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L’Àrea Metropolitana (AMB) ha 
confi rmat que subvencionarà el 
70% de la construcció de dues ro-
tondes a la N-150, una d’entrada 
al polígon de Can Cuiàs i l’altra, 
per facilitar l’accés al cementiri 
de Collserola i al polígon Coll de 
Montcada. La primera interven-
ció, prevista a l’alçada de l’empre-
sa Klein, costarà més de 876.000 
euros, dels quals l’AMB aporta-
rà 594.000 mentre que la resta 
–prop de 300.000 euros– anirà 
a càrrec de les empreses del polí-
gon. Justament al Ple de maig es 
va donar llum verda al canvi de 
planejament proposat pel govern 
(ICV-EUiA-E, ERC i Círculo) en 
aquest punt amb la previsió que 
en un futur es pugui fer un vial 
de sortida a la carretera des de 
la zona industrial ja que actual-
ment comparteix l’accés amb el 
barri residencial. L’altra rotonda 
es farà a la intersecció en què hi 
ha les entrades a la carretera en 
direcció al cementiri de Collse-
rola i al sector industrial Coll de 
Montcada i està pressupostada 
en 650.000 euros dels quals 
l’AMB n’assumirà 455.000.

El president de l’Àrea Territo-
rial, Jordi Sánchez (ERC), ha 
destacat que aquestes interven-
cions tenen una doble vessant. 
“D’una banda –ha dit–, con-
tribuiran a millorar l’accés 
als dos polígons i, de l’altra, 

permetran pacifi car el tràn-
sit i integrar la N-150 en la 
trama urbana”. Transformar 
aquest vial en una avinguda, 
especialment en el tram en què 
passa per Terra Nostra, és un 
dels objectius del consistori, per 
això el govern vol incorporar als 
projectes de les rotondes trams 
de carril bici. 

Font Pudenta. També al Ple de 
maig es va aprovar el canvi de 
planejament a la Muntanyeta 
de la Font Pudenta. El president 
de l’Àrea Territorial va explicar 
que la proposta urbanística té 
com a objectiu resoldre la difi -
cultat de connexió entre la part 
alta i la part baixa del barri. 
“El vial previst al pla apro-
vat l’any 2001 des del Turó 
fi ns a Terra Nostra era massa 
agressiu i car; ara hem refet 
el disseny per trobar una so-
lució més factible”, va dir. El 
nou dibuix de la Muntanyeta, 
que compta amb el vistiplau de 
l’AV del barri, preveu un ramal 
que aniria des del mateix carrer 
Barberà passant per sota de la 
línia de rodalies R4 i sortint a 
l’alçada del solar de l’antic res-
taurant de Manolo Flores. A 
banda, la modifi cació del PGM 
també resol la problemàtica de 
les zones verdes, que queden in-
closes a parcel·les d’actuació per 
evitar futures demandes d’expro-
piacions, i incorpora dins del to-
pogràfi c una casa que no hi cons-
tava inicialment. Tots els grups 
van votar a favor de la proposta 
excepte el PSC i la CUP, que 
es van abstenir. Els socialistes, 
amb l’argument de voler conèi-
xer l’opinió dels veïns sobre el 
projecte, i els cupaires, perquè 

no han tingut temps material 
per estudiar-lo. El president de 
l’Àrea Territorial va recordar 

que el canvi de planejament es 
troba en fase inicial i que ara 
s’obre un període d’exposició 

pública i el corresponent ter-
mini per a la presentació d’al·-
legacions.

Actualitat
laveu.cat

ASSEMBLEES INFORMATIVES
Les modifi cacions del PGM als sectors de Can 
Cuiàs i la Font Pudenta es van presentar als veïns 
abans del Ple en sengles assemblees veïnals

PLE DE MAIG

L’AMB subvencionarà la construcció 
de dues rotondes a la carretera N-150
Una es farà per accedir al polígon de Can Cuiàs i l’altra, per connectar amb el cementiri de Collserola i amb el Coll de Montcada
Pilar Abián | Redacció

L’Àrea sufragarà el 
70% del cost de les 
dues intervencions 
pressupostades en més 
d’1,5 milions d’euros

