’intent de recordar què van fer alguns 
partits quan governaven i què exigeixen ara que estan a l’oposició 
i demanar coherència i recordar que la manca de recursos ja els 
van fer deixar sense efecte projectes aprovats. Ara bé, el que crec 
que no cal recordar és que la pluralitat política i la possibilitat de 
poder expressar i defensar el teu posicionament des del diàleg i 
el respecte és una característica indiscutible de la democràcia.

És hora de solucions no de promeses

El passat cap de setmana milers de persones varen omplir de 
dignitat els carrers de Madrid per fer palesa la situació límit en 
la que es troben moltes famílies al nostre país. 
Milions de treballadors i treballadores estan a l’atur, i no trobar 
una feina digna, tot i la teva experiència i preparació, els enfonsa. 
Centenars de milers de famílies han perdut casa seva. El nostre 
jovent no troba opcions per endegar un futur digne amb les ac-
tuals polítiques i han de marxar a l’estranger per cercar oportuni-
tats, igual que en un passat no massa llunyà van fer els nostres 
pares o els seus avis. I a les dones ens volen tornar de nou a 
casa, negant-nos el dret a decidir sobre la nostra maternitat.
Estem patint polítiques executades pel govern de PP que ens 
roba els nostres drets i esta empobrint de manera generalitzada 
a la majoria social. Estan aprofi tant aquesta crisi per retallar 
drets i aquestes retallades estan fent patir empobriment, gana i 
un immens drama humà per a la majoria d’aquest país.
Aquestes polítiques es fonamenten en el pagament del Deu-
te, un Deute que no ha contret la ciutadania, que és el resul-
tat de l’especulació bancària. Però no han retallat res a l’hora 
d’injectar desenes de milers de milions d’euros per a salvar els 
bancs i als especuladors. Ans al contrari, decideixen privatitzar 
el que és rendible i ens retallen el pressupost en salut, educa-
ció, dependència, transport públic, serveis socials... i les seves 
reformes tributàries les fan pensant en benefi ciar als que més 
tenen. La ciutadania que va marxar a Madrid el 22 de març 
representa la demanda de la dignitat per a tothom que no podia 
ésser allà; una representació de la ciutadania de Montcada i 
Reixac, que també pateix els efectes d’aquestes polítiques, hi 
era a la Marxa.
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La primavera al Turó
Visita guiada d’Acer per identificar 
les espècies de plantes més comunes

30 DE mArç 
cArrEr rEixAc, 10h

28 l divendres
Xerrada. ‘Les malalties més comunes als 
primers anys de vida’, a càrrec de la pe-
diatra Angélica Diéguez. Hora: 15.30h. 
Lloc: Casa de la Vila.

29 l dissabte
Solidaritat. Sopar-ball benèfic per a la 
Fundació Pasqual Maragall. Hora: 21h. 
Lloc: Restaurant Les Claus de Sant Pere.

30 l diumenge
Sortida. Caminada preparatòria per 
Montserrat. Hora: 9h. Punt de sortida: 
Col·legi La Salle. Organitza: El Cim.

Festa. Els Tres Tombs. Hora: 9.30h. 
Lloc: Camí de la Font Freda (pàg. 22)

Visita. La primavera al Turó. Hora: 10h. 
Lloc: carrer Reixac, a l’entrada del camí 
de la Font de la Mitja Costa.

Visita. ‘La fàbrica de l’aigua’. Hora: 12h. 
Lloc: Casa de les Aigües. Organitza: Mu-
seu Municipal.

Teatre familiar. ‘Xim’, del Centre de Tite-
lles de Lleida. Hora: 12h. Lloc: Auditori 
Municipal. Preu: 4 euros.

Concert. De la Coral del Turó. Hora: 
13.15h. Lloc: Abi (Colon, 5).

2 l dimecres
Xerrada. Presentació del llibre ‘Quanta 
desigualtat pot suportar la democràcia?’, 
de Joan Herrera. Hora: 19.30h. Lloc: 
Celler Montcata Vins (Besòs, 25).

3 l dijous
Xerrada. ‘Del que no es parla a casa (I)’, 
a càrrec de Mercè Gómez. Hora: 18h. 
Lloc: Biblioteca Elisenda. Organitza: 
EMPA.

Inauguració. De l’exposició de l’Escola 
Bon Dia i Manetes. Hora: 19.30h. Lloc: 
Casa de la Vila. 

4 l divendres
Xerrada. ‘Mares i empresàries’, a càrrec 
de Roser Sellés. Hora: 15.30h. Lloc: Pro-
moció Econòmica (Alt de Sant Pere, 73).

Presentació. Del projecte La Murgueta 
a càrrec de l’AE El Turó. Hora: 19.30h. 
Lloc: Casal Popular El Brot.

5 l dissabte
Teatre. ‘El Burdel de París’, del grup Tell. 
Hora: 18h. Lloc: La Unió (pàg. 20).

6 l diumenge
Titelles. ‘L’elefant i l’aranya’, de la com-
panyia Teatre Imaginari. Hora: 12h. 
Lloc: Kursaal. Preu: 4 euros.

9 l dimecres
Taller. De Sant Jordi. Hora: 18h. Lloc: 
Biblioteca de Can Sant Joan (Turó, 45).

10 l dijous
Xerrada. ‘Del que no es parla a casa 
(II)’, a càrrec de Mercè Gómez. Hora: 
18h. Lloc: Biblioteca Elisenda. Organit-
za: EMPA.

Presentació. Del llibre ‘940 dies. La 
guerra civil a Montcada i Reixac’ i del 
número 28 de la revista ‘Quaderns’. 
Hora: 19.30h. Lloc: Auditori Municipal. 
Organitza: Fundació Cultural Montcada.

11 l divendres
Hora del conte. ‘Quin dia tan estrany’, a 
càrrec de Marc Lloan. Hora: 18h. Lloc: 
Biblioteca Elisenda.

Concert. De presentació del nou disc 
de L’Espingari. Hora: 20h. Lloc: Auditori 
Municipal.  

La guerra civil a Montcada
Presentació del llibre de Josep Bacardit 
i Ricard Ramos

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.

sala 
principal

TITELLES
l’eleFant i l’aranYa
Cia.teatre imaginari
6 d’abril, 12h
sala Joan dalmau

eXPosició
raCons d’enYor
Fins al 25 d’abril
sala sebastià Heredia

EXPOSICIÓ

proJeCte bon dia 
i manetes
3 d’abril, 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 600Te
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28 29 30

4 5 61 2 331
J.relat rivas rivas

C.pardo recasens recasensC.pardo guix r.miróJ.vila

C.pardorivas J.duran J.vilaJ.relat

9 1110
guix guix

12 13

març/abril

rivas, c. Conca,10
duran, av. terra nostra, 37
j.recasens, av.Catalunya, 65
Guix, c. major, 25
miró, c. Camèlies, 32
j.relat, c. major, 89
Pardo, c. masia, 2
vila nieto, països Catalans, 51
j.vila, pg. Jaume i, 26
a.Pujol, pg sant Jordi, 5

tel. 935 751 289  |  de dimarts a dissabte: 17 a 21h.  diumenge: 11 a 14h

titelles
XIM
Centre de Titelles de Lleida
30 de març, 12h

7 8

10 D’Abril
AuDitori municipAl, 19.30h

eXPosició
BENITO MARCOS
Fins al 25 d’abril
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PÀG. 21

NOU DISC DE L’ESPINGARI
‘Sons de mar’ es presentarà 
a l’Auditori Municipal l’11 d’abril

PÀG. 22

TRES TOMBS
El 30 de març Montcada 
s’omplirà de carros i cavalls 

Artistes de renom com Madness, 
Fangoria, Amics de les Arts, Love 
of Lesbian, Gerard Quintana, 
Macaco, Izal i els montcadencs 
La Pegatina confi guren el cartell 
de la primera edició del festival de 
música i consciència Jiwapop, que 
tindrà lloc els dies 27, 28 i 29 de 
juny al parc de la Llacuna, a Mas 
Duran. L’Ajuntament de Montca
da i Reixac col·labora amb aquest 
esdeveniment promogut pel grup 
musical Suniverst, en coordinació 
amb diverses empreses i progra
madors musicals catalans. La pre
sentació ofi cial del festival, pioner 
a l’Estat espanyol, es va fer el 19 
de març a la Casa de la Vila, amb 
la presència dels organitzadors i 
una representació del govern mu
nicipal.

Música i espiritualitat. El nom 
de l’esdeveniment, Jiwapop, té 
el seu origen en els conceptes 
indonesis ‘jiwa’, que signifi ca àni
ma, i ‘pop’, que vol dir música. 
El festival és una combinació de 
concerts, que tindran lloc a la 
nit, i conferències,  tallers i altres 
activitats relacio nades amb el 

medi ambient, la sostenibilitat, 
l’ecologia, les teràpies naturals i 
el creixement i les relacions per
sonals. En la part de consciència, 
el cap de cartell és el polifacètic 
Alejandro Jodorowsky. També 
oferiran xerrades els escriptors 
Albert Espinosa i Elsa Punset, 
entre d’altres. L’assessor musi
cal Pep Blay va remarcar que la 
fi losofi a de l’event és “visibilit-
zar que hi ha altres formes de 
veure el món i demostrar que 
divertir-se i pensar són accions 
totalment compatibles en un 
mateix espai”. Els integrants de 
Suniverst, Tony Tes i Sandra For
tado, van destacar que el festival 
té un marcat sentit solidari ja que 
donarà una part dels seus bene
fi cis a l’associació Pallapupas i 
també a Unicef.

