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La Mostra d’ensenyament, 
del 5 al 22 d’abril PÀG. 12

PUBLICITAT

>  CAN SANT JOAN

Es preveu que en el termini de dos mesos el 
camí que va fi ns a Vallbona, en paral·lel al 
canal, estigui completament restaurat 
PÀG. 5

La neteja del talús del 
Rec Comtal posarà 
fi  a les obres de 
recuperació de l’espai 

Barcelona també vol 
el soterrament de l’R2
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II JORNADES PROSOTERRAMENT

L’homenatge a les víctimes del tren esdevé 
un acte reivindicatiu de justícia i dignitat
El suport de l’alcaldessa de Barcelona i presidenta de l’AMB, Ada Colau, obre noves esperances a la viabilitat del projecte

El tercer acte d’homenatge a les 
víctimes de les vies del tren, cele-
brat el 10 de març a la Cruïlla del 
Soterrament amb l’assistència de 
més de 400 persones, va posar de 
relleu que Montcada ja no està 
sola en la reivindicació de l’an-
helat projecte, sinó que compta 
amb la complicitat de l’Ajunta-
ment de Barcelona i de l’AMB, 
visibilitzada amb la presència de 
l’alcaldessa de la capital catalana 
i presidenta de l’organisme me-
tropolità, Ada Colau (Barcelona 
en Comú), qui va expressar el 
seu compromís ferm amb una 
reivindicació “totalment justa i 
legítima”.  L’alcaldessa barcelo-
nina va manifestar la voluntat de 
canviar el model de construcció 
metropolità, supeditat fi ns ara a 
la capital i font d’injustícies i ser-
vituds com les que pateix Mont-
cada, i va apostar per unes noves 
relacions basades en valors com 
“l’equitat i el diàleg entre mu-
nicipis”.

Crítiques. Colau també va recla-
mar a la Ministra de Foment en 
funcions, Ana Pastor, i al govern 
espanyol del PP que recuperi el 
projecte del soterrament que té 
sobre la taula des de fa sis anys i 
posi fi  a una política d’inversions 
“que ens ha convertit en el país 
amb més quilòmetres d’Alta 
Velocitat per habitant, mentre 

la xarxa de tren convencional, 
la que utilitza la gent treba-
lladora, està igual que fa 100 
anys”. El portaveu de la Plata-
forma Tracte Just Soterrament 
Total (PTJST), Ramon Bueno, 
va destacar que la incorporació 
de Barcelona a la demanda de 
Montcada “suposa un motiu 
per a l’optimisme i l’esperan-
ça, igual que ho és la disposi-
ció manifestada pel govern de 
la Generalitat d’acompanyar-
nos en la nostra reivindica-
ció”. L’alcaldessa de Montcada, 
Laura Campos (ICV-EUiA-E), 
va assenyalar la importància de 
teixir complicitats amb altres ad-
ministracions, però també amb 
la ciutadania, “que no ha de 
perdre la il·lusió, ni les ganes 
de lluitar i ha de substituir ex-
pressions com ‘impossible’, ‘di-
fícil’ o ‘no ho veurem mai’, per 
‘fer realitat’, ‘empenta’ i ‘tot és 
possible’”.

Demanda. L’acte va començar 
amb la projecció d’un documental 
de César Vilagut (PTJST) sobre 
la singularitat de Montcada des 
del punt de vista territorial i amb 
la perforació de tres nous orifi cis 
al monument per les víctimes –les 
que hi ha hagut a l’últim any– per 
arribar fi ns al número 163. L’acte 
va comptar amb la col·laboració 
de músics de l’Aula de Música 
de Montcada, els Castellers de 
Montcada i Reixac, que van aixe-
car un pilar de dol acompanyats 
del grup de grallers i tabalers de 
la colla. A continuació, desenes 
de persones van dipositar clavells 
blancs al monòlit. La Colla de 
Drac i  Diables de Can Sant Joan 
va tancar l’acte llençant tres sal-
ves en record de les víctimes.

Laura Grau | Montcada

ACTE MULTITUDINARI
Més de 400 persones es van concentrar 
a la Cruïlla del Soterrament per recordar 
les víctimes de les vies del tren 
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Suport de diputats i parlamentaris de diferents partits

Ada Colau va reclamar 
al govern de l’Estat 
espanyol que recuperi 
el projecte que té 
sobre la taula des      
de fa sis anys

Tots els càrrecs públics que van assistir a l’acte de l’homenatge a les víctimes es van fer una foto plegats com a mostra de suport al projecte del soterrament

El tercer acte d’homenatge a les víc-
times de les vies del tren va comptar 
amb una àmplia representació de 
diputats del Congrés i del Parlament 
de Catalunya, a més de l’alcalde de 
Sant Feliu de Llobregat, municipi que 
també reclama un soterrament, i un 
regidor de l’Ajuntament de Barcelo-
na. Tots van coincidir en l’opinió que 
la reivindicació de Montcada és “jus-
ta i legítima”.  
Míriam Noguera (diputada al Con-
grés per Democràcia i Llibertat): 
“La coordinació de les forces políti-
ques i de les institucions és vital per 
fer pressió al govern espanyol, que 
ho promet tot i no compleix pràcti-
cament res a Catalunya. L’obligació 
d’un Estat és atendre les demandes 
dels seus ciutadans i aquí estem par-
lant d’evitar morts i millorar la qualitat 
de vida dels veïns”.
Gabriel Rufi án (diputat al Congrés 
per ERC): “És una qüestió de de-

cència, dignitat i justícia. Estem par-
lant de 163 morts. És una vergonya 
per a l’Estat espanyol i per al Minis-
teri de Foment. Així que farem tot 
el possible perquè el soterrament 
sigui una realitat”.
Marc Sanglas (diputat de Junts 
pel Sí al Parlament): “Ja fa massa 
temps que Montcada pateix no no-
més la via del tren sinó altres tipus 
d’infrastructures i el país hi té un 
deute. Necessitem mecanismes per 
cosir el territori i, per tant, començar 
a fer justícia i posar fi  a un greuge 
històric que ha patit la ciutat”.
Josep Vendrell (diputat al Congrés 
per En Comú Podem): “La deixade-
sa d’Adif i el govern espanyol és crimi-
nal, com ho demostra que estem en 
un homenatge a les víctimes de tots 
aquest anys que s’han produït per no 
haver soterrat la via. És, per tant, una 
reivindicació justa i estic convençut 
que la veurem feta realitat”.

Pol Gibert (parlamentari del PSC): 
“És evident que Montcada necessi-
ta el soterrament i no ha de perdre 
les esperances. Hi ha un projecte 
sobre la taula des de fa sis anys i es-
perem que amb un canvi de govern 
es pugui tirar endavant en breu”. 
Santiago Alonso (regidor de C’s 
a Barcelona): “Donem suport al 
soterrament perquè pensem que 
és una obra molt necessària per a 
Montcada, tant per seguretat com 
per qüestions urbanístiques. Farem 
tot el possible perquè el projecte si-
gui viable”.
Jordi San José (d’ICV-EUiA-E i al-
calde de Sant Feliu de Llobregat): 
“Comprenem i ens solidaritzem 
amb Montcada perquè estem pa-
tint el mateix i anirem plegats al 
Congrés i al Parlament a exigir una 
cosa que és absolutament justa, 
legítima i qué és la garantia de fu-
tur de les nostres ciutats”.
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II JORNADES PROSOTERRAMENT

L’Ajuntament de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya van 
mostrar el seu compromís amb 
el projecte del soterrament de la 
línia ferroviària R2 al seu pas per 
Montcada i Vallbona durant la 
taula rodona que va inaugurar el 
9 de març les jornades prosoter-
rament, organitzades per l’Ajun-
tament i la Plataforma Tracte 
Just Soterrament Total (PTJST). 
El debat va comptar amb la pre-
sència de la regidora d’Ecolo-
gia, Urbanisme i Mobilitat del 
consistori barceloní, Janet Sanz; 
el director general d’infraestruc-
tures de Mobilitat Terrestre de 
la Generalitat, Xavier Flores; 
l’alcaldessa de Montcada, Lau-
ra Campos (ICV-EUiA_E); i el 
portaveu de la Plataforma Tracte 
Just, Ramon Bueno, qui va recla-
mar a la Generalitat i l’AMB que 
defensin la singularitat de Mont-
cada per fer realitat el projecte. 
“El soterrament representa 
l’única possibilitat de millora 
que té Montcada en molts as-
pectes”, va dir el representant 
veïnal, qui va criticar els incom-
pliments d’Adif amb Montcada 
“amb l’excusa de la falta de 
recursos”.

Demanda municipal. “El futur 
de Montcada i Reixac passa 
pel soterrament de la línia de 
tren, la ciutat ja en té prou”, 
va manifestar l’alcaldessa de 

Montcada i Reixac, Laura Cam-
pos, durant la seva intervenció. 
L’edil va apuntar que el projecte 
és fonamental per a la cohesió 
territorial i social de la població, 
per potenciar el comerç, millo-
rar la mobilitat i unir els barris. 
“Som un municipi singular 
perquè no existeix cap pobla-
ció tan trinxada i amb tantes 
infraestructures com tenim 
nosaltres, se’ns ha de donar 
un tracte especial”, va reclamar 
Campos, qui va expressar que 
Montcada i Reixac ha de deixar 
“de donar servitud a la Regió 
Metropolitana” i va demanar 
als ponents la seva implicació 
en el projecte, perquè no només 
sigui una reivindicació local sinó 
de tota l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i que s’inclogui a les 
prioritats del govern de Catalu-

nya a negociar amb l’Estat. Tant 
l’Ajuntament de Barcelona com 
la Generalitat es van comprome-
tre a treballar plegats per exigir 
al Ministeri de Foment el soterra-
ment de les vies. “No ens podem 
permetre una AMB a dues ve-
locitats, hem de treballar per 
aconseguir els mateixos drets 
i condicions de dignitat per a 
tothom”, va dir Sanz, qui també 
va insistir en la necessitat de “tei-
xir complicitats entre adminis-
tracions”. 
Per la seva banda, el representant 
de la Generalitat va manifestar el 
seu compromís amb el projecte 
històric de Montcada. “Volem 
que l’Estat ens transfereixi els 
recursos per ser responsables 
del soterrament”, va comentar 
Flores, qui va remarcar que la 
Generalitat vol que hi hagi un 

traspàs real de les competències 
sobre infraestructures.
Per la seva banda, el portaveu 
de la Plataforma ciutadana va 
mostrar la seva satisfacció per la 
feina que s’ha dut a terme darre-
rament respecte el projecte, amb 
la creació de la comissió i la taula 
de treball sobre el soterrament. 
“Espero que després d’aques-
tes jornades, el nostre projecte 
se situï entre les principals re-
ivindicacions en infraestructu-
res a nivell de Catalunya”, va 
apuntar Bueno. 
L’acte va incloure la projecció 
d’un documental elaborat pel 
montcadenc Cèsar Vilagut, mem-
bre de la PTJST que recull les 
molèsties que pateix la població 
montcadenca a conseqüència de 
les nombroses infraestructures 
viàries que la travessen. 

Sílvia Alquézar | Montcada

L’Auditori Municipal va acollir el 9 de març una taula rodona sobre la necessitat de la infraestructura  

Barcelona i la Generalitat mostren 
el seu compromís amb el projecte

Montcada reivindica 
que es tingui en compte 
la seva singuralitat per 
reclamar el soterrament

Eva García es 
molesta per 
les crítiques de 
Colau al govern 
espanyol del PP
(Ve de la primera pàgina) 
La portaveu popular a l’Ajunta-
ment de Montcada, Eva García, 
va abandonar l’escenari durant 
el parlament d’Ada Colau per 
mostrar el seu malestar amb 
les crítiques que l’alcaldessa de 
Barcelona va dirigir a la ministra 
de Foment en funcions, Ana Pas-
tor, i al govern del PP per la seva 
manca d’inversions en la línia 
convencional i la “falta de sensi-
bilitat” respecte les demandes de 
Catalunya i dels seus municipis. 
En un comunicat molt dur, Gar-
cía va acusar Colau de fer “po-
pulisme i demagògia” utilitzant 
les víctimes de les vies de tren, 
fet que qualifi ca d’“immoral i 
indigne”. 
Arran la polèmica, la PTJST ha 
qualifi cat l’actitud de la regidora 
popular de “descortès i poc con-
siderada” cap a una representant 
institucional que assistia a l’acte 
en qualitat de convidada i també 
cap als amfi trions i ha afegit que 
el seu gest tampoc ajuda a assolir 
la unitat que cal per aconseguir 
la reivindicació. 

Altres reaccions. La unitat també 
és l’argument que ha invocat C’s 
per posar fi  a l’episodi. “Aquest 
és un projecte de ciutat i hem 
d’anar tots units”, ha dit el por-
taveu de la formació taronja a 
l’Ajuntament, David Gerbolés. 
L’edil opina que cal deixar les crí-
tiques enrere –tot recordant que 
abans del PP, el PSOE també va 
tenir en les seves mans la possi-
bilitat d’executar el projecte– i 
mirar cap al futur. El PSC local 
també ha fet una crida a la unitat 
de totes les forces polítiques mit-
jançant el seu compte de twitter.
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D’esquerra a dreta, Janet Sanz, Xavier Flores, Laura Campos i Ramon Bueno durant la taula rodona que va inaugurar les jornades prosoterrament 
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MÉS CONTRACTACIONS
A partir de l’abril l’Ajuntament posa 
en marxa un nou Pla d’Ocupació que 
permetrà contractar sis persones

REC COMTAL

Les obres de condicionament 
del Rec Comtal i el seu entorn, a 
Can Sant Joan, han entrat aquest 
mes de març en una segona fase, 
amb la neteja i l’estabilització 
del talús que ressegueix el canal 
d’aigua entre la plaça 1 de maig 
de Vallbona (Barcelona) i el car-
rer Reixagó, a Montcada i Rei-
xac. L’actuació, pressupostada 
en 136.000 euros i que executa 
el Consorci del Besòs –fi nança-
da per l’Ajuntament barceloní–, 
consisteix en la neteja del tram 
de terra, que acumula runa i 
deixalles des de fa anys; una hi-
drosembra, una plantació i actua-
cions complementàries acordades 
amb l’AV de Can Sant Joan. 

“Amb aquesta intervenció en-
llestim les actuacions urbanísti-
ques per recuperar el Rec Com-
tal; ara toca completar un pla 
de manteniment social, cultural 
i cívic, que recuperi la dignitat 
de la zona i consolidi un patri-
moni històric que cal cuidar i 
valorar”, ha manifestat el presi-
dent de l’Àrea Territorial del con-

sistori montcadenc, Jordi Sánchez 
(ERC). L’edil ha afegit que el go-
vern vol actuar en les zones mar-
ginades del municipi i aprofi tar la 
col·laboració amb Barcelona “per 
fer de les fronteres, frontisses 
que ens uneixin”.

A curt termini. En paral·lel a les 
obres, que es calcula acabaran 
en un parell de mesos, els ajunta-
ments de Montcada i Barcelona, 
el Consorci del Besòs i les AV de 
Vallbona i Can Sant Joan estan 
treballant conjuntament un projec-
te que té com a objectiu dignifi car 
l’espai del Rec Comtal i potenciar-
lo des d’un punt de vista cultural 
i educatiu.
Entre les qüestions a abordar hi 
ha si es prohibeix el bany, una 
pràctica habitual a l’estiu. L’AV 
de Vallbona creu que és necessa-
ri fer-ho, mentre que la de Can 
Sant Joan considera que cal tenir 
cintura i aposta per promoure un 
ús respectuós de l’espai en què 
tingui cabuda el bany controlat. 
“Hi ha gent gran que a l’estiu 
es remulla al canal i això s’ha 
fet tota la vida, una altra cosa 
són pràctiques com les barba-
coes o la música a tot drap, que 
evidentment no han d’estar 
permeses”, assenyala Antonio 
Alcántara, membre de l’AV de 
Can Sant Joan. On si hi ha con-
sens és en la necessitat d’augmen-
tar la vigilància i el manteniment 

del sector. La proposta és que hi 
hagi més control policial i que 
es netegi dues vegades al dia en 
temporada alta i cada dos dies a 
l’hivern.
Les AV també estan d’acord a 
què l’espai es potenciï des d’un 
punt de vista educatiu i cultural. 
“Volem que es contractin edu-
cadors de carrer perquè els cap 
de setmana d’estiu s’hi facin 
tasques educatives i de medi-
ació”, explica Alcántara. Per a 
la resta de l’any, les entitats es-
tan preparant un projecte fet en 
clau d’economia social i solidària 
aprofi tant el potencial cultural 
de l’espai. Aquestes iniciatives es 
tractaran amb els ajuntaments en 
la reunió prevista al maig. 