Ressò mediàtic. L’alcaldessa Ma
ría Elena Pérez (PSC) va agrair als 
promotors l’elecció de Montcada 
com a escenari del festival, “que 
acollim amb il·lusió, animant 
la ciutadania a assistir-hi”. El 
regidor de Cultura i Patrimoni, 
Daniel Moly (CiU), va ressaltar 
la importància que Montcada tin
gui ressó mediàtic per un esdeve
niment cultural relacionat amb la 
sostenibilitat, “donat que és més 
coneguda, desgraciadament, 
per la presència de grans infra-
estructures i per problemes de 
medi ambient”. 

Laura Grau | Montcada

Madness, Fangoria i Els Amics de les Arts 
encapçalen el cartell del Festival Jiwapop
El parc de la Llacuna, a Mas Duran, serà l’escenari dels concerts i d’una àmplia oferta de xerrades sobre vida alternativa

Els promotors del festival Jiwapop, pioner a Espanya, i les autoritats van fer una roda de premsa a la Sala Institucional de la Casa de la Vila
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del 27 al 29 de junY

Presentat com el 
primer festival ‘solidari 
i sostenible’, és pioner 
a l’Estat espanyol

Els lectors de La Veu tindran un 
descompte de 3 euros en la com-
pra de les entrades per assistir 
als concerts del festival Jiwapop. 
Només caldrà incloure el codi 
D40DB1C60B00 al seu web 
www.jiwapop.com, a l’apartat 
‘Tienes un código promocio-
nal?’. L’entrada costa 30 euros 

per nit, però també existeix un 
abonament de 50 euros per 
als dos dies de música. El des-
compte tindrà validesa fi ns a la 
publicació de la propera revista, 
l’11 d’abril. L’escenari dels con-
certs serà  l’espai on cada any 
es fa la festa del Rocío. L’activi-
tat diürna se situarà als voltants 

del parc de la Llacuna, amb 
més de 200 carpes que acolli-
ran exposicions, tallers i altres 
activitats sobre vida alternativa. 
També hi haurà una zona dedi-
cada a la gastronomia, una fi ra 
de teràpies –coordinada per 
l’entitat Jema-Fitec– i un mer-
cat d’artesania | LG

> Els lectors de ‘La Veu’ tindran descomptes especials
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La inauguració de l’exposició 
‘Racons d’enyor’, el 20 de març 
al Kursaal, es va convertir en un 
emotiu acte de record de l’artista 
Joan Capella (Montcada i Reixac, 
19272005), autor dels dibuixos 
que il·lustren els poemes que Eli
sa Riera va publicar al 1989 en un 
llibre totalment artesanal, que els 
propis artistes van editar i rega
lar a amics i familiars. Dibuixos 
i poemes conformen la mostra 
que s’exposa per primera vegada 
a Montcada, després que s’inau
gurés al centre Ca Revolta de Va
lència el passat mes de maig, en el 
marc de les activitats que promou 

la Fundació Joan Capella per di
vulgar l’obra de l’artista.

Amics i copes de vi. La inaugura
ció va tenir un caràcter especial, 
ja que la sala Sebastià Heredia es 
va transformar en una acollidora 
sala de bar amb taules i cadires, 
on els assistents –prop de 80 per
sones– van poder prendre una 
copa de vi i seguir el desenvolu
pament de l’acte. Una Elisa Riera 
eufòrica i emocionada va expli
car la gestació del llibre ara fa 25 
anys, destacant el perfil humà del 
pintor: “El Joan sempre em deia 
que escrivís coses sobre Mont-
cada i va ser gràcies a la seva 

insistència que vaig publicar els 
meus primers poemes”. L’escrip
tora va recitar un dels poemes 
més representatius d’aquesta fruc
tífera col·laboració, l’última estro
fa del qual resumeix la filosofia 
d’aquest tàndem creatiu: “Guar-
da’m una cadira buida, Joan/ 
que mentre tu poses colors / jo 
descabdellaré paraules”. L’acte 
també va comptar amb un recital 
de poemes del llibre a càrrec de 
María Sánchez i Ramon Bueno, 
i l’actuació del grup L’Espingari, 
que va tocar l’havanera que va 
escriure Elisa Riera per al grup 
–premiada al concurs Vila de 
Sant Pol l’estiu passat.

‘Racons d’enyor’ recorda la gran 
amistat entre el pintor i Elisa Riera
La mostra s’exposa per primera vegada a Montcada després de ser estrenada a València

Pintura

Benito Marcos, davant d’una de les obres que integren la mostra que acull l’Auditori Municipal
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Elisa Riera, durant la inauguració, flanquejada pel regidor de Cultura i Patrimoni, Daniel Moly (CiU), i l’alcaldessa María Elena Pérez (PSC)

Fins al 25 d’abril es pot visitar 
a l’Auditori Municipal l’exposi
ció de pintura de Benito Mar
cos, inau gurada el 26 de març 
amb la presència de nombrosos 
amics i familiars de l’artista de 
Santa Coloma de Gramenet. 
Marcos, guanyador del Premi 
de Pintura Juan Ramón Maso
liver al 1996, va presentar les 
obres que ha creat en els dos úl
tims anys i que, segons l’autor,  
posen de manifest una evolució 
cap a una pintura més reposada 
i depurada.

‘Slow painting’.  L’artista reconeix 
que té la necessitat de passar 
més temps amb les seves obres. 
“Gaudeixo recreant-m’hi i re-
nego de la pressa que marca 
els nostres dies”, fent un símil 

amb la vida i la importància de 
reflexionar abans de prendre 
decisions davant dels conflictes. 
L’artista va explicar el procés que 
segueix per crear les seves obres, 
des del moment en què impreg
na la tela amb els primers colors 
i la deixa reposar, fins que, len
tament, va distribuint  elements 
fragmentaris –que recorden for
mes conegudes–, en què combi
na línies  agudes amb línies més 
suaus, “buscant l’harmonia 
a partir del caos inicial”. El 
resultat són espais imaginaris 
d’aspecte enigmàtic. L’alcaldes
sa María Elena Pérez (PSC) i el 
regidor de Cultura i Patrimoni, 
Daniel Moly (CiU), van desta
car la vinculació de Marcos amb 
Montcada, on participa des dels 
anys noranta com a jurat de dife
rents concursos artístics.

Benito Marcos busca 
l’harmonia des del caos
L’autor colomenc exposa a l’Auditori fins al 25 d’abril

Laura Grau | Montcada

Laura Grau | Can Sant Joan
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Dèria ha començat a preparar 
l’espectacle del seu 26è aniversa
ri que estrenarà el 6 de juny a la 
Festa Major i que comptarà amb 
la participació d’una vintena de 
membres de diferents grups tea
trals del municipi, els quals van 
prendre part a la classe magistral 
que la Fura dels Baus va impar
tir els dies 21, 22 i 23 de març al 
magatzem municipal –espai que 
podran continuar utilitzant els 
grups fins a l’estiu. El curs el va 
organitzar Dèria amb el suport 
de l’Ajuntament amb l’objectiu 
d’iniciar els grups en el llenguat
ge ‘furer’ que ha marcat la seva 
trajectòria crea tiva. “Estem 
molt contents amb la resposta 
de la gent que, després de les 
recances inicials, s’hi ha impli-
cat a fons”, ha dit David Velas
co, un dels fundadors de Dèria. 
L’altre membre fundador, Marc 
Capella, ha destacat que “part 

de les improvisacions fetes al 
curs s’inclouran a l’espectacle, 
on cada grup treballarà les 
diferents escenes per separat 
seguint un fil conductor”. 

Col·laboració. El taller l’ha im
partit un dels fundadors de la 
Fura dels Baus, Jürgen Mü
ller, i l’artista Judy Lomas, que 
han quedat impressionats per 
l’entusias me dels alumnes. “No 
estem acostumats a treballar 
amb actors amateurs i, la ve-
ritat, és que han superat les 
nostres expectatives”, ha dit 
Müller, que confia poder do
nar continuïtat a aquesta col
laboració. El regidor de Cul
tura i Patrimoni, Daniel Moly 
(CiU), ha avançat que s’està 
negociant amb la companyia 
la possibilitat que prepari a 
Montcada el seu nou espectacle 
‘M.U.R.S’, amb motiu del Tri
centenari de 1714. 

Els grups locals de teatre 
s’inicien en el llenguatge 
de la Fura dels Baus
Les improvisacions fetes al taller s’inclouran en una obra 
col·lectiva que s’estrenarà el 6 de juny a la Festa Major

Laura Grau | Redacció

26È aniversari de dÈria

El taller va incloure diverses improvisacions (a la foto de dalt). Jürgen Müller i Judy Lomas (a baix) van aplaudir la feina dels alumnes al final del curs
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La Unió acollirà ‘El burdel de París’
El grup Tell, de la Llagosta, adapta al teatre la pel·lícula musical ‘Moulin Rouge’

Una escena de l’obra ‘El burdel de París’, que acollirà el teatre de La Unió el 5 d’abril
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La companyia Tell, de la Lla
gosta, representarà l’obra ‘El 
Burdel de París’ el 5 d’abril 
al teatre de La Unió de Mas 
Rampinyo (18h). El muntatge, 
codirigit pel director del grup, 
Jaime Calvet, i l’actriu Laia 
Martí, es va estrenar a mitjan 
de març al Centre Cultural de 
la Llagosta i també s’ha pogut 

veure a Mollet del Vallès. Es 
tracta d’una adaptació de la pel
lícula musical ‘Moulin Rouge’. 
amb la qual el grup llagostenc 
va debutar al 2008, promogut 
per exalumnes del taller de tea
tre de l’Institut Marina. Des 
d’aleshores ha portat als esce
naris diferents obres de teatre 
que l’han consolidat com un 
referent de l’escena llagostenca.

Després de prendre’s el 2013 
com un any sabàtic, la compa
nyia reprén la seva trajectòria 
amb el seu primer espectacle, 
que inclou novetats respecte 
l’original. El preu de les entra
des és de 4 euros els socis i 5 
la resta i es poden comprar an
ticipadament a la secretaria de 
l’entitat, de dilluns a divendres, 
de 16 a 19h. 

Laura Grau | Redacció
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El 30 de març tindrà lloc la 
22a edició de la festa dels Tres 
Tombs en honor a Sant Antoni, 
patró dels animals. El punt de 
sortida de la desfi lada de carru
atges i cavalls serà el camí de la 
Font Freda, davant del pavelló 
Miquel Poblet (9.30h), escenari 
del lliurament de la placa ‘El dar
rer carreter 2013’, distinció que 
recaurà en el montcadenc Anto
ni Trias. La passada arrencarà a 
les 11h en direcció a Mas Ram
pinyo i, després de recòrrer els 
principals carrers, tornarà cap al 
centre pel pont de La Salle i el 
carrer Major. 

Benedicció. A les 12h està previst 
que la comitiva passi per davant 
de l’Església de Santa Engrà
cia, on el mossèn Jaume Cases 

beneïrà  els animals de la desfi 
lada i també les mascotes que 
porti el públic. La festa clourà a 
les 14h al punt de sortida, amb 
el lliurament d’obsequis als par
ticipants. Entitats com l’Abi, La 
Unió i les associacions de veïns  

de Montcada centre i de la Font 
PudentaMuntanyeta col·laboren 
en l’organització de la festa, que 
coordina per segon any consecu
tiu la Regidoria de Cultura i Pa
trimoni després de la desaparició 
de l’Agrupació dels Tres Tombs.

sant antoni aBad

Els Tres Tombs retran homenatge 
al món del cavall el 30 de març

Laura Grau | Redacció

L’organització lliurarà la placa ‘El darrer carreter 2013’ al montcadenc Antoni Trias

> Montse Rincón, premiada per votació popular

Montse Rincón, de Can Sant Joan, ha guanyat el tercer premi –que s’atorga 
per votació popular– del concurs de fotografi a ‘M’agrada la Muntanyeta’, 
amb una vista panoràmica del barri des del punt més alt d’aquest sector 
titulada ‘La Muntanyeta sempre ens vigila’. La imatge de Rincón ha obtingut 
el suport de 237 persones de les 758 que han votat –per l’espai Facebook 
de l’Ajuntament o, presencialment, al Kursaal– alguna de les 13 fotografi es 
fi nalistes. El primer premi va ser per Yolanda Romero i el segon per Pol Jor-
dà, segons el veredicte d’un jurat format per membres de l’Afotmir | LG
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> Alumnes del SLC visiten la ràdio i ‘La Veu’

Una desena d’alumnes del curs d’iniciació del Servei Local de Català 
(SLC) van visitar les instal·lacions de Montcada Comunicació el 19 de 
març (a la foto, Marta Lluís, de l’SLC, i tres dels alumnes). A més de 
conèixer el funcionament de Montcada Ràdio i La Veu de Montcada, 
els alumnes van enregistrar algunes frases en català que s’utilitzaran 
en les falques de difusió dels cursos i activitats de l’SLC. La majoria 
dels alumnes són del Pakistan i del Marroc, però també n’hi ha de 
Ghana i Hondures | LG
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Antoni Trias (Montcada i Reixac, 
1954) pertany a una nissaga de 
pagesos, amb avantpassats que 
es remunten a l’Edat Mitjana. 
Tant els seus pares com els seus 
avis vivien a la mateixa casa pai-
ral com era costum a pagès. El 
seu pare, Josep Trias Ferrer, 
va rebre a títol póstum la placa 
‘El darrer carreter 2008’. Trias 
se sent molt orgullós de l’ofi ci 
de pagès, tot i que per motius 
de salut i també de manca de 

rendibilitat econòmica, el va 
abandonar cap a l’any 2000 per 
dedicar-se a la jardineria. Ferm 
defensor dels sectors pagesos 
i ramaders i de les tradicions 
i costums de Catalunya, l’any 
passat va publicar un llibre de 
refl exions titulat ‘La meva terra, 
el meu país’, on exposa el seu 
ideari catalanista. També va ser 
president de l’AV de Montcada 
Centre i un dels impulsors de la 
Fira agrícola i ramadera | LG

> Antoni Trias, un pagès de soca-rel

La bella estampa del cavall és un dels principals atractius de la festa dels Tres Tombs

Fo
to

s:
 a

r
xi

u
/p

il
ar

 a
bi

án



24 1a quinzena | Abril 2014Publicitat

L’Espingari ha publicat el seu 
novè treball discogràfic ‘Sons de 
mar’, que es presentarà oficial
ment l’11 d’abril a l’Auditori 
Municipal (20h). El cedè està 
format per 13 temes, entre els 
quals hi ha l’havanera del ma
teix títol, escrita per Elisa Riera 
i musicada per Pere Ferrer, un 
dels tres components del grup 
–els altres dos són Joan i Ricard 
Perarnau. L’obra va ser premia
da l’estiu passat al concurs d’ha
vaneres Vila Sant Pol de Mar. 
Seguint la línia d’anteriors tre
balls, el conjunt incorpora peces 
d’altres estils diferents de les ha

vaneres, com una versió pròpia 
del conegut bolero ‘Quizás, qui
zás’ i un altre més actual titulat 
‘Enamorarse’. 

Repertori. El conjunt també res
cata dues cançons d’estil medi
terrani del mestre compositor 
José Luis Ortega Monasterio, 
‘Encisadora’ i ‘Plora guitarra’ 
i ret homenatge al son cubà. 
“Creiem  que és un treball 
molt representatiu de la mú-
sica que ens agrada tocar”, ha 
explicat Perarnau, qui ha indicat 
que ja portaven molt de temps 
intentant enregistrar un nou disc 
ja que l’últim, titulat ‘Montcada 

i Reixac’, es va publicar al 2009. 
“Ara no fem tants concerts 
com abans i ens ha suposat un 
gran esforç reunir els recursos 
necessaris per fer realitat el 
cedè”, ha afegit el músic. El disc 
està dedicat a les tres intèrprets 
que han format part del grup 
durant els 32 anys de la seva 
trajectòria –Dolors Puig, Mari
bel Páez i Xus Asenjo. Aquest és 
el primer treball que no compta 
amb cap veu femenina. El con
cert començarà amb la projecció 
d’un vídeo sobre la gravació de 
‘Sons de mar’ i, a continuació, el 
grup tocarà vuit temes més del 
seu nou cedè.  

música

L’Espingari va actuar a la inauguració de l’exposició ‘Racons d’enyor’, el 20 de març, on va interpretar dos temes del seu nou disc ‘Sons de mar’
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Laura Grau | Redacció

L’Espingari treu a la llum el seu 
novè treball titulat ‘Sons de mar’
El nou cedè conté havaneres, boleros, cançons del Mediterrani i un son cubà

El guitarrista Darío Barroso ac
tuarà a l’Auditori el 5 d’abril, a 
les 19h, en el marc de l’acord 
de col·laboració entre l’Ajunta
ment i el Certamen de Guitar
ra Miquel Llobet de Barcelona 
–establert al 2008–, on va ob
tenir el segon premi i el premi 
del públic en la seva desena 
edició. Barroso, amb només 
19 anys d’edat, és una de les 
joves promeses més represen
tatives de la guitarra a Catalu
nya. Graduat al Conservatori 
Professio nal de Música de Tar
ragona, actualment estudia al 
Conservatori Superior del Li
ceu de Barcelona. Tot i la seva 
joventut, ja ha estat guardonat 
a diferents certàmens, entre els 
quals destaca el segon premi 
del concurs de guitarra “J. C. 
de Arriaga” a Bilbao | LG

El guitarrista 
Darío Barroso 
farà un concert 
a l’Auditori 
el 5 d’abril

La Regidoria de Cultura i Pa
trimoni ha obert el termini per 
participar al 26è Concurs de 
cartells de Festa Major, tant 
de la modalitat d’adults com 
la juvenil i infantil. Pel que fa 
a la d’adults, s’hi podran pre
sentar persones majors de 16 
anys amb només una obra. La 
mida del cartell haurà de ser 
DINA3 i es podrà fer servir 
un nombre il·limitat de tintes. 
Les obres que optin al concurs 
s’han de presentar a la Casa 
de la Vila del 22 d’abril al 2 de 
maig, de dilluns a divendres, 
de 9 a 21h. 
El primer premi està valorat 
amb 800 euros i el cartell gua
nyador serà utilitzat en tots els 
materials de difusió del progra
ma de la Festa Major de Mont
cada i Reixac 2014. El Jurat 
també triarà tres accèssits, do
tats amb 150 euros cadascun, 
per a les festes majors dels bar
ris.