Pilar Abián | Redacció

Els ajuntaments i les entitats veïnals aposten per potenciar l’espai des d’un punt de vista cultural i educatiu un cop fetes les obres
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El talús que hi ha al costat del Rec Comtal s’està netejant de residus en una intervenció sufragada per l’Ajuntament de Barcelona

L’actuació al camí entre Can Sant Joan i 
Vallbona continua amb la neteja del talús 

Els ajuntaments de 
Montcada i Barcelona  
es comprometen a 
vetllar pel manteniment 
de l’espai recuperat

Un mural evoca el passat de l’històric canal
Com a complement a l’actuació al camí del Rec Comtal, el Consorci del 
Besòs ha encarregat a l’artista Roc Blackblock –autor del grafi t fet a Can 
Sant Joan sobre la incineració i conegut també per les seves obres a 
Can Vies–, un mural al passatge Reixagó amb imatges que evoquen les 
antigues basses de rentar que en el passat va acollir el canal. L’artista ja 
ha començat a pintar els més de 100 metres de paret amb escenes dels 
usos social i agrícola que recuperen la memòria històrica de l’espai | PA
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Nous vehicles i contenidors
Montcada i Reixac estrena una 
nova fl ota de vehicles per a la ne-
teja viària i la recollida de residus 
i 240 contenidors. Es tracta d’una 
important inversió per millorar la 
ciutat i fer-la més neta i sosteni-
ble. I també farem obres per mi-
llorar la seguretat dels soterrats i 
evitar que quedin oberts.
Ubicació / bustiada
A principi de març es va fer una 
bustiada a tota la ciutat amb 
mapes de les noves ubicacions 
a més d’informació dels nous 
serveis. Paral·lelament s’han co-
mençat a implantar els nous con-
tenidors que complementen els 

contenidors soterrats ja existents.
Millorem Montcada i Reixac 
L’objectiu impulsat per l’Ajunta-
ment i l’empresa concessionària 
dels serveis, FCC, és millorar la 
ciutat i ajudar la població a fer 
una recollida selectiva com cal. 
En aquest sentit, s’ha de dir que 
la nostra ciutat supera la mitjana 
de recollida selectiva però en-
cara està lluny de l’objectiu del 
60% en els propers anys. Tenim 
molts impropis i això ens perjudi-
ca també fi scalment. 
Dónan’s un cop de mà
Cal que tots plegats contribuïm 
a separar encara més i millor els 
residus i dipositar-los cada un al 

seu contenidor. Sens dubte, és 
la manera de  fer rendible la in-
versió i, sobretot, de treballar de 
veritat per gaudir d’una ciutat i 
un territori més sostenible, més 
amable i millor per a nosaltres i 
per als que han de venir. 
Recollida de mobles a casa!
A partir de l’1 d’abril venim a bus-
car els mobles davant de casa 
teva: de dimarts a diumenge en 
horari nocturn, tots els mesos de 
l’any. Només has de trucar o en-
viar un mail. Fem-ho bé!

Una ciutat millor, cívica, neta,
sostenible, responsable,
amable… Com la volem!

>monogràfi c

NOUS SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA I RECOLLIDA DE RESIDUS

ÀREA TERRITORIAL
Redacció: Departament de Comunicació
Més informació a www.montcada.cat

NOUS CONTENIDORS I NOUS VEHICLES
Montcada i Reixac es dota d’una vintena de vehicles i 
240 contenidors de superfície per millorar el servei de 
neteja i recollida de residus 

MILLORES EN LA RECOLLIDA DE MOBLES 
Nou telèfon per a la recollida de mobles 
davant de casa teva: 900 150 140. 
Servei en funcionament a partir de l’1 d’abril

LAURA CAMPOS
ALCALDESSA

Les noves accions que posem en marxa res-
ponen a objectius inclosos al Pla d’Actuació 
Municipal 2015-2019. Millorar la neteja, fer 
una campanya de conscienciació ciutadana, 
impulsar la recollida selectiva i retirar més 
dies els voluminosos són objectius que ens 
vam proposar per avançar cap a una ciutat 
més cívica i sostenible. Una de les principals 
preocupacions dels veïns i veïnes és l’estat de 
la via pública, del seu entorn més immediat, 
i amb aquest nou dispositiu volem donar res-
posta a les seves necessitats. D’altra banda, la 
dotació de nous contenidors permetrà avan-
çar en matèria de reciclatge i recollida selecti-
va. Tot i que a Montcada i Reixac fa anys que 
s’impulsen aquests programes, els resultats 
no són del tot positius. No reciclar correcta-
ment suposa un prejudici ambiental i econò-
mic que hem de resoldre entre tots i totes.

La ciutat 
que volem

JORDI SÁNCHEZ
PRESIDENT DE L’ÀREA TERRITORIAL

Des de l’Ajuntament hem fet una 
important inversió per incorporar 
millores en els sistemes de nete-
ja viària i de recollida de residus 
per tal d’oferir als nostres veïns i 
veïnes un espai  públic net i de 
facilitar-los les eines per millo-
rar la separació de les deixalles. 
Mantenir el municipi en òptimes 
condicions és fonamental per 
avançar en el nostre dia a dia, 
però tots aquests recursos que 
despleguem ara seran efi caços si 

la ciutadania hi col·labora i pren 
consciència de la importància de 
no embrutar i de tenir un com-
portament cívic. 
De la mateixa manera que dema-
nem a les administracions el dret 
de viure en una Montcada i Rei-
xac neta i lliure de contaminants, 
també hem de ser un exemple 
de responsabilitat amb els espais 
comuns i de conscienciació res-
pecte el reciclatge i el tractament 
dels residus.

Per una Montcada 
i Reixac neta

‘Dóna’ns un cop de mà’ per gaudir d’una 
ciutat més neta i responsable amb els residus
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L’Ajuntament ha desestimat el 
recurs presentat per la Federació 
d’Entitats Andaluses de Catalu-
nya (FECAC) contra la sanció 
de 3.000 euros que li va imposar 
el passat mes de juny per abocar 
residus a Mas Duran, durant la 
celebració de la romeria del Ro-
cío. A pesar que l’entitat va retirar 
més de 8 tones de terres contami-
nades –la majoria provinents dels 
lavabos portàtils– a requeriment 
del consistori, el govern assegura 
que l’expedient sancionador tira 
endavant, desmentint que s’hagi 
arxivat tal com ha divulgat l’enti-
tat andalusa en un comunicat de 
premsa. 
“O bé la FECAC no ha entès la 
resolució d’aquest expedient, o 
ha tergiversat la realitat per tal 
de forçar que, des del govern, 
ens replantegem el nostre po-
sicionament respecte el Rocío; 
ens mantenim ferms en la de-

cisió de no autoritzar la rome-
ria perquè considerem que és 
incompatible amb el respecte 
al medi ambient”, ha manifestat 
l’alcaldessa, Laura Campos (ICV-
EUiA-E). “Mas Duran pateix un 
important impacte ambiental 
per la gran afl uència de perso-
nes i vehicles que assisteixen al 
Rocío i cada any es repeteixen 
nombroses accions incíviques 
que afecten l’entorn i això no es 
pot tornar a repetir”, ha afegit el 
regidor de Medi Ambient, Sergi 
Martín (Círculo Montcada). 

Pressió municipal. A banda de 
l’expedient sancionador –després 
de la celebració del Rocío 2015–, 
el consistori també va fer un re-
queriment a la FECAC per tal 
que netegés els terrenys i retirés 
els residus contaminants. “L’en-
titat va netejar a fons la zona 
perquè l’Ajuntament li va exi-
gir que ho fes”, ha aclarit l’edil. 

EXPEDIENT SANCIONADOR

L’entitat andalusa haurà de pagar 3.000 euros, a pesar 
que va retirar les terres contaminades durant el Rocío

L’Ajuntament desestima 
el recurs de la FECAC i 
manté la sanció imposada 

Laura Grau | Redacció

TREBALL

En total, es contractaran durant sis mesos cinc operaris i un tècnic d’Ocupació

Promoció Econòmica posa en marxa 
un nou pla d’ocupació a partir d’abril

L’Ajuntament obre un nou pla 
d’ocupació per a persones en 
situació d’atur mitjançant una 
subvenció de l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona (AMB). El 
Servei de Promoció Econòmica i 
Ocupació ja ha iniciat els prepa-
ratius d’aquest nou projecte que 
permetrà contractar 6 persones 
a partir del mes d’abril. El pla 
compta amb una assignació de 
106.000 euros, dels quals 84.850 
els aporta l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB) i la resta, 
l’Ajuntament. La participació de 
l’AMB s’emmarca dins d’un pro-
jecte de suport a les polítiques so-
cials dels municipis. Es preveuen 
6 contractacions d’una durada 
de mig any de perfi ls laborals 
diferents: jardineria (1 peó i un 
ofi cial), construcció (dos peons 
i un ofi cial) i orientació laboral 
(un tècnic d’ocupació). 

Previsió. Els operaris faran tasques 
de manteniment i neteja de parcs i 
jardins, com el parc de la Llacuna 

i la zona 21 de Terra Nostra, i de 
paviment i mobiliari urbà, amb 
especial atenció a l’eliminació de 
barreres arquitectòniques. 
La regidora de Promoció Eco-
nòmica i Ocupació, Ana Ballesta 
(Círculo), ha destacat que durant 
els sis mesos que dura el contrac-
te “els treballadors també par-
ticiparan en accions transver-
sals, individuals i grupals per 
incrementar la seva seguretat 
personal i la capacitat d’adap-
tació al mercat de treball”. 
És requisit imprescindible que les 

persones a contractar no hagin 
participat en els últims 5 anys en 
cap Pla d’Ocupació de l’Ajunta-
ment. Els aspirants han de tenir 
Formació Professional de 1r grau 
i/o experiència acreditada per als 
ofi cials; el certifi cat d’estudis i/o 
experiència acreditada per als 
peons i diplomatura en ciències 
socials i nivell C de Català per 
al tècnic d’Ocupació. Els interes-
sats poden adreçar-se fi ns al dia 
24 de març a l’Ofi cina de Treball 
de la Generalitat (OTG) de Ri-
pollet per inscriure’s a l’oferta.

Pilar Abián | La redacció

El manteniment al Parc de la Llacuna serà una de les tasques a fer dels operaris

PR
EM

SA
 A

JU
N

TA
M

EN
T



8 2a quinzena | Març 2016Notícies08

ENTREVISTA A DAVID GERBOLÉS

David Gerbolés és el portaveu de 
C’s, grup que en aquest mandat 
ha triplicat la seva presència al 
Ple passant d’un a tres regidors. 
La xifra podria haver arribat fi ns 
i tot a quatre, ja que va empatar 
a vots amb ICV-EUiA-E, però 
en un sorteig a la Junta electoral 
els ecosocialistes van guanyar el 
regidor en discòrdia i això els va 
permetre optar a l’Alcaldia.  

Ha pensat què hauria passat si 
el sorteig hagués estat favora-
ble a C’s?
Plantejar-se això és fer política 
fi cció. Està clar que la fortuna ens 
va donar l’esquena, però tampoc 
crec que haguéssim arribat a l’Al-
caldia, ni tan sols al govern.

Per què?
Per què cap partit va parlar amb 
nosaltres. Només ens va trucar 
el PSC, que va ser la força més 
votada, i hi vam mantenir una 
reunió més aviat de cortesia. 
C’s s’hi troba bé a l’oposició?
Estem convençuts que, abans 

d’entrar directament al govern, és 
millor un període d’aprenentatge, 
veure com funciona l’Ajuntament 
i intentar fer una oposició diferent 
i responsable. De tota manera, 
m’agradaria dir que, malgrat ser 
novells, no hem començat de zero. 
Durant el mandat anterior vam es-
tar col·laborant directament amb la 
nostra regidora i ara seguim amb la 
mateixa línia. 
I quina és?
Tot el que el grup vota en el Ple 
es decideix prèviament en assem-
blea. No prenem cap decisió que 
no s’hagi parlat en el si del partit.
Es veu molt diferent el consis-
tori quan ets a fora que quan 
ets a dins? 
És cert que la burocràcia fa que 
sovint les coses no es puguin fer 
a la velocitat que voldríem, però 
crec que, si això s’explica, la gent 
ho entén perfectament. El que la 
ciutadania reclama és saber la veri-
tat, que els expliquem bé les coses. 
Quan se sent enganyada, aleshores 
és quan ve la frustració. 
Abans parlava de fer una oposi-
ció diferent, a què es refereix? 
Doncs a donar suport a tot allò 
que entenguem va en benefi ci de 
la ciutadania, independentment de 
qui ho proposi. C’s no està per una 
oposició destructiva que vagi en 
contra perquè sí, ni tampoc per fer 
cordons sanitaris que bloquegin un 

govern en minoria. Volem ser útils; 
això és el que vam dir al Ple d’in-
vestidura i ho estem complint.
De moment, C’s ha ajudat el 
govern a aprovar qüestions tan 
importants com el pressupost. 
Així és, perquè es van recollir les 
nostres propostes amb fi nança-
ment i calendari i perquè entenem 
que té un marcat vessant social. 
La relació amb el govern, per 
tant, és bona.
Els resultats l’han obligat a te-
nir la mà estesa, perquè està en 
minoria. Sortosament les majo-
ries absolutes s’han acabat i qui 
no estigui per la via del diàleg 
ho passarà malament. Nosaltres 
ens trobem còmodes en aques-

ta posició i, després d’haver tret 
els mateixos resultats a les urnes 
que ICV-EUiA-E, creiem que el 
nostre grup és decisiu per garan-
tir la governabilitat.

Hi ha alguna possibilitat que C’s 
entri a formar part del govern? 
Cap ni una. Ja vam dir durant 
la campanya que mai pactaríem 
amb ERC. Això no vol dir que 

no poguem arribar a acords pun-
tuals com, de fet, està passant, 
però sense demanar res a canvi. 
Com és la relació amb l’oposi-
ció?
Igual de cordial que amb el govern. 
És cert que amb la CUP hi ha ha-
gut crispació però n’hem parlat al 
respecte i estic segur que la relació 
millorarà a partir d’ara. 
Què n’opina del PAM previst 
per al mandat?
Sobre el paper, ens sembla bé, ara 
caldrà veure si hi haurà mitjans i 
recursos per dur-lo a terme. 
Quina nota li posa al govern?
Crec que no ens toca a nosaltres 
puntuar-lo. Això ho farà l’electorat 
quan arribin les properes eleccions.

Pilar Abián | Montcada

El portaveu de C’s aposta per acords puntuals amb el govern en tot allò que el grup consideri benefi ciós per a la ciutadania

‘Els resultats a les urnes ens han fet ser 
decisius per garantir la governabilitat’

David Gerbolés, al centre de la imatge, amb els seus companys de grup, Óscar Pérez (esquerra) i Fernando Almansa

PI
LA

R
 A

BI
ÁN

‘No estem per una 
oposició destructiva ni 
per cordons sanitaris 
que bloquegin el govern; 
volem ser útils’

‘Tot el que els regidors 
de C’s votem en el Ple 
es decideix prèviament   
en assemblea’

anuncis gratuïts                        Tel. 935 726 474  ae: som@laveu.cat        
En venda. Plaça de pàrquing gran a 
l’Avinguda de Catalunya de Mas Ram-
pinyo. Preu a convenir. Mayte. Telèfon: 
691 077 039.
Peluquera. A domicilio. Unisex. Lunes, 
martes y miércoles. Tel. 616 314 348.
Es ven. Àtic de 78 m2 al c.Ripoll, amb 

terrassa i plaça d’aparcament. Preu: 
138.000 euros. Tel. 935 642 675.
Clases particulares. Estudiante de 
Grado en la universidad se ofrece a dar 
clases particulares de todas las asig-
naturas y/o un seguimiento escolar 
desde primaria hasta la ESO. Con ex-

periencia. Contactar al 632 671 780.
En venta. Plaza de párking en calle Pas-
cual. Teléfonos 667 491 062 y 935 
640 843.
Me ofrezco. Para trabajar como vigi-
lante de seguridad, jardinero o pintor. Tel. 
692 560 296.