Repertori. Respecte a la moda
litat infantil i juvenil, hi po
den participar els nens i joves 
nascuts entre els anys 1999 i 
2007. S’atorgarà un premi per 
a cadascuna d’elles, consistent 
en lots de dibuix i pintura. Els 
treballs s’han de presentar a 
la Casa de la Vila fins al 2 de 
maig. Les bases és poden con
sultar als webs  www.montcada.
cat o www.mircultura.cat.

Es convoca
el concurs de 
cartells de 
Festa Major

Darío Barroso, en una imatge de promoció

d
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Laura Grau | Redacció

Una cinquantena de persones 
va assistir al concert d’home-
natge a les Dames del Blues 
que van fer a a l’Auditori Muni-
cipal la pianista montcadenca 
Anna Lee –membre de la Unió 
Musical Montcada (UMM)– i la 

cantant Connie Lynch el 16 de 
març. L’acte estava inclós en el 
programa commemoratiu del 
Dia Internacional de la Dona i 
el va promoure l’entitat Claus de 
Dona, amb el suport de la Regi-
doria Dona i Igualtat de l’Ajun-

tament. Les dues intèrprets van 
fer un recorregut per algunes de 
les millors veus femenines del 
jazz i el blues,  des de Big Mama 
Thornton i Coco Taylor fins a Tina 
Turner o la recentment desapa-
reguda Amy Winehouse | LG

> Anna Lee i Connie Lynch homenatgen les Dames del Blues
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> La Coral del Turó actua a l’Abi el 30 de març

Les sales de teatre locals acolli-
ran dues propostes destinades 
al públic familiar els dies 30 de 
març i 6 d’abril. D’una banda, el 
Centre de Titelles de Lleida, de 
gran renom nacional i interna-
cional, portarà ‘Xim’ (a  la foto) 
a l’Auditori el dia 30 (12h). I de 
l’altra, el grup Teatre Imaginari 
representarà el muntatge de ti-
telles gegants ‘L’elefant i l’aranya’ al Kursaal, el 6 d’abril (12h). El preu 
de les entrades és de 4 euros | LR

> Titelles a l’Auditori Municipal i al Kursaal

Ct
ll

La Coral Mare de Déu del Turó farà un concert a la sala gran de l’Abi el 30 de 
març, a les 13.15h. L’entrada és gratuïta i el repertori inclourà temes clàssics 
i contemporanis. L’entitat prepara una sortida a La Rioja al mes de maig | LR

> Pau Pakistaní convoca un concurs de poesia
L’Associació Pau Pakistaní convoca un concurs de poesia en qualsevol 
idioma amb motiu de Sant Jordi. Les obres es poden lliurar al Centre 
Cívic la Ribera fins al 15 d’abril (de dilluns a divendres, de 16 a 20h), o 
bé, al correu electrònic a.p.p.m@hotmail.com. Del 15 al 20 d’abril les 
poesies participants s’exposaran a l’equipament municipal | LR
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afotmir

‘Medallones’ forma part de la sèrie de fotografies sobre peixos que li ha merescut el premi
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El sabadellenc Txema Lacunza, 
membre de l’Afotmir, ha guanyat 
el Premi Catalunya 2013 que 
atorga la Federació Catalana de 
Fotografia (FCF). Entre els deu 
primers finalistes també hi ha 
tres socis del club montcadenc, 
Joan Mimó (tercer), Cristina Ser
ra (quarta) i Miquel Viñas (desè). 
Lacunza, de 53 anys i empleat de 
banca, es dedica a la fotografia 
com a afició i participa habitual

ment en concursos d’abast nacio
nal i internacional. La suma de 
punts obtinguts en els diferents 
certàmens és el criteri que se
gueix la FCF per confeccionar la 
llista dels deu finalistes, que han 
de competir amb una col·lecció 
de fotografies. Lacunza va ser 
escollit per una sèrie de natures 
mortes creada a partir del joc vi
sual entre peixos morts al natural 
i peixos en conserva, com la de 
la fotografia.

Txema Lacunza guanya
el Premi Catalunya 2013
Tres membres del club queden entre els primers finalistes

Laura Grau | Redacció

museu municiPal

La primavera, des de Les Maleses
L’equip d’investigació confirma la importància ritual d’un sector del poblat ibèric

L’equip d’investigació del jaci
ment ibèric de Les Maleses ha 
confirmat la hipòtesi que man
tenia sobre la importància d’un 
sector del poblat, on es van  
documentar diferents estructu
tures i rituals  d’abandonament 
a les darreres campanyes d’ex
cavacions. Aquests elements es 
troben perfectament orientats 

cap a un punt de l’horitzó que 
permet visualitzar l’equinocci 
de primavera, tal com va com
provar in situ el 21 de març a les 
5h 55’ de la matinada. “Encara 
que un núvol ens va dificul-
tar la visibilitat, vam poder 
veure com sortia el sol entre 
les dues muntanyes i el mar”, 
explica la directora del Museu, 
Mercedes Duran qui destaca 

que “era molt important per 
a les societats íberes saber 
quan canviava l’estació, ja 
que marcava el moment de 
la sembra”. 
En el pròxim número de la re
vista del Museu Montecatano es 
publicarà un article sobre els as
pectes astronòmics del jaciment 
que anirà a càrrec de l’astrofísic 
Alejandro Martínez. 

Laura Grau | Redacció

Moment en què el sol va sortir al punt d’intersecció de les dues muntanyes, des del jaciment
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el retro-visor FUNDACIÓ CULTURAL
Josep Bacardit  i  Ricard Ramos

Alguns treballadors van participar en el control dels quarters a Barcelona el juliol de 1936

El poder de la CNT-FAI a Asland
El sindicat CNT-FAI va tenir un 
pes important a Montcada i Rei-
xac durant la dècada dels anys 
30. La ciutat començava a viure la 
transformació cap a la industria-
lització, amb l’arribada de pobla-
ció de fora que venia a treballar a 
les fàbriques locals. Asland n’era 
la més important, amb més d’un 
miler de treballadors, la majoria 
dels quals estaven afiliats al sindi-
cat anarquista, que va aconseguir 
el control de l’Ajuntament i l’em-
presa cimentera, especialment 
durant els primers mesos de la 
Guerra Civil espanyola. 
Els colpistes van preveure que 
en pocs dies assolirien el triomf 
a Madrid i Barcelona per establir 
un règim dictatorial militar. Però el 
seu objectiu va fracassar i les dues 
ciutats es van mantenir fidels al 
govern legítim de la Segona Repú-
blica. A Barcelona, l’actuació de 
la CNT-FAI va ser determinant en 
el fracàs inicial de l’intent colpista. 
A primera hora del 18 de juliol de 
1936, els anarquistes ja tenien vi-
gilades totes les casernes amb la 
idea d’apoderar-se de les armes. 

El pla va funcionar amb la partici-
pació de nombrosos afiliats i sim-
patitzants, entre els quals hi havia 
treballadors d’Asland. Un dels 
camions de la fàbrica de ciment 
amb empleats montcadencs –a 
la foto– va participar a l’assalt del 
quarter de Sant Andreu, on l’exèr-
cit tenia la major reserva d’armes 
de la ciutat, unes 40.000 entre 

fusells, metralladores, canons i 
munició. A partir d’aquests fets, 
el protagonisme va passar a mans 
d’una reforçada CNT-FAI, que va 
ostentar el poder real marcant la 
pauta política i militar dels primers 
mesos de guerra a Catalunya, en 
què els anarquistes van aprofitar 
les circumstàncies  per fer la revo-
lució social.

Un camió d’Asland incautat per la CNT-FAI durant l’assalt a la caserna de St. Andreu, el 19 de juliol
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TENNIS TAULA
El CTT La Unió acaricia 
la possibilitat d’aconseguir 
l’ascens de categoria
PÀG. 29PÀG. 29

MOTOR
El pilot Àlex Márquez visita Montcada 
i Reixac per presentar els projectes 
esportius de l’escola Monlau

futBol

L’UD Santa María mantindrà la seva identitat, 
tot i que rebrà el suport de l’EF Montcada 
El club de Terra Nostra, que ha pogut reunir jugadors per acabar la temporada, no serà el sènior masculí de l’entitat vermella

L’UD Santa María mantindrà 
la seva indentitat i no es conver
tirà en el sènior masculí de l’EF 
Montcada. Així ho ha decidit 
la junta directiva vermella, que 
fa unes setmanes va respondre 
a la petició d’ajuda que va fer 
el president del club de Terra 
Nostra, Francisco Romero. El 
punt d’infl exió va arribar el 25 
de gener quan l’UD Santa Ma
ría no es va presentar al partit 
contra el Can Mas Ripollet, 
corresponent a la 16a jornada 
del grup 15è de Quarta Cata
lana, per manca de jugadors. 
Aquell dia es van encendre to
tes les alarmes i l’EF Montcada 
va decidir ajudar Romero.
A nivell institucional, el club de 
Terra Nostra està gestionat per 
una comissió que dirigeixen, 
des de l’1 de febrer, Rafa Repi
so i José Luis Carrasco, mem
bres de la junta de l’Escola. “En 
aquest temps, hem lluitat per 
tornar a formar un equip i 
que els jugadors confi essin 
de nou en la gestió del club”, 
explica Repiso, veí del barri 
de Terra Nostra que, des d’un 
principi, ha tingut molt clar que 
el més important era mantenir 
la identitat. “Si el barri de Can 
Sant Joan té un equip com 
l’UE Sant Joan, Terra Nostra 
ha de conservar el seu Santa 
María”. 

Per la seva banda, el president de 
l’EF Montcada, Antoni Sánchez, 
considera que “seria una llàs-
tima que l’UD Santa María 
perdés una identitat de gairebé 
50 anys. L’Escola aportarà un 
suport logístic i esportiu, però 
el club de Terra Nostra s’hau-
rà d’autofi nançar”. Sánchez 
no descarta que en un futur la 
relació entre tots dos clubs pugui 
ser més estreta: “Estudiem com 
ho podem fer perquè tenim 
un acord de fi liació amb l’UE 
Sant Joan-Atlètic i la Federa-
ció no ens permet ser fi lials
de dues entitats”. La intenció 
de la gestora és convocar elec
cions a fi nals de temporada i 
Repiso podria continuar com a 
president.

Tornar a competir. A la part es
portiva, el tècnic Pere Ricart ha 
tingut l’ajuda d’entrenadors de 
l’Escola i ha pogut recompon
dre el seu grup amb jugadors 
que, en la seva majoria, van 
passar pels juvenils vermells. 
Tot i que no guanya des del 21 
de desembre, l’equip ha millo
rat gràcies a que ja es poden fer 
entrenaments i convocatòries 
amb els futbolistes necessaris 
–a les dues últimes jornades, els 
de Terra Nostra, dotzens amb 
14 punts, van empatar contra 
La Salle Bonanova (11) i van 
perdre amb el Bellaterra (31).

Rafa Jiménez | Redacció

> Moya i Ricart, 
junts a la banqueta

La col·laboració entre l’EF Montca-
da i l’UD Santa María es va fer visi-
ble a la 22a jornada al partit contra 
La Salle Bonanova (1-1), quan 
Pere Ricart va tenir al seu costat 
Antonio Moya, extècnic del feme-
ní i actual entrenador de l’aleví A 
de l’Escola. “Ricart està fent una 
feina extraordinària i necessitava 
una mica d’ajuda. De forma pun·
tual, vaig estar a la banqueta per 
donar un cop de mà”, comenta 
Moya, qui descarta dirigir en un 
futur un sènior masculí | RJ

Fo
to

s:
 r

aF
a 

Ji
m

én
ez

Manuel Guardia, en una acció de l’últim partit a casa contra La Salle Bonanova. Tot i marcar primer, els de Terra Nostra no van poder superar el cuer
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L’UE Sant JoanAtlètic va treu
re a la 25a jornada un empat 
del camp de l’EE Guineueta 
(33), un dels equips amb més 
pressupost de la categoria. A la 
mitja hora, els montcadencs ja 
guanyaven amb gols dels seus 
últims fitxatges: Albert Jiménez i 
Jonatan Ortells. Els barcelonins, 

però, li van donar la volta al 
marcador amb tres gols, dos de 
penal. “És molt fàcil xiular dos 
penals d’aquest tipus a l’equip 
local”, comenta el tècnic José 
Manuel Martín ‘Pinti’, qui va 
ser expulsat al 88’. Quan sem
blava que els tres punts s’havien 
esvaït, va arribar el gol de l’em

pat del Sant Joan, aconseguit per 
Eric Calvo a l’últim minut. 
Amb aquest punt, l’equip de 
Can Sant Joan va poder oblidar 
la derrota d’una setmana abans 
contra l’UE Sants (34) en un 
partit molt tens que va finalitzar 
amb incidents entre part de l’afi
ció local i jugadors visitants | RJ 

futBol. seGona catalana

L’UE Sant Joan suma un valuós punt 
al camp de l’EE Guineueta (3-3)
Amb aquest empat va poder oblidar la derrota, amb incidents, contra l’UE Sants (3-4) 

Tot i avançar-se amb un 3 a 1, l’UE Sant Joan va caure contra l’UE Sants en un partit tens

El sènior femení de l’EF Montca
da continua a la segona posició 
del grup 2n de Primera Catalana 
amb un desavantatge de sis punts 
amb el líder, un Sant Gabriel que 
continua sense cometre cap erra
da. A l’última jornada, l’equip 
d’Adriano Bujalance va acon
seguir una victòria fàcil contra 
el Soses Femení (30) amb gols 
d’Adriana Domínguez ‘Ronnie’, 
en dues ocasions, i Regina Lo
renzo. “Hem fet un partit molt 
seriós a totes les línies. No hem 
perdut la concentració en cap 
moment i hem guanyat fent 
un bon futbol”, explica el tècnic 
Adriano Bujalance, qui també 
valora el fet que el seu equip no 
hagi encaixat cap gol a les dues 
últimes jornades contra el Soses 
Femení (30) i l’ECF Les Garri
gues (01) | RJ 

L’EF Montcada 
aconsegueix 
dues victòries i 
es manté segona

futBol femení

El CD Montcada va empatar 
a la 25a jornada a l’estadi de la 
Ferreria contra l’UE Jonquera (1
1) i es va quedar sense opcions 
de pujar esglaons al grup 1r 
de Primera Catalana. Després 
d’una primera meitat sense gols, 
els gironins es van avançar al 
quart d’hora de la segona part. 
Els verds van reaccionar ràpida
ment i Pablo Leal va aconseguir 
l’empat quatre minuts més tard. 
“Només hi ha hagut un equip, 
el nostre, que ha volgut jugar 
al futbol. La Jonquera s’ha li-
mitat a destruir el joc. No ha 
estat un empat just. Això passa 
en el futbol que, a vegades, qui 
no arrisca, acaba tenint més 
sort”, explica l’entrenador Jordi 
Salvanyà, qui es lamenta que el 
seu equip “paga de forma exce-
siva els seus errors per manca 
d’experiència”. El tècnic del CD 
Montcada, qui valora molt positi
vament haver sumat a les quatre 
últimes jornades, fa amb aques
tes paraules una clara referència 
al partit d’una setmana abans al 
camp de l’UE Vic (33), on els 
verds no van saber mantenir un 
avantatge de 0 a 2. 
El CD Montcada segueix al novè 
lloc amb 33 punts i es manté a 
dos del seu últim rival, l’UE La 
Jonquera, que és setena. 

Rafa Jiménez | Redacció

futBol. Primera catalana 

El CD Montcada perd una bona 
oportunitat per pujar llocs a la taula
Segueix sent novè després d’empatar a casa contra l’UE Jonquera (1-1), que és setena amb dos punts més
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> Tres triomfs 
seguits del sènior B
El CD Montcada B ha pujat llocs 
a la taula del grup 15è de Quar-
ta Catalana i ara és sisè gràcies 
a tres victòries seguides. A les 
dues últimes jornades, els verds 
van superar dos rivals de la zona 
baixa: l’FC Bellaterra (3-2) i 
l’EF Base Ripollet (1-2). L’equip 
de Juan Meca suma 38 punts 
i està a només un de la quarta 
posició que ocupa l’Esquerra de 
l’Eixample B | RJ
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Amb un balanç d’una victòria i tres empats, el CD Montcada acumula quatre jornades puntuant i es manté a la part tranquil·la de la taula

L’EF Montcada continua a la segona posició
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Després de sis jornades invicte, el 
sènior masculí del CH La Salle va 
tornar a perdre un partit a la pista 
del CE Vendrell Handbol (2827). 
Després d’arribar a tenir un desa
vantatge de set gols a la primera 
meitat, l’equip de Jaume Puig va 
reaccionar abans i després del des
cans. A manca de quatre minuts 
per al final, el partit estava em
patat. Estant un gol per sota, els 
montcadencs van perdre la pilota 
en el seu últim atac després d’una 
decisió arbitral una mica dubtosa. 

“No parlo dels àrbitres, però no 
hem guanyat mai amb aquesta 
parella i els jugadors ja surten 
condicionats”, comenta el tècnic 
Jaume Puig, que, tot i això, reco
neix que “l’equip no ha jugat el 
seu millor partit perquè tampoc 
estem entrenant bé per diferents 
motius laborals i personals dels 
jugadors”.
Després d’aquesta derrota, els 
lassal·lians baixen a la sisena posi
ció del grup D de la Primera Esta
tal amb 25 punts, els mateixos que 
el cinquè, l’H. Palautordera. 