El Metro de Can 
Cuiàs estarà 10 
dies tancat per 
obres de millora

Transports Metropolitans de 
Barcelona (TMB) suspendrà el 
servei de metro a tota la línia 11, 
que arriba fi ns al barri de Can 
Cuiàs, i en un tram de la línia 4, 
entre La Pau i Selva de Mar, del 
19 al 28 de març. Durant aquest 
10 dies s’executaran tasques de 
millora i de renovació de les vies. 
La línia 11, que és automàtica i 
té 2,3 quilòmetres de recorregut 
uneix els barris de Ciutat Meridi-
ana, Trinitat Nova i To”rre Baró 
del districte de Nou Barris amb 
Can Cuiàs. Mentre es faci l’ac-
tuació, la companyia habilitarà 
un servei d’autobusos llançadora 
que cobrirà el tram afectat entre 
Trinitat Nova i el barri montca-
denc i que que funcionarà amb el 
mateix horari del metro.

Pilar Abián | Redacció
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.....També és notícia......................................

POLÍTICA
Els militants de CDC fan les seves aportacions en el marc 
del procés ‘Torn Obert’ engegat per a la refundació del partit

La secció local de Con-
vergència Democràtica 
de Catalunya (CDC) 
va fer el 15 de març 
la primera jornada de 
participació amb mi-
litants, simpatitzants i 
persones properes a la 
formació que s’emmar-
ca en el procés iniciat 
per refundar el partit 
anomenat ‘Torn Obert’. 
Durant la reunió es va dur a terme una enquesta de 90 preguntes 
entre els assistents en tres àmbits: l’eix ideològic, l’estructura del partit 
i l’estratègia política. Posteriorment, es va obrir un debat en grups de 
10 persones per parlar dels canvis i les propostes de futur. “Volem i 
necessitem repensar aquest instrument que és CDC per seguir po-
sant-lo al servei de Montcada i Catalunya”, ha explicat Daniel Reme-
sar, president local de la formació, qui ha destacat que la iniciativa ha 
tingut una molt bona resposta entre els militants i els simpatitzants. “Hi 
ha molta gent que té ganes de dir el què pensa”, ha dit Remesar, qui 
ha equiparat l’acual situació de canvi en el si del CDC amb el moment 
que viu Catalunya | RJ

La primera jornada de debat intern va tenir lloc el passat 15 de març

SALUT PÚBLICA
La Favmir proposa crear al municipi una Taula de treball per 
la sanitat seguint l’exemple de la Plataforma SAP-Muntanya

La Favmir vol fer un pas més enllà en la seva reivin-
dicació, ara mensual, de la reobertura de les urgèn-
cies nocturnes al CAP de Montcada –tancades des 
de l’estiu del 2011– i vol plantejar la creació d’una 
Taula de treball per la sanitat al municipi. “La pro-
posta és oberta a totes les entitats i col·lectius que 
vulguin”, ha explicat el president de la Federació veïnal, 
Antonio Cera. L’objectiu de la Taula seria aprofundir en 
les defi ciències dels serveis que presten els dos CAP i el 
dispensari de la localitat i treballar conjuntament per una 
millora de la qualitat de la sanitat pública. “No només 
hem de lluitar per les urgències, també per les prestacions que no tenim i hauríem de tenir i per l’hospital 
Ernest Lluch, un projecte que sembla haver quedat en l’oblit”, diu Cera. L’exemple a seguir per la Favmir és 
la Plataforma SAP Muntanya que agrupa un conjunt d’entitats veïnals amb l’objectiu comú de la defensa del 
sistema sanitàri 100% públic i de carácter universal i que té com a àmbit d’actuació l’Àrea Integral de Salut 
Barcelona Nord, amb una població de més de 560.000 habitants residents a 5 districtes –Sarrià-Sant Ger-
vasi, Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris i Sant Andreu. Una representant del col·lectiu, Trini Cuesta, serà el 
proper 30 de març a Montcada (Casa de la Vila, 18.30 en primera convocatòria i 19h, en segona) per explicar 
als assistents les passes per crear la Taula | PA

La proposta és oberta a tothom i es presentarà el 30 de març, a les 19h, a la Casa de la Vila
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L’Anuari del 2015 de 
‘La Veu’ surt al carrer

L’anuari del 2015 de ‘La Veu’ es 
distribuirà aquest mes als punts 
habituals on també es pot recollir 
el butlletí municipal. La publicació, 
en format revista, inclou una selec-
ció de les notícies municipals més 
destacades de l’any passat | LR

L’OMIC commemora 
el Dia Mundial 
del consumidor

Amb motiu de la commemoració 
del Dia Mundial del Consumidor,  
l’OMIC va instal·lar el 15 de març 
un estand al mercat de Can Sant 
Joan, des d’on la tècnica de l’ofi -
cina va donar informació a la ciu-
tadania sobre els serveis que s’hi 
presten. L’OMIC es troba ubicada 
a l’Ajuntament | SA

HABITATGE
L’Ajuntament multa el Banc de Sabadell per tenir 
pisos buits i no destinar-los a lloguer social

L’Ajuntament continua tirant endavant 
les multes a entitats fi nanceres per 
tenir pisos desocupats i sancionarà el 
Banc Sabadell per tenir 11 habitatges 
sense ocupació, després d’haver inten-
tat negociar amb l’entitat fi nancera que 
fes el possible perquè fossin ocupats o 
bé, els cedís a l’Ofi cina Local d’Habitat-
ge (OLH) per tal de posar-los a disposició de la borsa de lloguer social, 
peticions a les quals el banc no ha donat resposta. La multa coercitiva 
que s’imposa al Banc Sabadell puja a 33.000 euros, que corresponen a 
3.000 euros per cadascun dels 11 pisos declarats com a buits. Aques-
tes multes s’afegeixen a la que el consistori ha imposat recentement a 
la Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración 
bancaria (SAREB), de 12.000 euros (3.000 per pis) per tenir quatre 
habitatges buits a Montcada i Reixac. L’objectiu d’aquests expedients és 
evitar tenir pisos tancats i posar-los a disposició de la ciutadania, espe-
cialment de les persones en situacions desfavorables econòmicament i 
socialment.  “Insistim en què el nostre objectiu no és multar entitats 
bancàries sinó la cessió dels pisos”, ha indicat la regidora d’Habitatge, 
Jessica Segovia (ICV-EUiA-E). Els expedients es van començar a tramitar 
a l’octubre passat | LG

Aquesta és la segona entitat que serà sancionada després de la SAREB
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La Regidoria de Comerç i Turisme inicia un cicle de trobades amb comerciants i veïns

DESMENTIT
Lidl assegura que vol continuar a Montcada i 
nega la compra d’uns terrenys a Castellbisbal

La multinacional Lidl ha 
desmentit la informació 
apareguda al diari  digital 
Crònica Global en què 
s’afi rmava que l’empre-
sa alemanya havia com-
prat uns terrenys a Cas-
tellbisbal per traslladar a 
aquesta població el seu 
centre logístic, que té en 
l’actualitat al polígon La 
Granja de Mas Rampi-
nyo. En un comunicat, 
Lidl ha negat que hagi 
adquirit la parcel·la de 
l’antiga fàbrica Electrolux i assegura que continua apostant per l’ampliació 
de les seves ofi cines i infraestructures logístiques a Montcada i Ripollet 
“com la millor opció per garantir el creixement sostenible de l’empresa 
a Catalunya, sempre i quan el projecte satisfaci les necesssitats de 
l’empresa”. La marca alemanya ha remarcat que les negociacions amb 
els ajuntaments de Montcada i Ripollet i altres administracions compe-
tents “van avançant” i ha expressat el seu convenciment que arribaran 
a un acord per poder començar les obres d’ampliació pròximament | LG

La multinacional alemanya desmenteix una informació publicada en premsa

Més usuaris poden 
optar al copagament 
de la teleassistència

D’acord amb les ordenances mu-
nicipals del 2016, l’Ajuntament 
ha augmentat el barem econò-
mic respecte l’exercici anterior 
per sol·licitar el copagament del 
servei de teleassistència. Poden 
demanar l’ajut les persones amb 
uns ingressos que no superin els 
9.959’6 euros anuals o bé els 
711’4 euros al mes. Més informa-
ció al telèfon 935 753 430 | SA

Una quinzena de persones, la majoria comerciants del 
centre i alguns de Mas Rampinyo i Can Sant Joan, va 
prendre part en la primera trobada que va organitzar el 
14 de març la Regidoria de Comerç i Turisme per expli-
car les mesures concretes que està treballant per dina-
mitzar la vida comercial de Montcada i Reixac, com les 
zones taronja a Mas Rampinyo i Can Sant Joan –que 
han passat de 30 a 60 minuts–, la Finestreta única em-
presària, els Espais en Transició, el mercat de venda no 
sedentària i les subvencions municipals per millorar el 
comerç local. La intenció del departament que encapça-
la Montse Ribera (ERC) és organitzar trobades d’aquest 
tipus de forma periòdica “amb l’objectiu de tenir una resposta directa per part dels comerciants i la ciuta-
dania de l’impacte de les mesures i, en funció de la valoració, continuar-les o redirigir-les”, va explicar la 
regidora durant la reunió. Amb el títol ‘Present i futur del comerç a Montcada’, el cap d’assessoria de Comerç 
Interior de la Cambra de Comerç de Sabadell, Manel Amado, va exposar una diagnosi sobre els principals 
problemes del comerç local i va apuntar noves línies estratègiques a seguir | LG
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TEIXIT COMERCIAL

Obert el debat sobre el present i el futur del comerç a la ciutat
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La portada mostra la nova passarel·la
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Una usuària mostra el dispositiu d’emergència
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La parada de l’OMIC a Can Sant Joan
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PÀG. 12

SERVEI A LA COMUNITAT
L’escola La Salle Montcada és un 
dels centres pioners a Catalunya en la 
implementació del nou projecte educatiu
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‘Buscant ubicació’, de Núria Bai-
nac; ‘Encina indómita’, d’Andrea 
Coca i ‘Yo quiero’, de Dèlia Gar-
cía, són els tres textos guanyadors 
de la segona edició del ‘Concurs 
de Microrelats 8 de març’, convo-
cat per l’Ajuntament i el Consell 
Municipal de Dones. El veredicte 
del jurat es va donar a conèixer 
el dia de l’efemèride a la Casa de 
la Vila durant l’acte institucional 
de commemoració del Dia Inter-
nacional de la Dona Treballadora 
que va comptar amb la presència 
de l’alcaldessa, Laura Campos; 
la regidora de l’Ofi cina d’Aten-
ció a la Dona (OAD) i Polítiques 
d’Igualtat, Jessica Segovia (amb-
dues d’ICV-EUiA-E) i Manuela 
Muñoz, representant del Consell 
Municipal de Dones i membre 
del jurat. 

Les tres guanyadores, veïnes 
del municipi, van rebre un pre-
mi econòmic de 200 euros i van 
llegir el seu text davant la trente-
na de persones que va assistir a 
l’acte. En aquesta segona edició 
del concurs es van presentar un 

total de 31 microrelats i la majo-
ria d’autors (23) viu a Montcada 
i Reixac. En el discurs institu-
cional amb motiu del Dia de la 
Dona, l’alcaldessa, Laura Cam-
pos, va destacar la tasca de sen-
sibilització que ha de fer l’Ajun-
tament incloent la perspectiva de 
gènere a totes les seves actuaci-
ons i va repassar les accions que 
el govern municipal té en marxa 
per defensar els drets de les do-
nes. “Des del món local podem 
aportar el nostre granet de 
sorra en la lluita per la igual-
tat de la dona, tot i que som 
conscients que encara hem de 
superar moltes difi cultats”, va 
dir Campos.

Concurs de cartells. En un acte 
protagonitzat per les dones, un 
home, Antonio Muñoz Egea, 
també va tenir la seva quota de 
protagonisme ja que va rebre el 
guardó com a guanyador de la 
primera edició del ‘Concurs de 
Cartells del 8 de març’, organit-
zat pel consistori per trobar una 
imatge que ha servit per il·lustrar 
tots els actes que formen part del 
programa del Dia Internacional 
de la Dona. La primera edició 
d’aquest certamen va compta-
ramb la participació d’un total 
de 24 obres que es podran veure, 
fi ns al 2 d’abril, en una exposició 
instal·lada a la Casa de la Vila.   

DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

Rafa Jiménez | Montcada

Les guanyadores del concurs de microrelats i el guanyador del certamen de cartells van rebre el premi el dia de l’efemèride a la Casa de la Vila

L’alcaldessa aposta per 
incloure la perspectiva 
de gènere a totes les 
accions municipals

Núria Bainac, Andrea Coca i Dèlia García van rebre el premi el dia 8 juntament amb el guanyador del certamen de cartells

Tres autores locals guanyen el 2n concurs 
de microrelats amb motiu de l’efemèride

Altres propostes coincidint amb la celebració del 8 de març
A més de la vessant creativa, 
Montcada va viure altres actes en 
el marc de la celebració del 8 de 
març com ara la xerrada a càrrec 
de la psicòloga Adelina Escandell 
sobre l’evolució dels drets de les 
dones, en un acte al Centre Cí-
vic de Can Cuiàs el dia 9. D’al-
tra banda, CDC va organitzar un 
debat sobre la conciliació laboral 
i familiar amb la presència de 
l’exdirectora de l’Institut Català 
de la Dona, Montse Gatell, qui va 
reivindicar una “revolució social 
per traslladar a la vida real les 

nombroses lleis d’igualtat de 
gènere que tenim”. Per la seva 
banda, el PSC també va fer un 
col·loqui a la Casa de la Vila el dia 
16 sobre l’abolició o la legalització 
de la prostitució, que va comptar 
amb les intervencions d’Inma 
Bajo i Rubén Castro, activistes 
socialistes en defensa dels drets 
de les dones. “Si volem acabar 
amb la xacra social que repre-
senta l’explotació sexual hem 
d’aplicar mesures de prevenció 
a través de l’educació”, va dir 
Castro. Respecte a l’abolició o 

legalització de la prostitució, Bajo 
va comentar que “és difícil regu-
lar un sector que està relacionat 
amb l’esclavatge, les màfi es i 
el tràfi c de persones”. D’altra 
banda, la CUP  va lamentar en 
un comunicat la “despolititza-
ció” del 8 de març en els actes 
organitzats per l’Ajuntament, on 
la formació ha trobat a faltar “re-
ferències al feminisme”. La CUP 
ha qualifi cat la política en  l’àmbit 
d’igualtat de gènere del govern 
actual de “continuista” respecte 
l’executiu anterior  | SA
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Fa 20 anys de l’assassinat de més 
de 8.000 homes a Srebrenica (Bòs-
nia), però les conseqüències de la 
desintegració de l’antiga Iogus-
làvia –el primer confl icte bèl·lic a 
Europa després de la II Guerra 
Mundial– continuen vigents en 
l’actualitat. “Aquest dies tornem 
a veure columnes de refugiats 
en territori europeu i, de nou, 
ha quedat demostrat el fracàs 
de la Unió Europea (UE) per 
fer-se càrrec dels problemes i la 
consolidació de la política del 
cinisme”, va manifestar el direc-
tor de la Fundació Solidaritat de 
l’Universitat de Barcelona (UB), 
Xavier López, durant la inaugu-
ració de l’exposició fotogràfi ca 
‘Srebrenica, memòria d’un geno-
cidi’, que es pot visitar a l’Auditori  
Municipal fi ns al 27 de març. 
L’acte, que va tenir lloc el dia 15, 
va comptar amb la presència de 
l’autor de les imatges, el fotoperi-
odista Alfons Rodríguez, qui va 
fer una visita explicativa de les fo-

tografi es que va captar durant la 
seva participació a la marxa com-
memorativa del 15è aniversari de 
la masacre. “El més trist de tota 
aquesta història és que han pas-
sat 20 anys i continua sent actu-
alitat”, va dir Rodríguez, qui va 

recordar que encara falten moltes 
víctimes per localitzar i identifi car. 
La mostra està promoguda 
per l’Observatori Europeu de 
Memòries de l’UB, que té per 
objectiu la recuperació de la 
memòria històrica. La vicerectora 

d’administració i organització de 
la universitat barcelonina, Carme 
Panchón, també va assistir a la 
presentació de la mostra, destacant 
“la necessitat de conservar la 
memòria d’aquests fets perquè 

no ens tornin a repetir”. L’acte 
va incloure la projecció d’un docu-
mental enregistrat el 2010 durant 
la celebració de la marxa com-
memorativa, que recull el testimo-
ni de dues dones que van perdre 
els seus familiars en el genocidi. 