Va caure a El Vendrell (28-27) i baixa a la sisena posició

Rafa Jiménez | Redacció

El CH La Salle perd després 
de sis jornades invicte

HandBol
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El sènior femení del CH La 
Salle s’ha complicat les seves 
possibilitats de pujar de catego
ria després de perdre els seus 
dos últims partits al grup B de 
la segona fase de la Primera 
Catalana. Les montcadenques 
van caure a domicili contra 
l’OAR Gràcia Sabadell B (30
16) i el CH Canovelles (2716). 
A manca d’una jornada per al 
final de la primera volta, són 
cinquenes amb dos punts i un 
balanç d’una victòria i tres der
rotes | RJ 

El sènior femení 
lassal·lià es 
complica les  
opcions de pujar

L’EF Montcada ha perdut els seus dos últims partits i s’allunya del lideratge del seu grup
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A la 22a jornada, el CH La Salle va superar el cuer, i ja descendit, Handbol Banyoles (24-21)

Després d’una jornada de descans, 
el Broncesval va tornar a la com
petició a la pista de l’Igga Prospe
ritat (43), on va encaixar la seva 
sisena derrota en set jornades. Els 
barcelonins, que lluiten per evitar 
el descens, van sortir amb més in
tensitat i es van avançar fins al 3 
a 0. Tot i reaccionar amb gols de 
Roger Bonet, Petit i Riquelme, els 
montcadencs no van poder sumar 

cap punt. “Ha estat un partit 
molt igualat, però ens costa molt 
fer gols”, comenta el tècnic José 
Renau ‘Renato’, qui reconeix que 
l’equip està desitjant “finalitzar la 
temporada de la forma més dig-
ne possible per iniciar un nou 
projecte”. El Broncesval ocupa la 
desena posició del grup 3r de Se
gona B amb 33 punts, nomes un  
més que l’onzè, l’Esparraguera | RJ 

Va perdre a la pista d’un Prosperitat que es juga el descens

Sisena derrota en set  
partits del Broncesval 

futBol sala. seGona B

El capità Mario Litrán espera que un company posi la pilota en joc en el partit contra l’Esparraguera
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Encara es poden fer fins a l’1 
d’abril les inscripcions gratuïtes 
per al I Torneig Ciutat de Mont-
cada i Reixac que l’FS Montcada 
està organitzant per al 12 d’abril 
–de 9 a 14h, a les instal·lacions 
del carrer Bonavista– amb 
l’objectiu de promocionar el 
futbol sala. Els nens i nenes 
que vulguin participar poder fer 
una inscripció individual o per 
equips. La sol·licitud s’ha de por-
tar a les oficines del club, al ca-
rrer Tarragona, 3, de 18 a 19h, 
els dilluns i els dimecres | RJ

L’AE Can Cuiàs i l’EF Montcada, 
que ocupen les dues primeres po
sicions del grup 4rt de la Segona 
Catalana de futbol sala, es veuran 
les cares el 29 de març a la pista 
del barri de Can Cuiàs (16h) en 
partit correponent a la 20a jorna
da. L’equip d’Óscar Ruiz és líder 
destacat amb 44 punts gràcies a 
les seves deu victòries seguides, les 

últimes contra el CFS Premià de 
Dalt B (50) i el Barri Can Calet 
(24). Per la seva part, l’EF Mont
cada ocupa la segona posició amb 
34 punts i un partit menys que els 
seus veïns. Els vermells arriben a 
aquest derbi després de dues der
rotes seguides, la darrera contra el 
PB PalauSolità i Plegamans (43). 
L’enfrontament de la primera volta 
va finalitzar amb un empat (22).

El 29 de març, el líder, l’AE Can Cuiàs, rebrà el segon, l’EFM

Rafa Jiménez | Redacció

Derbi local entre els dos 
primers classificats 

futBol sala. seGona catalana

Després de dues derrotes segui
des, l’AFS Bosc d’en Vilaró es va 
retrobar amb la victòria a la 20a 
jornada a la pista de l’FS Betania 
(46). Una setmana més tard, els 
verds, vuitens amb 28 punts al 
grup B de la Primera Territorial, 
van perdre l’oportunitat d’apro
parse al sète, l’AE Tiana B, qui 
els va derrotar a la pista coberta 
del centre amb un 4 a 6 | RJ 

L’AFS Bosc d’en 
Vilaró no pot 
apropar-se a la 
setena posició 

f. sala. 1a territorial

> Inscripcions 
torneig base
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BÀsQuet. uB mir

A manca d’una jornada, l’equip 
sots21 B de l’UB MIR té a les 
seves mans la possibilitat de  
guanyar la lliga. El conjunt que 
entrena Samuel Fernández en
capçala la classificació del grup 
1r del nivell B amb un balanç 
de 16 victòries i tres úniques  
derrotes. Els seus últims triomfs 
es van produir contra el Vallde
mia (4539) i el CB Roser B (75
43) i acabarà primer si guanya 
el 30 de març a la pista del CB 
TrevolFont Castellana. “És un 
equip format per gent molt 
jove. No érem els favorits, 
però sempre hem pensat que  
podíem estar a dalt lluitant 
partit a partit”, explica el tèc
nic Samuel Fernández. Si acaba 
a la primera posició, el sots21 B 
pujarà de nivell i jugarà una lli

gueta contra els líders dels altres 
dos grups. Curiosament, l’equip 
sots21 C del club blau encapçala 
el 3r i es podria viure un interes
sant derbi entre dos equips de la 
mateixa entitat.

Es podria veure un derbi contra el C, que també és líder de grup

El sots-21 B, molt a prop 
de guanyar la seva lliga

Rafa Jiménez | Redacció

> Exposició de Poblet al Museu Olímpic
Ja es pot visitar al Museu Olímpic i de l’Esport de Barcelona l’exposició 
‘Records de Miquel Poblet’, que romandrà oberta fins al 6 d’abril amb 
una part del llegat esportiu que l’exciclista va cedir a l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac. A la mostra es poden trobar algunes de les bicicle-
tes de Poblet, així com medalles, copes, maillots i bandes d’algunes 
de les seves victòries. L’acte oficial d’inauguració es va fer el 20 de 
març amb la presència, entre d’altres, de l’expresident de la Gene-
ralitat, Jordi Pujol; el secretari d’esport de la Generalitat, Ivan Tibau;  
l’alcaldessa de Montcada i Reixac, María Elena Pérez, i el regidor 
d’Esports i president de l’IME, Marc Rodríguez | RJ

MonlauRepsol Technical School 
va presentar el 25 de març a les 
instal·lacions que té al polígon de la 
Ferreria els seus projectes esportius 
de la temporada 2014. Per primera 
vegada, els responsables d’aquesta 
escola de motor que forma pilots, 
mecànics i enginyers van fer públic 

al mateix temps els seus projectes 
al món de l’automobilisme i el mo
tociclisme. Monlau té 19 pilots (8 
de motos i 11 de cotxes) que par
ticipen en diferents competicions 
nacionals i inter na  cionals. Els seus 
grans referents són Àlex Márquez i 
Àlex Rins, que participen al Mun
dial de Moto3.

L’escola de motor té les seves instal·lacions a la Ferreria

Rafa Jiménez | La Ferreria

Monlau presenta els 
seus projectes esportius

El sots-21 B va remuntar davant del Valldemia

motor

Els pilots Àlex Márquez i Àlex Rins no es van voler perdre l’acte de presentació fet a Montcada

El centre excursionista El Cim 
prepara la XXX Marxa a Peu 
a Montserrat que se celebrarà 
els dies 3 i 4 de maig. Les ins
cripcions estaran obertes entre 
el 14 i el 30 d’abril, tot i que 
abans ja es faran sortides pre
paratòries. Les dues primeres 
seran el 30 de març, en direcció 
a Can Coll sortint del col·legi 
La Salle a les 9h, i el 6 d’abril, 
durant tot el dia a la Serra de 
Collserola amb sortida a les 8h 
des de la mateixa escola. Per a 
les dues excursions no cal fer 
una inscripció prèvia | RJ

Preparatòries 
per a la 
Marxa a Peu a 
Montserrat
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Pablo Barbosa, qui va ser futbo
lista de l’UE Sant JoanAtlètic fa 
algunes temporades, s’ha passat 
al món de l’atletisme i durant el 
mes d’abril afrontarà, als seus 
36 anys, el repte de superar una 
exigent prova de resistència. Pa
blo, veí de Can Sant Joan i fill 
de l’escultor Luis Barbosa, par
ticiparà a la Marathon des Sa
bles, una cursa a peu en la que 
els participants han de recórrer 
250 quilòmetres –en sis etapes i 
set dies– al desert marroquí del 
Sàhara. Barbosa serà un dels 
47 espanyols que participarà en 
aquesta competició, que es farà 
entre el 4 i el 14 d’abril i on els 
corredors han de portar el seu 
propi menjar durant les curses 
i dormir al desert. “Només fa 
un any i mig que he comen-

çat a córrer i pot semblar una 
prova massa exigent, però 
jo em trobo preparat”, diu 
Barbosa, qui ha tingut que es
talviar 3.000 euros per poder 
prendrehi part.

L’exjugador de l’UE Sant Joan només fa un any i mig que corre

atletisme

Pablo Barbosa participarà 
a la Marathon des Sables

Rafa Jiménez | Redacció
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Pablo Barbosa, durant una prova

Toni Ortiz, de la Joventut Atlètica 
Montcada ( JAM), va aconseguir 
la primera posició de la categoria 
màster (+51 anys) a l’Ultra Trail 
Les Fonts, prova que es va dispu
tar entre el 14 i el 16 de març amb 
una distància de 120 quilòmetres i 
6.000 metres de desnivell entre els 
municipis de Xerta i Tarragona. 
Els participants van haver de fer 
tres curses en tres dies: la Noctur
neta (23 quilòmetres i 350 metres), 
la Trail (70 km i 4.000 m.) i la Cur
sa de les Fonts (27 km i 1.650 m.). 
Ortiz va fer un temps final acumu
lat de 17h 51’ i 3”.

Montescatano. El 29 de març i el 
6 d’abril –amb sortida a les 10h 
des de la plaça de l’Església– es 
faran el dos primers entrenaments  
col·lectius per a la II Montescatano 
del 27 d’abril. Les inscripcions per 
a la cursa encara es poden fer al 
web www.montescatano.cat | RJ

Toni Ortiz (JAM) 
guanya l’Ultra 
Trail Les Fonts
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L’equip sènior del CTT La Unió, 
que només ha perdut cinc jornades 
aquesta temporada, depèn d’ell 
mateix per aconseguir l’ascens. A 
la penúltima jornada, els montca
dencs van superar el Xaloc Olesa, 
el líder del grup 2n de Segona B 
que ja ha ascendit, amb un con
tundent 6 a 0. La Unió, que ocupa 
la segona posició amb els mateixos 
punts que el CTT Sant Quirze del 
Vallès, pujarà si guanya el 30 de 
març a casa del CTT La Torre de 
Claramunt. En joc, també està la 
possibilitat de disputar el playoff 
per guanyar la lliga | RJ

Ho aconseguirà si derrota a domicili el CTT La Torre Claramunt

El CTT La Unió depèn 
d’ell mateix per pujar

tennis taula

El palista José Hurtado, en plena acció

La Penya Blanciblava de 
Montcada i Reixac celebrarà 
el seu 40è aniversari el proper 
5 d’abril amb un sopar al res
taurant Can Piqué. Per a més 
informació es pot contactar al 
telèfon 687 637 971 o al correu 
electrònic pericosdemontcada@
gmail.com  | RJ

La Penya  
Blanc-i-blava 
celebra el seu 
40è aniversari

commemoració
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El cadet B de l’FS Montcada està 
lluitant per mantenir la categoria 
a la Primera Divisió. Els mont
cadencs, que juguen al grup 2n, 
ocupen la quarta posició per la 
cua amb 16 punts –baixen els 
quatre últims– després de patir 
una mala ratxa de sis derrotes 

seguides. Les últimes es van pro
duir contra un rival directe, l’Es
tel Vallseca (12), i el segon classi
ficat, el Claret FS (101). Després 
de 18 jornades, i a manca de vuit 
per al final de la lliga, el cadet B 
només ha pogut sumar cinc vic
tòries i un empat | RJ

Juga a Primera Divisió i lluita per no perdre la categoria

futBol sala. fs montcada

El cadet B encadena sis 
derrotes consecutives

El cadet B de l’FS Montcada va perdre per la mínima el seu últim partit al pavelló Miquel Poblet
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L’infantil B de l’UB MIR només ha 
perdut un partit aquesta temporada
Invicte al nivell D, és líder del C-2 i té el bàsquet ‘average’ guanyat amb el seu gran rival 

L’infantil B de l’UB MIR 
està protagonitzant una gran 
temporada. Després d’acabar  
invicte a la primera posició del 
nivell D, els montcadencs tam
bé són líders del grup 2n del 
C2 amb una única derrota que 
van patir a la primera jornada a 
la pista del CB Santa Perpètua 
(7366). El 15 de març, i amb 
l’inici de la segona volta, l’in
fantil B es va revenjar d’aquella 
única ensopegada de la tempo
rada superant el CB Santa Per

pètua (6456) a la pista coberta 
de la Zona Esportiva Centre. 
Els blaus, a més, van guanyar 
de vuit punts i tenen el bàsquet 
average favorable amb el seu 
gran rival ja que a la primera 
volta van perdre de set. 
A la 8a jornada, l’UB MIR 
va sumar un altre triomf, el 
setè consecutiu, a la pista del  
Valldemia Groc (3080). A man
ca de cinc partits per al final de 
la lliga, els blaus lideren el seu 
grup amb els mateixos punts 
que el seu rival perpetuenc.

Rafa Jiménez | Redacció

L’infantil B s’està mostrant intractable

BÀsQuet

> Èxit dels més petits 
del club blau
L’equip de l’escola de l’UB MIR va 
debutar el 15 i 16 de març a la Tro-
bada d’Escoles que es va celebrar 
a Parets del Vallès. El conjunt que 
entrena Mireia Álvarez va guanyar 
els quatre partits que va disputar 
contra el CB Parets, el CB Vilanova 
del Vallès, el CB Vila de Montornès i 
el CB Canet, assolint un gran èxit en 
el seu debut ‘competitiu’ | RJ
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L’Institut Municipal d’Esports i 
Lleure i Montcada Aqua han or
ganitzat unes jornades de portes 
obertes en algunes de les seves 
activitats esportives amb motiu 
de la celebració, el 6 d’abril, 
del Dia Mundial de l’Activitat 
Física. Entre el 7 i l’11 d’abril, 
es podrà participar en activitats 
com el ioga –7 i 9 d’abril, de 
18.30 a 19.30h, a l’Espai Cul
tural Kursaal, i 8 i 10 d’abril, de 
18 a 19.15h, a la Casa de la Vila; 
pilates –7, 9 i 11 d’abril, de 10.30 
a 11.30h, al Gimnàs Municipal 
de la Zona Esportiva Centre; 
taitxi –11 d’abril, de 17 a 18h, 
al Gimnàs Municipal; i balls en 
parella –8 i 10 d’abril, de 21 a 
22.30h, al Gimnàs Municipal. 
A les instal·lacions de Montcada 
Aqua també hi haurà portes 
obertes en activitats com sh’bam 
–8 d’abril, a les 9.30h; combat 

–7 i 9 d’abril, a les 20.30h i 9.30h 
respectivament; balance –8 i 10 
d’abril, a les 10.30h i 20.30h 
respectivament; ciclo –8, 9 i 10 
d’abril, a les 17.30h, 19.30h i 
9.30h respectivament; i pilates 
–9 d’abril, a les 17.30h. 

Per gaudir d’aquestes portes 
obertes no cal fer una inscripció 
prèvia, però els espais tindran 
un aforament limitat, a excep
ció de les activitats que es fan al 
Gimnàs Municipal de la Zona 
Esportiva Centre.

dia mundial de l’activitat física

L’IME i Montcada Aqua organitzen  
jornades obertes en algunes activitats
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Participants en una de les activitats que organitza l’IME al Gimnàs Municipal del centre

Es faran entre els dies 7 i 11 d’abril i no caldrà inscrivir-se prèviament

Rafa Jiménez | Redacció

> Minitrobada d’handbol a Granollers
Els quatre equips alevins (dos masculins i dos femenins) i el pre-ben-
jamí mixte del CH La Salle –foto–, que va arribar als quarts de final, 
van participar el 23 de març a la XII Trobada de Minihandbol que va 
organitzar el BM Granollers a les seves instal·lacions | RJ  
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L’equip d’Àlex Expósito, sense sort als quatre primers partits

L’infantil femení no ha 
guanyat a la segona fase

Després de quatre jornades, 
l’infantil femení del CH La 
Salle que entrena Àlex Expó
sito encara no ha pogut gua
nyar cap partit a la segona fase 
de la Primera Catalana. Les 
montcadenques, que van ser 
segones a la primera part de 
la competició amb un balanç 
d’11 victòries i 3 derrotes, han 
perdut a les dues últimes jor
nades a casa contra el CH Pa
lautordera (3233) i el CH Sant 
Esteve Palautordera (1119) | RJ 

HandBol. cH la salle

L’infantil femení no està tenint sort
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El benjamí D de l’EF Montcada 
va fer bona la seva millor classi
ficació al grup 23è de la Tercera 
Divisió i es va emportar la victò
ria amb un 4 a 1 en el derbi con
tra el CD Montcada que es va 
disputar el 22 de març a l’estadi 
de Can Sant Joan. El quart equip 
benjamí de l’Escola es consolida 
a la setena posició amb 34 punts 
(11 victòries, 1 empat i 9 derro
tes) mentre que els verds són ter
cers per la cua amb 5 victòries, 1 
empat i 15 derrotes. 

Pre·benjamins. L’estadi de Can 
Sant Joan també va ser l’escenari 
d’un altre derbi de futbol que es 
va jugar el 15 de març. El triomf, 
per 4 a 3, va caure a mans de l’EF 
Montcada B, que ocupa la terce
ra posició del grup 44è amb 36 
punts i un balanç d’11 victòries, 
3 empats i 4 derrotes. Els verds 
són desens amb 22 punts (7 vic
tòries, 1 empat i 11 derrotes).

futBol. seGona divisió

L’EF Montcada guanya els dos 
derbis de benjamins i prebenjamins

Rafa Jiménez | Redacció

El benjamí D i el prebenjamí B van superar el CD Montcada per 4 a 1 i 4 a 3
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El benjamí D de l’EF Montcada va guanyar un derbi que a la primera volta va acabar amb empat (3-3)

L’equip infantil masculí del CT 
Reixac no va poder aconseguir 
la victòria a la final del Campi
onat de CatalunyaTrofeu Joan 
Antoni Samaranch que va dis
putar el 16 de març contra el CT 
Mas Duran de Cervera (14). La 
final es jugava al millor de cinc 
partits individuals i dos dobles. 