Denúncia municipal. L’exposició 
es pot veure al municipi gràcies 
a la iniciativa de la Regidoria de 
Solidaritat i Cooperació, que té 
per objectiu “sensibilitzar la 
població sobre aquestes qües-
tions i fomentar el pensament 
crític”, va dir la regidora respon-
sable del departament, Mònica 
Martínez (ICV-EUiA-E), qui va 
denunciar el paper dels estats i 
les organitzacions mundials com 
l’OTAN davant dels confl ictes 
bèl·lics. “Condemnem el pa-
per de l’UE en la crisi human-
itària dels refugiats a Grècia i 
demanem a les autoritats eu-
ropees que posin fi  a aquesta 
situació”, va manifestar l’edil. 

Sílvia Alquézar | Montcada

MEMÒRIA HISTÒRICA

‘A Bòsnia es va consolidar la política del 
cinisme de l’UE, molt vigent en l’actualitat’
Una xerrada a càrrec del director de la Fundació Solidaritat de l’UB, Xavier López, va inaugurar la mostra d’Srebrenica a l’Auditori

L’autor de les imatges de l’exposició sobre Srebrenica, Alfons Rodríguez, va fer una visita explicativa durant la inauguració de la mostra el dia 15
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Un grup de veïns del municipi ha 
posat en marxa una campanya de 
recollida de material de primera 
necessitat per ajudar els milers de 
refugiats que viuen en condicions 
infrahumanes als campaments 
de Grècia. La iniciativa compta 
amb el suport de la Plataforma 
Cívica d’àmbit estatal ‘En Xarxa 
SOS Refugiats’, un moviment de 
caràcter humanitari que aglu-
tina diverses associacions d’arreu 
del territori espanyol. “Volem 
demostrar la solidaritat dels 
pobles, mentre la Unió Euro-
pea fa el ridícul aixecant murs 
i deportant gent que ha deixat 
casa seva fugint de l’horror de 
la guerra”, ha explicat Daimí 
Pérez, una de les impulsores de 
la campanya local.

El material a recollir. Es poden 
portar mantes i sacs de dormir, 
tendes de campanya, motxilles, 
portabebés, material de càmping, 
roba adequada per viatjar, sabates 
resistents, material escolar, jogu-

ines, material d’higiene personal, 
bolquers i compreses, material de 
primers auxilis, llanternes, piles 
i espelmes, a més de menjar de 
llarga caducitat sense porc, llet 
condensada i per a nadons, sucs, 
llaunes en conserva, galetes i bar-
retes de cereals i fruita.
Els punts de recollida són el Cafè 
Colon de l’Abi, de dimarts a diven-
dres, de 17 a 21h; i  l’establiment 
Calçats Maria Teresa, al carrer 

Masia, 32, de Can Sant Joan, de 
dilluns a divendres, de 9 a 13h i 
de 17 a 20h. “Demanem l’ajuda 
de la ciutadania perquè sortirà 
un vaixell cap a Atenes abans 
de 15 dies”, ha indicat Pérez, qui 
també ha avançat que es neces-
sitarà la col·laboració ciutadana 
per empaquetar i classifi car el 
material recollit. Més informació 
a través de la pàgina de Facebook 
SOSRefugiats-MiR.

Sílvia Alquézar | Redacció

SOLIDARITAT

Milers de refugiats han quedat atrapats a Grècia sota la pluja i la indiferència d’Europa
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Campanya ciutadana per ajudar els 
refugiats sirians atrapats a Grècia 
La iniciativa consisteix a recollir roba, mantes i altres productes de primera necessitat 
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Sota el lema ‘Informa’t i es-
cull, fes-ho per tu’, l’Espai Jove 
Can Tauler acollirà del 5 al 22 
d’abril la 16a edició de la Mostra 
d’Ensenyament, organitzada per 
la Regidoria Educació, Infància i 
Joventut amb l’objectiu d’orientar 
els joves en l’elecció d’un itinerari 
acadèmic tenint en compte les 
seves capacitats i inquietuds. El 
saló inclou sessions informatives, 
tallers i tastets d’ofi cis adreçats als 
instituts; a més d’una assessoria vo-
cacional de l’estudiant i un servei 
d’autoconsulta, dimarts, dijous i di-
vendres, de 17.30 a 20.30h. L’espai 

ofereix informació sobre la variada 
oferta acadèmica existent com 
batxillerats, formació professional, 
ensenyaments artístics i d’esports, 
estudis universitaris, idiomes i es-
coles d’adults, entre d’altres. La 
mostra clourà amb diferents tastets 
d’ofi cis, que tindran lloc del 19 al 
22 d’abril, de 18 a 20h. Es faran 
tallers relacionats amb disciplines 
artístiques, d’esports,  dibuix, dis-
seny i imatge i so. 

Novetat. La setzena edició de la 
Mostra d’Ensenyament també 
proposa activitats adreçades als 
pares i mares. Hi haurà un servei 

d’assessoria que funcionarà els di-
marts i dijous, de 17.30 a 20.30h i, 
a més, aquest any el saló organit-
zarà la xerrada ‘Quina infl uència 
juguen les famílies?’, que tindrà lloc 
el 5 de maig, a les 18h, a l’INS La 
Ferreria. La regidora d’Educació, 
Infància i Joventut, Jessica Segovia 
(ICV-EUiA-E), convida els joves 
a participar en la Mostra perquè 
“l’educació és la millor inversió 
de futur, és el motor de la trans-
formació social”. Per a més infor-
mació es pot trucar al 935 641 741; 
enviar un correu a l’adreça aprop@
montcada.org; o contactar a través 
de Facebook i Twitter.

Sílvia Alquézar | Redacció

CURS 2016-2017

La Mostra d’Ensenyament ajuda els joves a descobrir la seva vocació professional a través de les activitats proposades del 5 al 22 d’abril
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La Mostra d’Ensenyament es podrà 
visitar a Can Tauler del 5 al 22 d’abril
El saló orienta els joves en l’elecció d’un itinerari acadèmic segons les seves inquietuds 

Àlex Rubio, Oriol Jiménez, 
Marina Ruiz, Guillem Álvarez, 
Rafel Pila i Judit Cañadilla són 
cinc alumnes de 4t d’ESO de La 
Salle que estant dissenyant una 
aplicació per a mòbil sobre el 
jaciment ibèric Les Maleses que 
pugui funcionar sense Internet 
perquè la cobertura a la munta-
nya és defi cient. L’APP inclourà 
informació sobre els itineraris 
per accedir al poblat, incorpora-
rà els codis QR dels plafons in-
formatius del jaciment, aportarà 
dades sobre la fl ora i la fauna 
del sector i donarà consells de 

seguretat per fer la visita. “Es-
tem molt contents amb l’ex-
periència perquè ens fa sentir 
útils”, coincideixen a destacar 
els alumnes. 

Novetat. Aquesta experiència 
s’emmarca en un nou projecte 
impulsat per la Generalitat per 
potenciar el voluntariat entre els 
estudiants d’ESO. La Salle és un 
dels centres pioners a Catalunya 
que ha posat en marxa la inicia-
tiva. El govern català té previst 
implementar el servei comunita-
ri gradualment a les escoles pú-
bliques i concertades fi ns al curs 

2019-2020, quan es preveu que 
hi hagi uns 70.000 estudiants 
de tercer o quart d’ESO cur-
sant aquesta nova assignatura. 
Durant el primer trimestre, els 
alumnes realitzen la part més te-
òrica que consisteix en la recerca 
d’informació per escollir el tema. 
En el segon i tercer trimestre, els 
joves es dediquen a l’elaboració i 
execució del projecte. Enguany, 
a La Salle, que és el tercer curs 

que ho té implementat, han sor-
git iniciatives d’àmbits molt di-
ferents com l’organització d’una 
caminada en el marc del Dia de 
la Dona, treballs de sensibilit-
zació a les escoles sobre el càn-
cer de mama amb el suport de 
l’entitat Sin teta hay paraíso, la 
captació de socis per a la Penya 
Barcelonista, un projecte amb la 
Protectora d’Animals Advam, 
ajudar a servir els menús al 

menjador social El Caliu, ense-
nyar la gent gran en l’ús de les 
noves tecnologies i col·laborar 
amb l’Espai Juvenil Can Tauler 
per dinamitzar el centre, entre 
d’altres iniciatives.  “Està fun-
cionant molt bé i la valoració 
és molt positiva perquè és una 
manera d’implicar els joves 
en la vida de la ciutat”, comen-
ta la professora Laura Balcell, 
coordinadora del projecte.

Sílvia Alquézar | Montcada

Alumnes de La Salle fan 
tasques de voluntariat a 
entitats del municipi
El centre és pioner en la implementació de la iniciativa

SERVEI A LA COMUNITAT

Els alumnes de La Salle que estan fent l’aplicació per a mòbil sobre el jaciment ibèric Les Maleses amb les responsables del Museu Municipal
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Marta Bueno ha passat a les semifi nals
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L’Auditori Municipal va acollir el 
10 de març els quarts de fi nal del 
13è Certamen Nacional Infantil i 
Juvenil de Lectura en Veu Alta, 
organitzat per la Generalitat de 
Catalunya i la Fundació Enciclo-
pedia Catalana. Hi van partici-
par 39 estudiants dels cicles mit-
jà i superior de primària i d’ESO 
de diversos centres educatius de 
Rubí, Sant Cugat, Sentmenat, 
Santa Perpètua i Montcada. Del 
municipi, hi van prendre part les 
escoles Reixac i Fedac Montcada 
i els instituts La Ribera i La Fer-
reria.  El Centre de Recursos Pe-
dagògics de Montcada, Ripollet i 
Santa Perpètua, amb seu a Mas 
Rampinyo, va coordinar la fase 
disputada al municipi.
El jurat va escollir un guanyador 
de cada categoria. L’alumna de 
sisè de l’escola Reixac Marta Bu-
eno s’ha classifi cat per a les semi-
fi nals al grup dels Grumets Verds 
–cicle superior de primària–, que 
es disputaran a Sabadell. Tots els 
participants van rebre de premi 
un lot de llibres i un diploma. 

Quarts de fi nal 
del Certamen 
de Lectura 
en Veu Alta
Sílvia Alquézar | Montcada

El Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat ha incorporat 
una novetat en les normes de pre-
inscripció per a infantil, primària, 
secundària obligatòria, batxillerat i 
cicles formatius. Per al proper curs 
desapareix la possibilitat de sumar 
40 punts pel fet de tenir un germà 
estudiant a escoles adscrites a 
l’institut on es vol entrar. Aquesta 
opció, que havia estat denunciada 
com a discriminatòria per famílies 
amb un únic fi ll, només es donarà 
quan hi hagi una única escola ad-
scrita a un únic institut.

El cas local. En els municipis amb 
adscripció múltiple, com succeeix 
al municipi, on totes les escoles 
de primària estan adscrites als 
tres instituts públics, els alumnes 
amb germans ja no sumaran els 
40 punts. Aquesta modifi cació 
en la normativa permetrà elimi-
nar el greuge que patien la resta 
d’estudiants, que en alguns casos 
quedaven fora de l’institut que els 
pertocava per proximitat perquè 
tenien menys punts que els alum-
nes amb germans, tot i que no fos-
sin de l’àrea d’infl uència. Només 
es valorarà el criteri dels 40 punts 
quan el germà estigui al centre on 
es demana l’accés. “Per a Mont-
cada, és una bona notícia per-
què ja no es repetiran aquestes 
situacions discriminatòries que 
venien denunciant les famílies 
des de feia anys”, ha dit l’edil 
d’Educació, Jessica Segovia.

Canvis en 
els criteris de 
preinscripció 
escolar
Sílvia Alquézar | Redacció
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TRETZENA MARATÓ DE 
DONACIÓ DE SANG
232 persones van 
participar a la jornada, 
organitzada pel Banc de 
Sang i Teixitis amb el 
suport de l’Ajuntament

Un total de 221 persones va acudir el 7 de març a la Casa de la 
Vila per donar sang entre les 9 i les 21h. Del total de voluntaris, 
25 no van poder donar sang per raons de salut i 196 sí, una 
xifra que supera les 188 de l’any passat. A pesar de no haver 
arribat al repte de les 300 donacions, el Banc de Sang està 
satisfet de la participació i destaca que s’han registrat 23 nous 
donants. La unitat mòbil que va instal·lar al polígon de la Ferre-
ria durant el matí, una iniciativa nova de la tretzena jornada, no 
va tenir la resposta esperada i només s’hi van fer 9 extraccions 
entre un total d’11 voluntaris | LG

.....també és notícia..................................
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CINQUENA EDICIÓ
La calçotada ecològica que organitza el Casal Popular 
El Brot aplega unes 140 persones al carrer Major
La cinquena edició de la Calçotada Ecològica que va organitzar el Ca-
sal Popular El Brot al carrer Major el passat 13 de març va ser un 
èxit de participació. El menú estava fet a base de calçots ecològics 
i productes de proximitat com les botifarres i el pa. Durant el dinar 
hi va haver actuacions musicals a càrrec del cantautor montcadenc 
Carles Vilalta i els músics locals Miquel Sangüesa i Joan Perarnau. Els 
organitzadors han agraït la participació i la col·laboració de tothom a la 
festa, plenament consolidada | SA

Acer busca fi nançament 
per a un projecte de 
millora mediambiental

Trobada de motards amb fi nalitat festiva i 
solidària al 4t aniversari del club Blue Iron

L’Associació per a la Conservació 
de l’Entorn i la Recerca (Acer) ha 
presentat un projecte de millora 
mediambiental a Madagascar a 
l’onzena convocatòria d’ajuts de 
DKV Assegurances. Els projectes 
més votats a la pàgina del con-
curs optaran a la subvenció que 
ofereix l’empresa, que poden ar-
ribar fi ns als 100.000 euros. L’en-
titat, que es dedica a la promoció 
de l’entorn natural de Montcada 
–principalment al Turó i la Serra-
lada de Marina–, ha fet una crida 
entre la ciutadania del municipi 
perquè voti a favor del seu pro-
jecte, que pretén substituir l’ús 
de llenya per energies renovables 
a diferents comunitats de l’illa 
africana. Acer explica com es pot 
votar a favor de la iniciativa al link 
http://acer-associacio.org/convo-
catoria_DKV_2016.html | LG  
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ESCOLA DE MARES I PARES
L’escola Font Freda acollirà el 5 d’abril una xerrada 
sobre el pas de la infància a l’adolescència
‘De la infància a l’adolescència: el pas de primària a secundària’ 
és el títol de la xerrada que organitza la Fampa el pròxim 5 d’abril 
a l’escola Font Freda (17.15h) en el marc de l’Escola de Mares i 
Pares. La primera part anirà a càrrec de professors de secundària, 
els quals parlaran de l’arribada a l’ESO. Tot seguit, el psicòleg clínic 
i psicoterapeuta Albert Montaner, del CSMiJ Montcada, explicarà 
els canvis que viuen els infants en el procés de transició cap a 
l’adolescència i com afecta la relació amb els pares. Hi haurà servei 
de canguratge, al preu d’un euro per infant, que s’ha de reservar al 
correu electrònic fampamir@gmail.com  | SA 
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La processó de Can 
Sant Joan inaugurarà 
la Setmana Santa

La Confraria Verge dels Dolors or-
ganitza el dia 18 la 13a edició de la 
processó de Divendres de Dolors en 
honor a la Mare de Déu dels Dolors. 
L’acte començarà a la parròquia de 
Can Sant Joan a les 18.30h, on tin-
drà lloc l’ofrena fl oral i la missa i, a 
continuació, la comitiva recorrerà 
diferents carrers del barri | SA

Al voltant de 250 persones es van donar cita el 12 de març a 
Terra Nostra per assistir al 4t aniversari del club de motoristes 
Blue Iron, entitat que compta amb delegacions arreu d’Espanya i 
també a l’estranger i que es carateritza perquè els seus membres 
són agents de policia de diferents cossos de seguretat. La jornada 
va incloure una recollida d’aliments per a Cáritas Montcada, una 
rifa a favor de la investigació de la dermatomiositis juvenil i un 
estand informatiu de l’entitat Rodes Solidàries. “El nostre club 
té, entre els seus objectius, fer accions solidàries”, va explicar 
el president de l’entitat, Fran Jaime | PA 
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Agenda
laveu.cat/agenda

Taller de poesia 
per a infants
Grup 7 de Cors

30 DE MARÇ, 17.30H
BIBLIOTECA ELISENDA

18 l divendres
Processó. Des de la parròquia de Sant 

Joan Baptista de Can Sant Joan. Hora: 

18.30h. Organitza: Confraria Verge dels 

Dolors.

19 l dissabte
Poesia. Marató de Lectura Poètica Popu-

lar. Hora: 19h. Lloc: Auditori Municipal 

(activitat inclosa al cicle Poeticae).

Concert. ‘Descobreix la Banda: del pas-

doble al jazz’’, amb la Banda d’Esparre-

guera. Hora: 20h. Lloc: La Unió. Preu: 8 

euros per als socis/ 10 per al públic en 

general i 5 per als infants.

20 l diumenge
Visita. Dia Mundial de l’Aigua Dolça 

‘Els paisatges de l’aigua de Montcada 

a Barcelona’ (Itinerari que passa per la 

Casa de la Mina, la Casa de les Aigües, 

el Rec Comtal i l’exterior de la Casa Ai-

gües Trinitat Vella). Hora: 10h. Organit-

za: Museu Municipal.

29 l dimarts
Exposició. ‘El milagro de Barcelona’, 

amb fotografi es de Juan Guerrero i tex-

tos de Javier Pérez Andújar. Lloc: Audi-

tori Municipal.

30 l dimecres
Taller. Sessió d’escriptura de poesia per 

a infants. Hora: 17.30h. Lloc: Biblioteca 

Elisenda de Montcada.

Reunió. Constitució de la Taula de Tre-

ball per la Sanitat. Hora: 19h. Lloc: Casa 

de la Vila. Organitza: Favmir.

30 l dijous
Jornada. De cooperació empresarial. 

Hora: De 9.30 a 12.30h. Lloc: Encofrados 

Alsina. Organitza: Promoció Econòmica.

1 l divendres
Concert. ‘Martirio, 30 años dúo’. Hora: 

22h. Lloc: Teatre Municipal. Preu: 12 

anticipades/ 15 a taquilla.

3 l diumenge
Visita. ‘Els secrets de la Casa de les Ai-
gües’. Hora: 12h. Organitza: Museu.

5 l dimarts
Xerrada. ‘De la infància a l’adolescència: 
el pas de primària a secundària’. Hora: 
17h. Lloc: Escola Font Freda.

6 l dijous
Jornades. Portes obertes al complex 
Montcada Aqua amb motiu del Dia 
Mundial de l’Activitat Física. 

7 l dijous
Assemblea. Sobre seguretat i urbanis-
me. Hora: 20h. Lloc: La Unió. Organitza: 
Ajuntament de Montcada i Reixac.

8 l divendres
Poesia. ‘Mujeres habitadas’, de Dèria 
Teatre. Hora: 21.30h. Lloc: Auditori Mu-
nicipal. Gratuït.

Els secrets de la 
Casa de les Aigües
Visita guiada

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

EXPOSICIÓ
DECADÈNCIA
de José Valera
Fins al 8 d’abril
Sala Sebastià Heredia

EXPOSICIÓ

CONCURS DE 
CARTELLS DEL 
DIA DE LA DONA 
Fins al 2 d’abril

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

EXPOSICIÓ
EL MILAGRO DE BARCELONA
Juan Guerrero (fotos) i José Pérez Andújar (textos)
Del 29 de març a l’1 de maig

3 D’ABRIL
CASA DE LES AIGÜES, 12H

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

Telèfons d’interès

Fa
rm

àc
ie

s

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

18 19 20

25 26 2722 23 2421

28
J.Relat Rivas RivasEl Punt Recasens V.NietoR.Miró

El PuntC.Pardo M.Guix R.MiróJ.Vila

30 131
Recasens Recasens

2 3

març/abril

J.Vila C.Pardo C.Pardo

8 9 105 6 74
C.Pardo M.Guix M.GuixRivas Duran J.VilaJ.Relat 

29

EXPOSICIÓ
SREBRENICA. 
MEMÒRIA D’UN 
GENOCIDI
Fins al 27 de març

TEATRE FAMILIAR
EN JAN TOTLIFAN, de la Cia. L’Estaquirot
3 d’abril, 12h
Sala Joan Dalmau
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Pla de Reixac
He llegit que el consistori aprova la 
preservació del Pla de Reixac i que  
vol demanar a la Generalitat que el 
declari d’especial interès natural, la 
qual cosa em sembla una iniciativa 
formidable, que celebro i té el meu 
absolut suport. És un paratge únic a 
la zona i, tenint en compte que estem 
envoltats d’autopistes, carreteres, 
polígons amb centenars  de xemene-
ies pudentes i rius contaminats, cal 
conservar el Pla de Reixac. El que no 
m’ha quedat clar és per què es fi xa el 
termini d’un any per estudiar el futur 
urbanístic de la zona, si és que s’ha 
tramitat aquesta sol·licitud davant la 
Generalitat.
També m’agradaria preguntar –si és 
que l’Ajuntament ha assolit aquest 
grau de sensibilitat amb l’entorn–, 
per què el sector es troba en l’actual 
estat d’abandonament. Els camins, 
els camps i les immediacions de la 
torre de Can Payàs fi ns arribar a Mas 
Duran estan plens de runa, deixalles, 
abocaments incontrolats i escombra-
ries des de fa temps, anys diria jo, i 
no sembla que s’hagi fet cap mena 
d’actuació al respecte. Així doncs, 
els transmeto el meu escepticisme, 
ja que una vegada més s’omplen la 
boca amb discursos grandiloqüents i 
bones paraules quan no només s’ha 
de voler, sinó també s’ha de vetllar 
per la seva preservació. Això vol dir 
que abans s’haurien d’haver preocu-
pat per a la retirada del abocaments 
fets al llarg d’aquests anys i lluitar per 
evitar que es tornin a produir.

Montserrat Cabanes
Can Pomada

Practicar el respecte 
Vull parlar dels ciclistes que circu-
len per la nostra població. Quantes 
vegades els hem sentit demanar als 

conductors que els respectin quan es 
creuen amb ells? Però, i ells, no han 
de respectar els més febles, és a dir, 
els vianants? No han de respectar les 
normes de circulació i els carrers que 
els faciliten passar pel poble? Parlo 
com a conductor i em refereixo a dos 
llocs en concret, encara que potser 
n’hi ha més. Al revolt de la piscina, els 
ciclistes no haurien de circular ja que 
el carril bici es desvia cap al carrer 
Major i el passeig Rocamora. L’altre 
punt és l’avinguda Mossèn Joa quim 
Castellví, on els ciclistes tenen un pre-
ciós carril bici però van per la vorera 
del nou passeig, portant-se vianants 
pel davant. I que no se t’acudeixi dir-
los res, perquè a sobre s’enfronten a 
tu insultant-te i amenazant-te. Es pot 
fer alguna cosa davant d’aquesta si-
tuació? Si us plau, busquin solucions, 
sinó algú prendrà mal algun dia.

Ignasi Wennberg
Font Pudenta

Soterrament 
Ara farà deu anys, el 19 d’abril del 
2006, que l’alcalde de Montcada i 
Reixac va rebre la carta de Foment 
en la qual consten els paràgrafs se-
güents “Las obras de soterramiento 
del ferrocarril convencional empe-
zarán necesariamente con posterio-
ridad a la LAV, una vez se completen 
los trámites..” Ha plogut molt, o poc, 
segons com es miri. Uns quants dels 
què hi van ser ja no ho veuran. Altres 
desitgem veure-ho. No es tracta de 
fer una repàs d’aquests deu anys de 
reivindicació, ja s’ha fet abastament. 
Es tracta de recordar que s’han afe-
git deu anys més a aquesta reivindi-
cació històrica. Als que hem seguit 
el tema, més o menys directament, 
se’ns fa feixuc tornar a sentir el llistat 
de greuges, tantes vegades repetit, i 
també recordar els noms de Magda-

lena Álvarez, Morlan, Prat... Per no 
esmentar tota la llista de personal 
polític i no polític en una desfi lada 
interminable. Només una alegria, i 
que duri, la perseverança d’un poble 
representada pels membres del Se-
cretariat del soterrament, que man-
tenen la fl ama i que segur no defalli-
ran fi ns aconseguir una solució justa 
per a Montcada. 
Per acabar, vull afegir que després 
de deu anys d’incompliments afe-
gits, hi ha un greuge més en tot 
aquest afer: el de la credibilitat dels 
nostres representants polítics, (no 
tots, però gairebé tots) malmesa fi ns 
al dia d’avui. En la nova etapa que 
recomença, la inclusió del projecte 
en les prioritats de l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona obre un nou inter-
rogant que tant de bo arribi a bon fi . 
Desitjo sincerament que l’alcaldessa 
de Barcelona, Ada Colau, ens ajudi 
en aquesta justa reivindicació i, si no 
pot, segur que ens podrà alliçonar 
–per la seva experiència– en el camí 
a seguir o en les accions que hem 

d’emprendre, en cas contrari. Que 
tinguem sort!

Esteve Recasens
Terra Nostra

Pisos adaptats 
Sóc un jove montcadenc de 29 anys 
d’edat i amb problemes de mobilitat 
a causa d’una paràlisi cerebral. Tinc 
parella i una fi lla i, des de l’any  2012, 
estic apuntat a la llista d’espera a 
l’Ofi cina Local d’Habitatge (OLH) per 
accedir a un dels pisos protegits que 
hi ha a Mas Duran. Em consta que 
aquestes promocions tenen pisos re-
servats per a persones amb proble-
mes de mobilitat. La qüestió és que 
sovint passejo per allà i veig que els 
habitatges de les plantes baixes, els 
que teòricament estan reservats per 
a persones amb discapacitats, conti-
nuen buits i, certament, m’estranya 
molt. M’agradaria saber per què no 
s’adjudiquen, o bé, que algú em digui 
quan s’assignaran.  

Alejandro Ortiz
Can Cuiàs

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu
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>Editorial
Soterrament
Montcada ja no està sola en 
la seva reivindicació històrica 
de soterrar les vies de la línia 
R2. A partir d’ara comptarà 
amb el suport el govern de la 
Generalitat i l’Ajuntament de 
Barcelona, amb la seva ca-
rismàtica alcaldessa al cap-
davant, Ada Colau. Aquestes 
noves aliances van quedar pa-
leses a les II Jornades Proso-
terrament que van organitzar la 
Plataforma Tracte Just Soterra-
ment Total (PTJST) i l’Ajun-
tament a mitjan de març. La 
presència de Colau i d’un bon 
nombre de diputats i parla-
mentaris  de diferents colors 
polítics també va suposar una 
gran repercussió mediàtica per 
a la reclamació de Montcada. 
Els missatges més repetits van 
ser que el soterrament és una 
demanda justa i legítima per 
posar fi  al degoteig de víctimes 
–fi ns ara, 163 persones– i per 
rescabalar el municipi de les 
servituds que ha hagut de patir 
històricament per la seva po-
sició estratègica respecte a la 
capital catalana. 
Confi em que la nova estratègia 
de la PTJST i l’Ajuntament de 
teixir complicitats amb altres 
institucions comenci a donar 
fruits ben aviat i que el go-
vern de l’Estat espanyol sigui 
receptiu a les demandes dels 
municipis i recuperi el projec-
te del soterrament que porta 
sis anys oblidat en un calaix 
del Ministeri de Foment. Men-
trestant, els montcadencs no 
ens podem permetre defallir 
en aquesta justa reclamació i 
hem de tornar a creure en què 
és possible eliminar les vies 
del centre del nucli urbà. 

La propera edició de 
‘La Veu’, el 8 d’abril

Ejemplo a seguir

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

Dos vecinas de nuestro barrio 
han puesto en Ca n’Oller y en 
la Plaça del Poble dos de es-
tos originales dispensadores 
de bolsas para que aquéllos 
que saquen a pasear a su 
perro, puedan recoger los ex-
crementos del animal. Se trata 
de una buena iniciativa que se 
podría copiar en otros barrios 
del municipio. A ver si de esta 
manera conseguimos eliminar 
este problema de suciedad en 
las calles.
C. J.  Terra Nostra
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NOVEL·LA AUTOBIOGRÀFICA
Juan Antonio Masoliver publica 
‘La inocencia lesionada’

La campanya arqueològica de 
2015 ha permès obtenir per pri-
mera vegada imatges aèries del 
poblat gràcies a l’ús d’un dron. 
El Museu Municipal les va fer 
públiques el 3 de març a la Casa 
de la Vila amb motiu de la pre-
sentació dels resultats de la dar-
rera intervenció, duta a terme el 
passat mes de juliol amb la col-
laboració d’alumnes i exalumnes 
de l’INS Montserrat Miró. La 
campanya compta amb el fi nan-
çament del Consorci del Parc 
de la Serralada de Marina, els 
ajuntaments de Montcada i Sant 
Fost de Campsentelles, i el CASB 
(Consortium for Advanced Sut-
dies in Barcelona), una institució 
que agrupa diferents universitats 
americanes i que envia estudiants 
per participar a les excavacions.

Troballa. La peça estrella de l’ac-
tuació és un gravat lític que re-
produeix un punyal del món 
celtíber, concretament procedent 
de l’Alt Duero, a la zona de Sòria. 
Les primeres hipotesis apunten 
que es tractaria d’un botí de 

guerra que una família de l’aris-
tocràcia va gravar sobre una pe-
dra per commemorar una gesta i 
com a símbol del seu poder. La 
directora del Museu, Mercedes 
Duran, va destacar que aquest 
gravat “obre nous camins per 
interpretar la religiositat del 
món íber, de la qual encara en 
desconeixem moltes facetes”. 
El gravat va ser descobert sobre 
una pedra de 80 quilos localitza-
da a la nova zona del poblat que 
es va començar a excavar l’estiu 
passat. La campanya va ser espe-
cialment dura a causa de les ele-
vades temperatures registrades i 
a la gran quantitat de sediments 
acumulats durant més de 2.000 
anys. “La tasca de desbrossa-
ment va durar tres setmanes 
i ha permès trobar evidències 
d’hàbitat i objectes relacionats 
amb la vida domèstica, com 
fragments de recipients, vaixe-
lles de taula i gerres”, va expli-
car Gemma Hidalgo, codirectora 
de la campanya, qui està conven-
çuda que la propera intervenció 
permetrà aprofundir molt més en 
la història de la nova superfície 
excavada. 
Un dels responsables del CASB, 
Juan José Romero, va anunciar 
que l’estada a Les Maleses –“la 
més productiva de totes amb 
les que treballem”– s’inclourà 
dintre dels cursos de formació 

reglada dels seus alumnes. L’al-
caldessa de Montcada, Laura 
Campos (ICV-EUiA-E), va elo-
giar la feina feta i el gran interès 
que desperta el jaciment, pel qual 
van passar més de 2.000 perso-
nes en visites concertades durant 

el 2015. “Treballarem per tal 
que hi pugui haver una pro-
gramació estable de visites tal 
com s’ha fet a la Casa de les 
Aigües”, va anunciar Campos, 
acompanyada de la regidora de 
Cultura i Patrimoni, Mónica 

Martínez (ICV-EUiA-E). Durant 
l’acte també es va presentar el 
número 16 de la revista ‘Monte 
Catano’, que inclou tres articles 
de temàtica local sobre paleonto-
logia, el Rec Comtal i el gravat 
lític trobat la darrera campanya.