Els enfrontaments per parelles ja 
no es van arribar a disputar per
què els montcadencs van perdre 
els individuals, que es van jugar 
de forma simultània, per 1 a 4. 
Des del club es fa una valoració 
molt positiva de la participació 
de l’infantil masculí en aquesta 
competició | RJ

Va caure a casa contra el CT Mas Duran de Cervera (1-4)

tennis

L’infantil masculí perd la 
final del trofeu Samaranch

D’esquerra a dreta, J. Torruella, I. Morente, Grosso, G. Contijoch, J. Mesas i F. Navarro
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> Participació 
a la Copa Danone
Els dos alevins del CD Montcada 
van participar el 16 de març a 
Cabrils a la Danone Nations Cup, 
torneig internacional per a nens 
d’entre 10 i 12 anys. Cap dels 
dos alevins verds es va classificar 
per a la final regional del 18 de 
maig. L’A va perdre els dos partits 
mentre que el B va empatar un i 
va caure en el segon | RJ

natació

L’EN Montcada aconsegueix sis 
primeres posicions als Comarcals
Victòries de Claudia Garrote, Marc Grau, Nadia Misas, Aina Artés i Martín Toldo

La selecció catalana sots16 de 
corfbol va finalitzar a la sisena 
posició al Mundial de la catego
ria que es va disputar entre el 
14 i 16 de març a Schijndel (Ho
landa) amb la presència de cinc 
jugadors de l’AEE Montserrat 
Miró: Pau Segura, Judit Fernán
dez Pena, Namar Alimbau, Pa
blo Marañón i Judit Fernández 
Gran, qui va ser subcampiona 
del torneig 2x2 que es va dispu
tar com a prèvia. Durant un cap 
de setmana intens, la selecció ca
talana va jugar vuit partits (amb 

un temps més breu de l’habitual), 
aconseguint tres victòries contra 
Bielorrúsia, en dues ocasions (6
16 i 137), i Anglaterra (54). 

Sots·19. Tres jugadors de l’AEE 
Miró, Mari Hernández, Aida 
Rodríguez i Pol Sànchez, han en
trat a la llista de la selecció cata
lana que participarà al Mundial 
de la categoria que es disputarà 
a Leeuwarden (Holanda), del 17 
al 20 d’abril. Aquest equip està 
entrenat per David Rúa, tècnic 
del Multiópticas Isis A | RJ

A l’equip van participar cins jugadors de l’AEE M. Miró

corfBol

La selecció catalana  
sots-16, sisena al Mundial

Familiars, jugadors i cos tècnic de la selecció catalana, en una foto de família
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L’Escola de Natació Montca
da va aconseguir sis primeres 
posicions a la tercera jornada 
dels Comarcals de Natació 
que es va disputar el 15 de 
març al Complex Esportiu de 
Can Xarau de Cerdanyola del 
Vallès. Els guanyadors van ser 
els infantils Claudia Garrote 
i Marc Grau (tots dos als 100 
metres papallona); l’alevina 
Nadia Misas (50 m. lliures); i 

els benjamins Aina Artés (25 
m. papallona i 25 m. lliures) i 
Martín Toldo (25 m. papallo
na). A la categoria cadet, Marc 
Ribas i Daniel Gonzalo van 
finalitzar a la segona i tercera 
posició als 100 metres lliures 
i papallona respectivament. 
Els infantils Natalia Castro i 
Marc Grau van ser segons als 
100 metres papallona i lliures, 
mentre que l’alevina Nadia Mi
sas va certificar la seva bona 

actuació amb un tercer lloc als 
50 m. papallona. Entre els més 
petits, els prebenjamins, Car
la Misas va ser tercera en 25 
metres papallona mentre que 
Izan Calvo també va ser tecer 
a dues proves: 25 m. papallona 
i lliures. 
A les curses de relleus, l’EN 
Montcada va ser segona als 
4x25 alevins mixtes estils i 
tercera als 4x50 cadets mixtes 
estils.

El prebenjamí B de l’EF Montcada va tornar a guanyar, com a la primera volta, el derbi de futbol

Rafa Jiménez | Redacció

Cd
 m

o
n

tC
ad

a



  Juan Rodríguez
Compartir experiències. Juan Rodríguez es va fer col·laborador de la Fundació Pasqual 
Maragall quan a la seva sogra li van diagnosticar Alzhèimer, una malaltia degenerativa del cervell 
que, a dia d’avui, no té cura. Aquest veí de Terra Nostra, amb una vida social activa –presideix 
l’Associació de Balls de Festa Major i ha format part de diverses entitats locals–, ha organitzat di-
ferents actes a la ciutat per donar a conèixer la patologia i informar les famílies dels recursos i les 
possibilitats que existeixen per fer front a la malaltia. El pròxim 29 de març Rodríguez organitza 
un sopar-ball al restaurant ‘Les claus de Sant Pere’ amb l’objectiu de recollir fons per contribuir 
econòmicament als projectes de recerca de la Fundació que presideix Pasqual Maragall, expre-
sident de la Generalitat també afectat d’Alzhèimer.

“Lluitem perquè l’Alzhèimer 
es pugui curar en un futur”

Com és la vida d’una família amb 
una persona amb Alzhèimer?
No és fàcil perquè els afectats ne-
cessiten atenció permanent i, sobre-
tot, perquè és molt dur veure que la 
persona que estimes no et reconeix. 
Pateixen els malalts i el seu entorn. 
Al principi poden ser petits oblits o 
pèrdues de memòria però, a mesura 
que la malaltia avança ,tot es com-
plica. També tenen moments de lu-
cidesa i és precisament quan més 
pateixen perquè són conscients del 
que els passa.
L’Alzhèimer no té cura, però què 
és pot fer per ajudar·los?
És important que tinguin una rutina 
diària perquè els canvis els afecten 
molt i oferir-los un entorn emocional 
i afectiu agradable. La fi gura del cui-
dador és vital. Si les persones que 
l’envolten no estan bé, ells tampoc 
estaran bé. La meva recomanació 
és compartir les experiències amb 
altres famílies afectades.

On es poden adreçar?
Nosaltres ens hem posat en contac-
te amb l’Associació de Cuidadors de 
Malalts d’Alzhèimer de Cerdanyola. 
A través del web de la Fundació 
també es pot accedir a les entitats 
que treballen per millorar la qualitat 
de vida de les persones que cuiden 
els malalts.
De què li ha servit a vostè compar·
tir experiències?
Te n’adones que no ets l’únic al món 
que tens aquest problema. Sempre 
pots aprendre coses noves que et 
poden ajudar en el teu dia a dia.
I com és el seu dia a dia?
La meva família s’organitza perquè 
sempre hi hagi algú amb la iaia. Du-
rant el dia va al centre de dia que, 
per cert, funciona molt bé. La meva 
sogra, Tomasa, que sempre ha es-
tat una dona molt activa, es pensa 
que va a treballar. Fins i tot, quan 
vam ampliar l’horari perquè anés 
també a la tarda, ens va preguntar 

si li augmentarien el sou. Si hem 
d’anar a algun lloc, ens ho com-
binem entre nosaltres perquè, la 
veritat, és molt estressant conviure 
amb un malalt d’Alzhèimer. 
Per què és estressant?
Poden arribar a fer la mateixa pre-
gunta cada dos per tres, acaben de 
dinar i ja no se’n recorden i volen 
tornar a menjar, s’aixequen a la nit 
pensant que  ja és de dia...

De vegades es diu que són com 
nens.
No, això no és veritat. Els petits 
van aprenent de mica en mica, 
els malalts d’Alzhèimer no, és una 
regressió lenta i constant. Insis-

teixo, sobretot s’ha de tenir molta 
paciència. Per a mi, és molt im-
portant acceptar la malaltia amb 
normalitat i adaptar-te a la nova 
situació de la millor manera, una 
mica com fa el protagonista de la 
pel·lícula ‘La vida és bella’, de Ro-
berto Begnini.
Té ajuts de l’administració?
Sí. La meva recomanació és que 
els familiars es posin en contacte 
amb els treballadors socials dels 
CAP de Montcada perquè els in-
formaran dels recursos disponibles 
per ajudar-los. I també els recoma-
no que surtin, que no es quedin 
a casa, que facin alguna activitat 
que els agradi i els permeti carre-
gar les piles.
Què fa a la Fundació Pasqual Ma·
ragall?
Sóc voluntari-col·laborador i em 
dedico a intentar divulgar el que fa 
la Fundació en el meu entorn so-
cial. Vam fer al municipi diverses 

xerrades amb motiu de la Marató 
de TV3 i vam portar l’investigador 
Jordi Camí a l’Auditori per explicar-
nos en què consisteix la malaltia i 
quins són els projectes de recerca 
científi ca de la Fundació, que no 
rep cap ajut públic. I ara fem el so-
par-ball. Aprofi to l’entrevista per fer 
una crida entre la població perquè 
col·labori econòmicament a través 
del compte corrent de ‘la Caixa’ 
ES8521000907050100755755. El 
tiquet costa 40 euros, dels quals  
10 es destinaran a l’entitat. Totes 
les aportacions són valuoses.
Quan llegeix una notícia sobre al·
gun descobriment científi c, és op·
timista?
Sóc realista. No servirà per a la 
meva sogra, però potser sí per a les 
meves fi lles i els meus néts. Això 
és el que hem de tenir en comp-
te. Hem de seguir treballant amb 
l’esperança que la malaltia es pugui 
curar en un futur. 

“Compartir la vivència 
amb altres famílies 
serveix per aprendre 
i portar millor el dia a 
dia de la malaltia”

col·laborador de la Fundació Pasqual Maragall

A títol personal
SÍLVIA ALQUÉZAR
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