LES MALESES

La principal troballa ha 
estat un gravat lític que 
reprodueix un punyal 
del món celtíber
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Aquest és l’aspecte del poblat de Les Maleses en una de les imatges aèries obtinguda durant l’estiu passat gràcies a la utilització d’un dron

El Museu publica 
les primeres imatges 
aèries del poblat
Es van fer des d’un dron a les excavacions del 2015
Laura Grau | Montcada

D’esquerra a dreta, Juan José Romero, Mónica Martínez, Laura Campos, Mercedes Duran i Gemma Hidalgo, durant la presentació dels resultats
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La banda barcelonina de folk 
death metal Northland va aca-
bar a València el passat febrer la 
gira de concerts que va iniciar a 
l’abril de 2015 per presentar el 
seu segon treball, ‘Downfall and 
rebirth’. La penúltima actuació 
va ser a la sala 3 de Razzmatazz, 
amb ple absolut. “N’estem molt 
satisfets perquè sabem el que 
costa omplir una sala”, explica 
el guitarrista montcadenc Àlex 
Fernández, de 28 anys, un dels 
membres del grup que també 
integren Pau Murillo, Pau Váz-
quez, Pol Lemaire, Víctor A. 
Granell i Jose Rosendo.

Trajectòria. Northland va nèixer 
l’any 2007 i ben aviat es va fer 
un nom en el panorama musical 
del folk metal. “Quan vam co-
mençar –explica Fernández– hi 
havia poques bandes a Cata-
lunya d’aquest estil de música 
que té molta tirada als països 
nòrdics i als Estats Units”. Al 
2010 el grup va signar amb el 

segell alemany Black Bards i 
va poder gravar en un estudi el 
seu primer treball ‘Freezing Sad-
ness’, fet que els va obrir les por-
tes a nombrosos festivals, tours i 
concerts pel continent europeu. 
El segon àlbum de la banda, 
amb un caràcter més madur i 
ambiciós que l’anterior, va veu-
re la llum la passada primavera. 
“Hem trigat a editar-lo perquè 

la discogràfi ca va tancar i tot el 
cost l’hem assumit nosaltres”, 
comenta el músic montcadenc. 
La promoció del cedè l’han feta 
a través de les xarxes socials i la 
venda, mitjançant el seu portal 
northlandmetal.bandcamp.com. “De 
moment estem contents amb 
el ritme de vendes; hem rebut 
fi ns i tot comandes de Canadà, 
Japó i Brasil”, diu Fernández.

Pilar Abián | Terra Nostra

La banda Northland es consolida 
en el panorama del folk metal
Un dels seus components és el músic local Àlex Fernández, veí de Terra Nostra

Àlex Fernández, segon per la dreta, és un dels guitarristes de Northland
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La Regidoria de Cultura i Patri-
moni convoca la quarta edició  
de la mostra Montcadasons, 
que  s’adreça a solistes i grups, 
professio nals i afi cionats, que 
inter pretin qualsevol gènere mu-
sical. L’únic requisit és ser veí 
de Montcada o mantenir-hi una 
relació estreta. Els interessats 
han de presentar una mostra 
d’àudio, una ressenya de la seva 
trajectòria, dues fotografi es amb 

bona resolució i el nom dels in-
tegrants del grup, especifi cant la 
seva tasca. En el cas dels solistes, 
si porten col·laboradors musicals, 
també hauran d’aportar aques-
ta informació. La documentació 
s’ha  de lliurar fi ns al 15 d’abril a la 
Casa de la Vila o per correu a cul-
tura@montcada.org. Els candidats 
seleccionats formaran part d’una 
programació musical que es farà 
al juny a diferens espais escènics 
del municipi. 

Laura Grau | Montcada

Arriba una nova edició de 
la mostra Montcadasons
Hi poden participar grups professionals i també afi cionats

MÚSICA CONVOCATÒRIA

La Banda de Música d’Esparreguera, amb quinze anys de trajectòria, oferirà un recorregut pels diferents gèneres musicals al concert de La Unió
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La Banda d’Esparreguera farà 
un recorregut per diferents estils
‘Del pasdoble al jazz’  es podrà veure el 19 de març al teatre de La Unió de Mas Rampinyo

ESPAI A

‘Descobreix la Banda: del pas-
doble al jazz’ és el títol del con-
cert de la programació de l’Espai 
A, que es podrà veure el 19 de 
març a La Unió de Mas Rampi-
nyo (20h). La Banda de Música 
d’Esparreguera, amb quinze 
anys de trajectòria i 30 compo-
nents, farà un recorregut pels di-
ferents gèneres musicals, en un 

recital amè i variat que donarà 
a conèixer tots els colors i les so-
noritats típics d’aquesta agrupa-
ció formada principalment per 
instruments de vent i percussió 
i algun de corda. El repertori in-
clou peces molt variades, entre 
els quals hi ha des de temes de 
pel·lícules com ‘Missió Impossi-
ble’ o ‘Pirates del Carib’, fi ns a 
clàssics del jazz i música sacra. 

El grup va ser fundat l’any 2001 
pel Serafí Casanovas, reconegut 
músic de l’antiga Banda de l’Es-
cola de Música. Actualment està 
dirigida pel David Parras. Les 
entrades per al concert, es poden 
comprar a taquilla o bé mitjan-
çant el web de la Xarxa d’Arts 
Escèniques Amateurs Espai A al 
preu de 8 euros els socis, 10 la 
resta i 5, els infants. 

Laura Grau | Redacció

El concert de Martirio és un dels 
plats forts de la programació d’es-
pectacles que ha programat la 
Regidoria de Cultura i Patrimoni 
a les sales montcadenques d’abril 
fi ns a juny. La coneguda artista 
andalusa repassarà les cançons 
més emblemàtiques de trenta 
anys de carrera i alguna d’inèdi-
ta, el dia 1 d’abril al Teatre Muni-
cipal (22h). Martirio ha redefi nit 
els límits entre estils com la copla, 
el bolero, el tango, el jazz, el fl a-

menc, el tumbao o el son, trobant 
punts de convergència entre ells 
i despullant-los d’artifi cis. Perquè, 
tal com assegura l’artista, “la veu 
és la pell de l’ànima i, per això, 
com més elemental és el seu 
acompanyament, més s’expres-
sa el cor”. I en aquest concert es 
refl ecteix clarament: la seva veu 
sense cap més guarniment que el 
piano savi de Jesús Lavilla. Les 
entrades anticipades es poden 
comprar al preu de 12 euros a 
l’Auditori i a mirteatres. cat.

Laura Grau | Redacció

Martirio repassa 30 anys 
de carrera en un concert
Encara queden entrades per a l’actuació de l’1 d’abril

‘Martirio: 30 años dúo’ és el títol del concert que l’artista andalusa farà al Teatre Municipal

SG

TEATRE MUNICIPAL

Imatge promocional del Montcadasons, que l’any passat no es va fer per falta d’inscrits
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El Centre de Documentació del 
Parc de la Serralada de Marina, 
amb seu a la Biblioteca Elisenda, 
convoca la tercera edició del con-
curs de fotografi a del Parc, amb 
l’objectiu de donar a conèixer els 
valors i atractius d’aquest espai 
natural que abasta Montcada i 
Reixac, Badalona, Tiana, Sant 
Fost de Campsentelles i Santa 
Coloma de Gramenet. El certa-
men s’adreça a tots els públics i 
els participants han d’enviar les 
seves obres a l’adreça p.smarina.
cd@diba.cat fi ns al 31 de maig de 
2016. Cada autor pot presentar 
fi ns a un màxim de quatre foto-
grafi es amb qualsevol tècnica i 
procediment. 

Exposició. Les imatges s’incorpo-
raran periòdicament a la pàgina 
del Facebook del Parc de la Ser-
ralada de Marina: facebook.com/
parcmarina. Les que siguin pre-
miades i una selecció de les més 
destacades formaran part d’una 

exposició que es podrà visitar a 
la Biblioteca Elisenda. El jurat 
atorgarà tres premis de 200 eu-
ros cadascun en les categories de 
fl ora i fauna, patrimoni i paisat-
ge. El certamen compta amb la 
col·laboració de l’Agrupació Fo-
togràfi ca de Montcada i Reixac 
(Afotmir) i el reconeixement de la 
Federació Catalana de Fotografi a 
(FCF).

MEDI NATURAL

El Parc de la Serralada 
de Marina convoca el 3r
Concurs de Fotografi a
El certamen compta amb la col·laboració de l’Afotmir

Laura Grau | Redacció

Afi cionats a la fotografi a, en plena acció
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L’escriptor i crític literari Juan 
Antonio Masoliver Ródenas 
(Barcelona 1939) –nebot de l’eru-
dit de Vallençana Juan Antonio 
Masoliver– acaba de publicar ‘La 
inocencia lesionada’ (Acantilado, 
2016), una novel·la de poc més de 
cent pàgines que retrata la socie-
tat d’El Masnou dels anys qua-
ranta on l’autor va viure la seva 
infantesa. La història té com a 
punt de partida una experiència 
real viscuda per Masoliver quan 
només tenia 8 anys: els abusos 
que va patir a l’escola per part 
d’un dels seus professors. L’autor 
ja va incloure aquest episodi bio-
gràfi c en un dels contes del llibre 
‘La calle Fontanills’ (Acantilado, 
2010), però en aquesta novel·la 
n’és el fi l conductor. 

Doble moral. El protagonista, 
Carlos, viu una existència plàci-
da amb els seus pares i els seus 
germans –la respectable dinastia 
dels Oria– fi ns que un dia tot 
aquest món idíl·lic es trenca. Ma-
soliver ens mostra les misèries  

ocultes de la societat del fran-
quisme, marcada per la repressió 
política, social i sexual. L’autor 
retrata un seguit de personatges, 
alguns reals i d’altres inventats, 
que encarnen la doble moral que 
caracteritzava  l’època i posa de 
relleu el gran poder que exercia 

l’Església sobre la vida de la gent. 
“És la novel·la més convencio-
nal que he escrit, des del punt 
de vista formal, i també la més 
autobiogràfi ca, tot i que també 
utilitzo la fi cció per donar més 
força a la realitat”, ha explicat 
Masoliver.

Laura Grau | Redacció

LITERATURA

Juan Antonio Masoliver publica 
la seva novel·la més autobiogràfi ca
‘La inocencia lesionada’ fa un retrat de la societat d’El Masnou dels anys quaranta

Juan Antonio Masoliver, quan era alumne de l’acadèmia d’El Masnou on va sofrir abusos
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L’Auditori Municipal acollirà el 
19 de març  una nova edició de 
la Marató de Lectura Poètica Po-
pular. Els participants podran lle-
gir en veu alta poemes de creació 
pròpia o de qualsevor autor i en 
qualsevol llengua. No hi ha límit 
d’edat, però cada persona no pot 
llegir més de dos poemes. L’hora-
ri serà de 19 a 22h. L’acte s’inclou 
al Poeticae 2016, que va arrencar 
l’11 de març amb un recital de 
David Velasco, titulat ‘Paraules 
de tardor’ basat en poemes de Mi-
reia Calafell (Premi Lletres d’Or 
2015), que recitava a dues veus 
amb Gina Raymat, acompanyats 
al piano per Laura González.  

Més propostes. El 8 d’abril, s’ha 
programat, també a l’Auditori 
Municipal (21.30h), l’espectacle 
poètic ‘Mujeres habitadas’, estre-
nat a la darrera edició de la mos-
tra Montcada a Escena. L’obra, 
dirigida per Ramon Bueno, està 
basada en el llibre ‘La mujer ha-
bitada’ de l’escriptora nicaragüen-

ca Gioconda Belli i compta amb 
la participació de dones de dife-
rents edats que refl exionen sobre 
la vida, l’amor i la lluita contra la 
injustícia. El programa del Poeti-
cae s’allargarà fi ns al 17 d’abril i in-

clourà els espectacles professionals 
‘Com nos tornem’, de Bubulina 
Teatre (el dia 9) i ‘Ausencias’, de 
Q-ars Teatre (el dia 22). El Grup 
7 de Cors farà el recital anual a la 
Casa de les Aigües el dia 16.

Laura Grau | Redacció

POETICAE

La Marató Poètica Popular anima 
la gent a llegir poesia en veu alta
Dèria Teatre tornarà a representar l’obra ‘Mujeres habitadas’ el 8 d’abril, a l’Auditori

David Velasco, Gina Raymat i Laura González, saludant al fi nal del recital ‘Paraules de tardor’
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El 31 de març és l’últim dia per 
sol·licitar una de les 12 casetes 
que l’Ajuntament habilitarà a 
l’Espai Poblet els dies 13, 14, 15 i 
16 de maig, amb motiu de la Fes-
ta Major 2016. Els sol·licitants, 
ja siguin entitats o particulars, 
han de presentar un projecte 
d’activitats per contribuir a la di-
namització de l’espai durant els 
dies de la festa. En el cas de les 
entitats, el comitè de valoració 
de les sol·licituds també tindrà 
en compte la memòria de l’any 
passat i el programa d’activitats 
anual que desenvolupen. Les as-
sociacions no hauran de pagar 
res per ocupar l’espai, mentre 
que els privats hauran d’abonar 
una quota de 275 euros. A can-
vi, l’Ajuntament facilita el lloc, 
un punt de llum, l’accés a aigua 
potable, contenidors per als re-
sidus i una carpa de 3 x 3 me-
tres. La petició de casetes s’ha de 
formalitzar a l’Ofi cina d’Atenció 

Ciutadana (OAC). Les bases es 
poden consultar íntegrament al 
web www.montcada.cat, on també 
estan penjades les dels concursos 
de cartells i de pintura de Festa 
Major.

Cartells. A la modalitat d’adults 
es podran presentar majors de 
16 anys i a l’altra, infants i jo-
ves nascuts entre els anys 2001 
i 2009. El premi està dotat amb 
800 euros i en el cas que la imat-
ge premiada sigui d’un menor 
de 16 anys, els 800 euros seran 
en material escolar i de dibuix. 
L’acte de lliurament de premis es 
farà públic el 3 de maig a les 19h 
a l’Auditori Municipal. Pel que fa 
al concurs de pintura, hi poden 
participar montcadencs de totes 
les edats amb una obra relacio-
nada amb el municipi. Els tre-
balls s’han de lliurar abans del 
24 d’abril a la Casa de la Vila. El 
primer premi està valorat en 600 
euros i el fi nalista, en 300.

S’obre el termini per 
optar a una de les dotze 
casetes de l’Espai Poblet
També es convoquen els concursos de cartells i de pintura

Laura Grau | Redacció

FESTA MAJOR 2016



192a quinzena | Març 2016 Cultura

PATRIMONI

La Casa de les Aigües va registrar 
4.908 visitants durant l’any 2015
El complex modernista ha aconseguit fer-se un lloc propi a la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya
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Obert el termini 
per participar 
a la Fira de 
Sant Jordi
La Regidoria de Cultura i Patri-
moni està començant a preparar 
la Fira de Sant Jordi 2016, que 
tindrà lloc el 23 d’abril al carrer 
Major, en horari de matí i tar-
da. Els interessats a participar 
poden presentar la sol·licitud 
fi ns a l’1 d’abril. La convocatòria 
s’adreça a llibreries, fl oristeries, 
fl eques, entitats, associacions, 
agrupacions, escoles, instituts, 
fundacions, sindicats, partits 
polítics del municipi i escriptors 
i il·lustradors que tinguin obra 
publicada.

Llibres vells. Els impresos, un 
cop emplenats, s’han de fer ar-
ribar a la Regidoria de Cultura 
i Patrimoni, de forma presencial 
o per correu electrònic –cultu-
ra@montcada.org–, especifi cant  
en l’assumpte ‘Fira del llibre 
Montcada 2016’. 
Com a novetat, durant la Fira 
de Sant Jordi també s’habilitarà 
un espai d’intercanvi de llibres 
vells. Qui vulgui participar hau-
rà d’enviar una instància al ma-
teix departament municipal per 
sol·licitar-ho prèvia ment | LG

La Casa de les Aigües ha acon-
seguit fer-se un lloc propi a la 
Xarxa de Turisme Industrial 
de Catalunya i al programa tu-
rístic ‘Barcelona és molt més’, de 
la Diputació de Barcelona”. Ho 
demostra la xifra de visitants 
del 2015, que puja a 4.809, se-
gons fonts del Museu Municipal, 
el màxim responsable d’aquest 
salt quantitatiu i qualitatiu. Les 
activitats dinamitzades pel Mu-
seu han atret 2.532 persones, la 
major part de les quals van par-
ticipar a les visites teatralitzades 
–‘La fàbrica de l’aigua’–, una de 
les propostes més atractives des-
tinades al públic familiar. Seguint 
aquest línia, s’ha estrenat una 
nova visita amb actors que, amb 
el títol ‘A tota màquina’, trasllada 
els visitants a l’octubre de 1914, 
any en què el tifus assetjava la 
població barcelonina i posava en 
entredit la puresa de les aigües 
de Montcada. La història posa 

de relleu el moment en què l’in-
terès per la salut i la higiene prén 
importancia dins d’una societat 
on no tothom tenia el mateix ac-
cés a l’aigua potable. Aquest any 
també s’han posat en marxa les 
visites ‘express’, de 45 minuts de 
durada, la meitat del que dura el 
recorregut ordinari conegut com 
‘Els secrets de la Casa de les Ai-
gües’.

Portes obertes. L’altre gruix de 
visitants, 1.665 persones, van 
visitar el recinte pel seu compte 
durant els diumenges de portes 
obertes. La resta, 711, hi ha anat 
per assistir a esdeveniments or-
ganitzats per entitats o per dife-
rents departaments municipals.  
D’altra banda, amb motiu del 
Dia Mundial de l’Aigua Dolça, el 
Museu organitza el 20 de març 
l’itinerari ‘Els paisatges de l’ai-
gua, de Montcada a Barcelona’, 
que arriba fi ns a la Casa de les 
Aigües de Trinitat Vella.

Laura Grau | Can Sant Joan

El 13 de març es va estrenar la nova visita teatralitzada titulada ‘A tota màquina’
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TENNIS DE TAULA
El primer equip del TT La Unió puja 
i recupera el seu lloc a la Segona A 
Provincial

2a 

EXCURSIONISME

La Marxa a Peu a Montserrat, 
que organitza el Centre Excur-
sionista El Cim des de fa més de 
tres dècades, es pren un descans 
d’un any després de trenta-i-una 
edicions seguides. En un comuni-
cat que ha enviat als seus socis, El 
Cim confessa que no ha estat fàcil 
prendre aquesta decisió i que en-
tén “el trasbals i la decepció” que 
pot generar entre els que esperen 
cada any la celebració de la Mar-
xa. En el seu escrit, la direcció de 
l’entitat justifi ca aquesta suspensió 
perquè “els membres actuals de 
la junta no disposem de tota la 
informació necessària per poder 
dur a terme aquesta activitat 
amb plenes garanties”. Andreu 
García, que al maig de l’any passat 
va agafar el relleu d’Alfred Canals 
a la presidència del club, nega que 
sigui una anul·lació defi nitiva i par-
la “d’un any de parentèsi per po-
der debatre el futur i estudiar un 
nou format de la Marxa a Peu”. 

Crítiques. Canals, alma mater de 
l’activitat des de la seva primera 
edició, ha mostrat públicament el 
seu desacord amb la decisió que 
ha pres l’actual junta directiva i 
fa una valoració molt negativa de 
la seva suspensió. “Una aturada 
d’un any –ha dit– pot acabar sig-
nifi cant una aturada defi nitiva”. 
L’expresident considera que l’actu-
al junta està “destrossant tota la 

feina que s’havia fet durant 
30 anys” i qualifi ca la suspensió 
temporal de la Marxa a Peu com 
“una traició per a tots els parti-
cipants”. Canals es va plantejar 
fi ns i tot la possibilitat d’orga-
nitzar una caminada per omplir 
aquest buit, però fi nalment ho 
ha descartat: “Jo ja estic cansat 
i si la faig ara, estaria obligat 
a continuar organitzant-la en 
els propers anys en cas que El 
Cim no ho faci”. 
Per la seva banda, el regidor 
d’Esports, Salvador Serratosa 
(ERC), no ha amagat la seva sor-
presa davant la decisió d’El Cim 
de suspendre la Marxa que li va 
comunicar personalment García 
en una reunió. “És una activitat 
molt consolidada a nivell local 
i territorial que ajuda a la pro-
moció del nostre municipi”, ha 
dit l’edil. Serratosa, que ha des-
tacat el desig de l’entitat de recu-
perar la Marxa en el futur, consi-
dera que des de l’IME no es pot 
fer una altra cosa que “acceptar 
la decisió i encoratjar l’entitat 
a tornar a programar”.

Canvi a la presidència. Després de 
les vacances de Setmana Santa, la 
junta directiva d’El Cim convocarà 
una assemblea de socis per apro-
var un canvi a la presidència. Gar-
cía ha anunciat que deixarà el seu 
càrrec, tot i que manté la voluntat 
de seguir a la junta.

La suspensió puntual de la caminada, que ha generat el malestar de l’expresident Alfred Canals, servirà per replantejar el seu format

El Cim decideix fer un parèntesi i enguany 
no organitzarà la Marxa a Peu a Montserrat
Rafa Jiménez | Redacció

Alfred Canals, en primer terme, i Andreu García, amb la bandera d’El Cim, van encapçarlar junts per últim cop la Marxa a Peu a Montserrat al 2014
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Tot i la suspensió, El Cim mantin-
drà la caminada que es fa cada 
any durant la Festa Major de Mas 
Rampinyo i que servia com a pre-
paratòria de la Marxa a Peu. El 
7 de maig, es farà una pujada a 
Montserrat des de Collbató i el 12 
març es va fer la primera etapa 
del GR-83 o camí del Nord –foto–, 
que surt des de Mataró i arriba als 
peus del Canigó | RJ

>  Segueixen les 
activitats d’El Cim
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El montcadenc disputarà el Mundial sots-17 de korfbal

“Volem quedar quarts 
o cinquens del món”

Pau Segura té 16 anys i estudia 4t 
de l’ESO a l’INS La Ribera. De 
petit, va destacar com un gran 
jugador de bàdminton, arribant a 
ser campió de Catalunya a nivell 
individual i en dobles, amb la seva 
germana Aitana. Als 12 anys, va 
començar a jugar a korfbal a l’AEE 
Montserrat Miró i actualment for-
ma part de l’equip cadet i del sè-
nior de 3a Divisió. Entre el 18 i el 
20 de març, disputarà a Schijndel 
(Holanda) el seu tercer Mundial 
sots-17 amb la selecció catalana. 

Què és el que més t’agrada del 
korfbal?
Que és un esport col·lectiu i mixt 
on fas molts amics i t’ho passes 
molt bé. Aprens a jugar en equip, 
ja que per aconseguir fi car cistelles 
necessites la cooperació de tots els 
companys i companyes.
Satisfet per jugar el teu tercer 
Mundial sots-17 seguit?
Sí, estic molt content. És una gran 
experiència i una magnífi ca opor-
tunitat de poder seguir aprenent i 
millorant el meu joc. 
Quin és l’objectiu de la selecció 
catalana?
Una bona posició seria quedar 

quarts o cinquens del món. Així 
milloraríem el sisè lloc dels dos úl-
tims Mundials.
Per ser professional del korfbal
s’ha d’emigrar a Holanda. Ho 
provaries?
En un futur sí que voldria anar a 
jugar una temporada a Holanda, 
ja que podria seguir aprenent i mi-
llorant. Com a exemple tinc el cas 
del nostre company Marc Castillo. 
Per a aquesta temporada, m’agra-
daria guanyar la lliga cadet ja que 
és el meu últim any en aquesta ca-
tegoria | RJ 
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FIL DIRECTE AMB... PAU SEGURA (AEE M. MIRÓ)

Pau Segura, amb la samarreta de la selecció

El sènior A del Tennis de Taula 
La Unió tornarà a jugar la prope-
ra temporada a la Segona A Pro-
vincial, categoria que va perdre 
l’any passat. Els montcadencs, 
que són líders del grup 2n amb 
32 punts, van aconseguir l’ascens 
matemàtic el 13 de març, i a man-
ca de tres jornades per al fi nal de 
la lliga, a la pista del segon, el 
CTT La Torre de Claramunt (3-
4). L’equip, que va competir amb 
Miguel Alcón, Néstor Troncoso i 
Carlos Fernández, va sumar dos 
punts més després de guanyar el 
partit de dobles. Els vermells es 
plantegen ara el repte d’acabar la 
fase regular a la primera posició, 
fet que els hi permetria tenir un 
encreuament més assequible en 
el play-off que defi nirà el campió 

de tota la categoria. 

Tercera. El sènior B va superar el 
Lluïsos de Gràcia (1-5) i manté 
les seves opcions de lluitar per 

l’ascens ja que ocupa la quarta 
posició al grup 3r amb 22 punts. 
El sènior A, que juga al grup 4t 
de 3a, segueix sent el penúltim.

TENNIS DE TAULA

Un any després, recupera la categoria perduda i ara vol aconseguir el títol de lliga

El primer equip del TT La Unió tornarà 
a jugar a la Segona A Provincial

Nerea Talavera (EF Montcada)
EL SELFIE

La davantera del sènior femení de l’EF Montcada té 22 anys i juga 
al costat de la seva germana bessona Ainara. Es va iniciar en el fut-
bol a l’escola Font Freda i també va provar el futbol sala a l’institut 
Montserrat Miró. Als 12 anys, va fi txar pel Sant Gabriel i va jugar du-
rant set temporades al club de Sant Adrià del Besòs. Després d’un 
parentèsi d’un any per estudiar, va tornar al futbol per jugar amb l’EF 
Montcada. Ara està complint la seva quarta temporada al club vermell 
on s’entén a la perfecció amb la seva germana. Ambdués van fer els 
cinc gols de les ‘reds’ en l’últim partit contra l’ENFAF (5-3) | RJ
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Segueix sent cuer i ho té molt complicat per evitar el descens

FUTBOL SALA. SEGONA B

El Broncesval ha perdut 
els seus darrers sis partits

L’AE Bellsport Hospitalet va guanyar a la 25a jornada al pavelló Miquel Poblet per 7 a 8 

El Broncesval Montcada, que 
ha perdut els últims sis partits 
que ha disputat, segueix sent el 
cuer del grup B de Segona B i el 
seu descens es pot certifi car de 
forma matemàtica a les properes 
setmanes. A manca de 8 jorna-
des per al fi nal de la lliga, els 
montcadencs, que a l’última jor-
nada van perdre a casa contra el 
Playas de Castellón (2-4), sumen 

14 punts, la mateixa quantitat 
que, ara mateix, els separa de la 
salvació.

Sènior B.  Amb un balanç de nou 
victòries i un empat, no perd des 
de fa deu jornades i és líder del 
grup 1r de Tercera Catalana 
amb 40 punts, quatre més que 
l’FS Quatre Camins, que serà el 
seu proper rival | RJ
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Rafa Jiménez | Redacció

D’esquerra a dreta, Néstor Troncoso, Carlos Fernández, Miguel Gil i Miguel Alcón 

Ocupa la quarta posició i encara manté opcions de pujar

FUTBOL

Excel·lent moment de 
forma de l’UD Santa María

L’equip d’Alfonso Torres ha fet 43 gols en nou jornades amb una mitjana de gairebé cinc per partit

L’UD Santa María,  que  encadena
nou partits sense perdre amb 
un balanç de vuit victòries i un 
empat, suma 41 punts i ha pujat 
fi ns a la quarta posició del grup 
8è de Quarta Catalana. L’equip 
d’Alfonso Torres està demos-
trant una gran capacitat ofen-
siva i en aquestes nou jornades 

ha aconseguit un total de 43 
gols, amb una mitjana de gai-
rebé cinc per partit. El conjunt 
de Terra Nostra manté opcions 
de lluitar per l’ascens i les seves 
dues properes visites seran als 
camps del Llano B i del Can 
Mas, segon i tercer classifi cat, 
que sumen sis punts més | RJ
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La Unión 
segueix líder, tot 
i caure al camp 
de l’UD Cirera
La UE Sant Joan-Atlètic, que havia 
arribat a encadenar set jornades 
sense perdre amb sis victòries i un 
empat, va caure a la 24a jornada al 
camp de l’UD Cirera (1-0). Tot i 
aquesta ensopegada, l’equip de José 
Manuel Martín ‘Pinti’ continua lí-
der amb tres punts d’avantatge so-
bre la Fundació Privada Hermes, 
que ha aprofi tat la irregularitat del 
Premià per pujar a la segona po-
sició.  

CD Montcada. Ha sortit provisi-
onalment dels llocs de descens 
gràcies a la victòria assolida a l’úl-
tima jornada contra l’EE Guine-
ueta (2-1). A manca de deu partits 
per al fi nal de la lliga, l’equip verd 
s’ha reforçat amb el davanter José 
Manuel ‘Pepe’ García, que va 
marcar en el seu debut contra la 
Guineueta | RJ 
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La cursa de muntanya que organitza per quart any 
consecutiu la JAM es disputarà el 24 d’abril a la Se-
rralada de Marina. Hi haurà tres curses: la curta, que 
servirà per conèixer el nou campió de Catalunya de 
muntanya de la Federació Catalana d’Atletisme, serà 
de 10,7 km (+393 m); la clàssica, de 16,6 km (+789 
m) i la llarga, de 21,7 km (+1.215 m). Les incripcions 
es poden fer fi ns al 17 d’abril al web jam.cat amb una 
limitació de 650 participants. Hi haurà entrenaments 
col·lectius els dies 9 i 17 d’abril | RJ

Representació local a la marató de Barcelona
Un total de 18 membres de les seccions d’atletisme i de triatló de la 
JAM van participar el 13 de març a la marató de Barcelona. La repre-
sentació local va estar formada per Miguel Barrero (2h 57’ 31”), Álex 
Serrano (3h 00’ 41”), Rubén Morente (3h 04’ 00”), Toni Navarrete (3h 
05’ 54”), Eva Pupim (3h 25’ 44”), Juanjo Muñoz (3h 26’ 53”), Carlos 
San Felipe (3h 28’ 59”), Álex Rueda (3h 34’ 47”), Javi Gastán (3h 34’ 
47”), David Artés (3h 38’ 21”), José Sánchez (3h 43’ 23”), Javi Sán-
chez (3h 43’ 26”), Fredy Castellsegue (3h 45’ 40”), Francisco Serrano 
(3h 47’ 31”), José Serrano (3h 47’ 32”), Gabriel Gordillo (3h 48’ 59”), 
Damián Pérez (3h 53’ 49”) i Pere Serrano (4h 35’ 34”) | RJ

La JAM obre les inscripcions per 
a la 4a edició de la Montescatano

HANDBOL
Protagonisme 
montcadenc 
a la gala de
celebració dels 
75 anys de la 
federació catalana

La Federació Catalana d’Handbol va reconèixer l’aportació montcadenca 
al món de l’handbol durant la celebració d’una gala de commemoració 
del seu 75è aniversari que es va celebrar el 4 de març al Poliesportiu del 
Mig de Sant Joan Despí. Emilio León, exjugador, exàrbitre i exmembre 
del comitè de competició de la Federació, va rebre la insígnia d’or i bri-
llants per la seva dedicació. El CH La Salle i Josep Gómez, molt vinculat 
al club lassal·lià amb diferents tasques, també van obtenir un guardó. 
Eugenio Díaz, un dels fundadors del BM Montcada, va recollir un premi 
de reconeixement a la tasca d’aquest desaparegut club que va fomentar 
l’handbol femení. L’acte d’entrega va comptar amb la presència d’una 
delegació de l’Ajuntament formada per l’alcaldessa, Laura Campos (ICV-
EUiA-E), i el regidor d’Esports, Salvador Serratosa (ERC) | RJ

.....Minut i resultat....................................
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El sènior GrupoUnoCTC de l’UB 
MIR perd a la pista del segon 
Després d’encadenar 14 partits sense perdre, el Gru-
poUno CTC de l’UB MIR va caure a la 21a jornada a la 
pista del segon, el CB Sant Antoni-Poble Sec A (43-35), 
i no va poder mantenir el bàsquet average favorable ja 
que a la primera volta va guanyar de 6 punts (53-47). A 
manca de cinc partits per al fi nal, l’equip de Marta Ba-
laguer continua líder amb una victòria de marge. “Estic 
molt contenta amb la progressió de l’equip des de l’inici 
de temporada. Hem corregit els errors i això ens ha unit, 
fet que ens ha portat fi ns al lideratge. Ara ens queda la 
recta fi nal on seguirem treballant al màxim per arribar a 
port en la millor forma possible”, ha dit Balaguer | RJ

Dol per la mort de
Juan Gómez, ‘Nani’ 
Juan Gómez, ‘Nani’, un veí de 
Montcada que era molt conegut en 
l’ambient esportiu local per la seva 
gran afi ció al futbol i a l’handbol, 
va morir a principis del mes de 
març a Sant Quirze del Vallès, lo-
calitat on va viure als últims anys. 
‘Nani’, que patia una discapacitat 
psíquica, va estar durant molts 
anys vinculat al CD Montcada, del 
que era un fi del seguidor | RJ  
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Segona posició de Cera 
a l’Ascens a St. Sadurní
Carlos Cera, de la secció UltraJAM 
de la Joventut Atlètica Montcada 
–a l’esquerra– va aconseguir la 
segona posició a l’Ascens a Sant 
Sadurní, el 6 de març a Sant Fe-
liu de Codines. Cera va trigar 1h 
56 minuts i 10 segons a fer els 
21 quilòmetres de la prova amb 
un desnivell de 1.300 metres. El 
guanyador va ser Miki Solé, amb 
1h 52’ i 45” | RJ  

ATLETISME

Medalla d’or de Laura 
Martínez a la Copa Catalana
La montcadenca Laura Martínez 
Frisach, de 17 anys i gimnasta 
del Club Gimnàstic Catalunya de 
Sabadell, va aconseguir la me-
dalla d’or a la primera fase de la 
Copa Catalana que es va dispu-
tar el 12 de març a Castelldefels. 
Martínez –a la foto, de vermell–, 
forma part de la categoria sènior 
i va realitzar en aquesta competi-
ció un exercici de maces | RJ  
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El CTP Reixac B ha començat amb dues derrotes la seva participació a 
la segona fase de la Tercera Categoria de la lliga Pàdelcat. L’equip està 
format per Paco Cano, José Ignacio Contreras, Jou Gonzales, Pepe 
Robles, Ramon Contijoch, Julio González, Lorenzo Campos, David 
Fernández, Álex Arco, Sergio Milán, Antonio Ortega, Sergi Higueras, 
Daniel Esporrín, Javier Corral, Rubén Tejero i Josep Segon | RJ

El 6 d’abril se celebra el Dia Mun-
dial de l’Activitat Física i l’Institut 
Municipal d’Esports i Lleure (IME) 
s’ha volgut afegir a aquesta com-
memoració amb unes jornades de 
portes obertes que es faran entre el 
4 i el 8 d’abril a totes les seves ac-
tivitats. Els que estiguin interessats 
podran provar aeròbic, tonifi cació, 
pilates, ioga, danses orientals, es-
ports col·lectius, zumba, tai-txí o 
balls en parella que es fan a l’Espai 
Cultural Kursaal i als gimnasos de 
la Zona Esportiva Centre i del pa-
velló Miquel Poblet. L’aforament és 
limitat i els horaris es poden consul-
tar al web imemontcada.org.

Montcada Aqua. També s’adhereix 
a aquesta iniciativa que pretén fo-
mentar l’activitat esportiva entre 
infants i adults. El 6 d’abril, farà 
una jornada de portes obertes que 
permetrà que tothom tingui accés 
lliure a les seves instal·lacions i acti-
vitats dirigides. A més, les persones 
que s’apuntin durant aquest dia no 
hauran de pagar la matrícula | RJ

L’IME s’afegeix al Dia 
Mundial de l’Activitat Física

PORTES OBERTES

El conjunt B del CTP Reixac inicia la segona fase

TAMBÉ ha estat NOTÍCIA....
El sènior A del CH La Salle va perdre a la 23a jornada al pave-
lló Miquel Poblet contra el líder, el BM Granollers B (30-31), i 
baixa fi ns a la setena posició de la 1a Estatal amb 25 punts. A 
manca de la disputa d’una jornada, el sènior femení s’assegura 
fi nalitzar a la segona posició la primera fase de 1a Catalana.

Més informació a 
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.....Viu l’Esport................

Van fer un bon paper al Campionat de Catalunya infantil

ATLETISME

Èxits per a Joan de la Torre 
i Brahim Dahak (JAM)

La Joventut Atlètica Montcada 
va aconseguir uns bons resul-
tats al Campionat de Catalunya 
infantil de pista coberta que 
es va disputar el 12 de març a 
Sabadell. Joan de la Torre va 
guanyar la cursa de 2.000 me-
tres amb un temps de 6’20”71. 

En aquesta mateixa prova, 
Hugo Carreras va acabar a la 
sisena posició després de fer la 
seva millor marca personal amb 
6’40”79. A la prova de 1.000 me-
tres, Brahim Dahak, també de 
la JAM, va ser segon amb un 
temps de 3’07”99 | RJ

Els montcadencs Álex Andrés 
i Adrián Saez, de 13 anys, es 
van proclamar amb el Catgas 
Energia Santa Coloma subcam-
pions de la Mini Copa d’Espanya 
Infantil que es va disputar entre 
el 10 i el 13 de març a Guada-
lajara. Després d’eliminar el Bu-
rela (9-0) i l’Inter Movistar (4-3), 
l’equip colomenc va perdre la fi -

nal contra el FC Barcelona (4-9). 
A la categoria sènior, el també 
montcadenc Sergio González no 
va poder jugar cap minut amb el 
primer equip del Catgas Energia 
Santa Coloma durant el partit de 
quarts de fi nal de la Copa d’Es-
panya contra el Burela Pescados 
Rubén, que va fi nalitzar amb 
victòria gallega per 4 a 6 | RJ

Els infantils Álex Andrés i Adrián Saez juguen al Catgas Energia

FUTBOL SALA

Presència local a l’equip 
subcampió de la Mini Copa

L’infantil A femení del CH La 
Salle va aconseguir, a manca de 
dues jornades per al fi nal de la se-
gona fase de la competició al grup 
A-1 de Lliga Catalana, la seva 
classifi cació per jugar el Top-4 de 
Catalunya que es disputarà el 2 i 
3 d’abril. A més, l’equip d’Àlex 
Expósito s’ha assegurat una pla-
ça per jugar, entre el 27 i el 29 de 
maig, els sectors estatals, fet que 
suposa una fi ta històrica al club. 
A manca d’una jornada per al 
fi nal de la segona fase, les mont-
cadenques són segones amb 15 
punts i un balanç de 7 victòries, 
1 empat i 1 derrota. 

HANDBOL

L’infantil femení A del CH La Salle 
jugarà el Top-4 i els sectors estatals 
L’equip que dirigeix Àlex Expósito fa història al club amb aquesta doble classifi cació

Les jugadores de l’infantil A femení fan una rotllana entorn al seu tècnic durant un temps mort
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Rafa Jiménez | Redacció

Adrián Saez, el tercer dempeus per l’esquerra, i Álex Andrés, el cinquè, amb l’equip colomenc
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Joan De la Torre, el primer per l’esquerra, i Brahim Dahak, amb el seu tècnic, ‘Frasqui’

TAMBÉ serà NOTÍCIA....
Dotze jugadors de les categories infantil, aleví i cadet de l’Uniao 
Futsal School, un club japonès de futbol sala de la localitat de 
Nagoya, visitaran Montcada entre el 29 de març i el 3 d’abril. 
El seu objectiu es rebre classes de tecnifi cació que impartirà 
Àlex Fernández, el tècnic del primer equip de l’FS Montcada, i 
entrenar amb diferents conjunts del planter del club local. 
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L’aleví C de l’EF Montcada lluita per intentar aconseguir l’ascens a Segona Divisió

L’aleví A del CD Montcada ha guanyat quatre dels últims sis partits que ha disputat

Tot i tenir un partit menys que 
alguns dels seus rivals directes, 
l’aleví C de l’EF Montcada  
ocupa la tercera posició al grup 
45è de Tercera Divisió amb 48 
punts després de la disputa de 
20 jornades. Els vermells, que 
han guanyat els seus cinc últims 
partits, només han encaixat dues 
derrotes i estan a tres punts de la 
segona posició que ocupa l’EF 
Barberà-Andalucia G, que serà el 
seu rival a la penúltima jornada.

CD Montcada. L’aleví A, que va 
encadenar set derrotes seguides, 
ha millorat el seu rendiment. Els 
verds, que juguen al grup 10è de 
Segona Divisió, ocupen la cinque-
na posició per la cua amb 20 punts 
i un balanç de 6 victòries, 2 empats 
i 12 derrotes | RJ 

L’aleví C de l’EF 
Montcada, amb  
opcions de pujar

FUTBOL

Dues victòries per a l’infantil masculí de l’UB MIR
L’equip infantil de l’UB MIR ha guanyat dos dels sis partits que ha dis-
putat al grup 5è del nivell B-2 de bàsquet. A la primera fase, va obtenir 
també dues victòries al nivell B. “El nostre objectiu en el que resta de 
temporada és cohesionar al màxim el grup de joves que tenim i se-
guir formant-los com a jugadors”, ha dit el seu tècnic, Oriol Reyes | RJ

El TT La Unió organitza entre 
el 21 i el 24 de març un campus 
de Setmana Santa. Les inscrip-
cions es poden fer fi ns al dia 18 
i tot l’abonament val 40 euros. 
D’altra banda, la infantil Irene 
Aguado participarà en una nova 
concentració de la Federació Ca-
talana que es farà a Calella entre 
el 20 i 23 de març | RJ

Campus de 
Setmana Santa 
del TT La Unió
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Antonio Sans
Exiliat als 15 anys. El drama que avui dia viuen els refugiats que arriben a Europa fugint de 
confl ictes bèl·lics als seu països d’origen l’entén perfectament algú que, com Antonio Sans (Arbeca, 
1923), es va haver d’exiliar a França amb la seva família quan només tenia 15 anys, a les acaballes 
de la Guerra Civil espanyola. En Tonet, com el coneixen els més propers, va viure a tres camps de 
refugiats, primer al de les platges d’Argelès i després als de Le Bacarès i Sant Cyprien, separat dels 
seus pares i dels cinc germans que van quedar escampats per la geografi a francesa i, poc després, 
sotmesos a l’ocupació nazi. Malgrat que han passat més de 75 anys, aquest veí de Terra Nostra 
no oblida les penúries que va haver de suportar fi ns que va poder tornar a Catalunya i refer la seva 
vida. “A banda de la gana i el fred, el pitjor era l’enyorança que sentia”, recorda. Per això, en 
Tonet s’exclama quan veu per televisió com Europa gira l’esquena als refugiats: “Que no t’hi hagis 
de veure mai; és molt dur marxar de casa així, no els podem donar l’esquena”.

“Els refugiats es mereixen 
que els donem un cop de mà”

Què recorda de l’inici de la guerra?
Tenia 13 anys i vivia a Arbeca, amb 
la família, els pares i cinc germans. Al 
costat de casa nostra hi havia el cen-
tre cívic de la CNT i les FAI. Recordo 
que anaven pel carrer armats, em-
paitant els feixistes. Al poble governa-
va ERC, la majoria era d’esquerres. 
I com canvia el seu dia a dia?
Nosaltres vam seguir treballant la te-
rra, com sempre. Però el meu germà 
gran, Julio, que militava al PCE se’n 
va anar al front d’Aragó i poc després 
també va marxar el segon, Josep. 
Quan decideixen fugir a França?
Al desembre del 1938. El meu ger-
mà gran s’havia signifi cat molt amb 
el PCE i el pare va decidir marxar per 
por a represàl·lies. Vam carregar el 
carro deixant la casa i les fi nques i 
vam enfi lar cap a França. L’1 de ge-
ner hi entràvem pel Coll d’Ares.

Com va ser el trajecte? 
Recordo una llarga cua de carros i 
de milers de persones fugint, camí 
de l’exili. A l’alçada d’Igualada, en un 
bombardeig aeri, el carro que anava 
quatre llocs per davant del nostre va 
volar pels aires. 
Va passar por?
És curiós, però al fi nal t’acostumes a 
tot. Són tantes les ganes de viure que 
no veus el perill, tot i tenir-lo davant. 
I gana?
Durant el viatge, gens, dúiem moltes 
provisions... Després sí, molta! Per-
què, en arribar a Molló, s’acabava la 
carretera i vam haver de deixar el ca-
rro amb totes les pertinences i pujar la 
muntanya en ple hivern. 
Què van trobar passat el Coll d’Ares?
El primer poble de França, Prats 
de Molló, que estava desbordat per 
l’arribada d’exiliats. Ens van concen-

trar al camp de futbol i vam estar a 
l’aire lliure 15 dies, suportant el fred i 
la neu i menjant un ranxo aigualit. No 
hi havia ni tan sols lavabos. 
I després?
Va venir el pitjor, quan ens van se-
parar a tots. A la mare i els petits els 
van enviar cap al nord. Jo em vaig 
quedar amb el pare, primer al camp 
de refugiats d’Argelès, en plena plat-
ja, quatre o cinc mesos envoltats per 
una tanca de fi lferro. Després a Le 

Barcarès i a Sant Cyprien, on ja hi ha-
via barracons i lavabos. Vaig passar 
més de dos anys tancat en camps, al 
principi amb el pare, però a l’any el 

van contractar per treballar i em vaig 
quedar sol. Va ser molt dur, jo tenia 
17 anys i estava molt enyorat.
Com hi va sortir?
Gràcies a què el pare em va aconse-
guir una feina i em va venir a buscar. 
Vaig anar a parar a casa d’uns page-
sos de Villeneuve de Montreal. 
Aleshores ja havia començat la Se-
gona Guerra Mundial. 
Al principi nosaltres no estàvem a la 
part de la França ocupada pels nazis, 
però al fi nal van acabar arribant-t’hi. 
Un dia van entrar al poble dos ca-
mions alemanys i ens van fer pujar a 
tots els refugiats espanyols.
Quin malson.
Ens van dur a un camp de Carcason-
ne per acabar després a Marsella, on 
ens feien treballar en la construcció 
d’un moll al port per amagar sub-
marins alemanys. Uns companys i jo 

vam decidir fugir en tren amagant-nos 
als lavabos cada cop que passaven 
agents de la Gestapo i les SS.
I un cop de tornada a Carcasonne?
A l’octubre del 1944, a les acaballes 
de la Segona Guerra Mundial, vaig 
saber que un grup de 8.000 republi-
cans volia arribar a Espanya a través 
de la Vall d’Aran. I m’hi vaig afegir, 
com a membre dels maquis.
Què va passar després?
Vaig deixar el grup i vaig arribar fi ns a 
Agramunt on em va detenir la Guàr-
dia Civil. Em van caure dos anys i mig 
de pressó, 2 per ser dels maquis i mig 
per dur a sobre divisa estrangera. 
És una experiència difícil d’oblidar.
I tant! Això queda per sempre. Només 
ho sap qui ho ha passat. Per això en-
tenc els pobres refugiats que fugen 
del seu país en guerra. Es mereixen 
que els donem un cop de mà.

“Entenc el que estan 
passant aquells que 
fugen d’una guerra”

jubilat

A títol personall
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