L’Ajuntament té previst signar un conveni amb l’entitat 
fi nancera propietària del solar de l’antic restaurant de 
Manolo Flores per a la cessió temporal de l’espai –a 
la imatge de la dreta– a canvi del seu manteniment i 
l’exempció de l’IBI. “Ara és un niu de brutícia; el volem 
netejar i destinar a ús públic”, ha explicat el regidor 
d’Urbanisme, Jordi Sánchez. L’Ajuntament no invertirà 
molt en l’actuació tenint en compte que es tracta d’una 
cessió temporal i així ho va comunicar als veïns en una 
assemblea feta el 25 de maig en què es va parlar d’eli-
minar l’actual tanca, fer un espai verd amb bancs i estu-
diar la possibilitat d’instal·lar algun joc infantil.
El barri també guanyarà una plaça al lloc que ara ocupa 
l’antiga fàbrica de motllures, entre els carrers Quarters i 
Pere de Montcada. L’enderroc de l’edifi ci el farà abans 
de fi nal de juliol la propietària dels terrenys, la coope-
rativa d’habitatges del sindicat UGT. En aquest solar, el 
planejament permet la construcció d’edifi cis amb una 
alçada de planta baixa més quatre al carrer Quarters 
i planta baixa més dos a Pere de Montcada. “El que 
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El solar de l’antic restaurant serà un espai públic

El 30% del cost de les obres per fer la rotonda d’accés al polígon Can Cuiàs, davant l’empresa Klein, el sufragaran les empreses de l’espai industrial

demanarem com a Ajuntament és que es faci una 
plaça pública al mig del solar, oberta als passatges 
de la Música i de la Pell, i la cessió d’un local”, va 
explicar el president de l’Àrea Territorial. L’AV va pregar 
al govern que consideri la possibilitat de cedir aquest 
local a l’entitat veïnal | PA
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PÀG. 07

ROTONDA DE VALLENÇANA
L’Ajuntament canalitzarà al juny les 
aigües pluvials i residuals del sector 
fi ns al col·lector de l’AMB

SOTERRAMENT DE L’R2

La PTJST demanarà a tots els partits del 
26J que signin un document de compromís
Preocupació entre el col·lectiu i l’Ajuntament perquè el Ministeri de Foment no ha enviat la contraproposta al conveni municipal 

La Plataforma Tracte Just 
Soterra ment Total (PTJST) pre-
sentarà el 7 de juny, a les 19.30h 
a l’Abi, el manifest ‘Compromís 
per Montcada’ en què proposa 
als partits polítics que concorren 
a les eleccions generals del 26 
de juny que no donin suport als 
Pressupostos Generals de l’Estat 
del 2017 si no incorporen les par-
tides sufi cients per a l’inici de les 
obres del soterrament de l’R2 al 
seu pas per Vall bona i el munici-
pi, tal com es va comprometre la 
ministra de Foment en funcions, 
Ana Pastor. “L’objectiu és que 
tothom es comprometi a tirar 
endavant el projecte”, ha mani-
festat el portaveu de la PTSJT, 
Ramón  Bueno. 

El secretariat del co·lectiu, reu-
nit l’1 de juny a l’Abi, també ha 
anunciat que convocarà noves 
mobilitzacions al llarg de la pri-
mera quinzena de juny. Es tracta 
d’una mesura de pressió atès que 
el Ministeri de Foment i Adif, no 
han complert amb el compromís 
d’enviar abans que acabés el mes 

de maig la contraproposta al 
conveni que l’Ajuntament els va 
presentar en la primera reunió 
de treball de la comissió forma-
da pels consistoris de Montcada 
i Barcelona, Foment, Adif i la 
Generalitat, el passat 18 de maig, 
a Madrid.

Resposta municipal. L’Ajunta-
ment també  ha mostrat la seva 
preocupació perquè Foment no 
ha presentat la contraproposta al 
conveni municipal en el termini 
en què s’havia compromès. El 
consistori va enviar el 2 de juny 
una carta al Ministeri recordant 
la promesa de la ministra de Fo-
ment de començar les obres de 
soterrament el 2017. “En aquest 
escrit hem expressat la necessi-
tat de tenir enllestit el conveni 
el més aviat possible perquè 
l’inici de l’execució del projecte 
pugui ser una realitat l’any vi-
nent”, ha explicat el president de 
l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez 
(ERC). 
El consistori montcadenc tam-
bé té previst redactar una carta 
conjunta amb l’Ajuntament de 
Barcelona i la Generalitat –admi-
nistracions que també participen 
a la taula de treball creada per 
Foment– per fer arribar el seu 
malestar al Ministeri davant l’in-
compliment del termini pactat 
per presentar la contraproposta 
de conveni.

Sílvia Alquézar | Montcada
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La Plataforma anuncia 
noves mobilitzacions 
durant la primera 
quinzena de juny per 
pressionar Foment

La PTJST i l’equip de govern van explicar la reunió mantinguda a Madrid amb el Ministeri de Foment el 18 de maig en una assemblea feta a l’Abi

El Consell de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 
s’ha adherit al manifest ‘Volem que Rodalies es recon-
verteixi en un metro regional. Ara Rodalies!’ El text, 
formulat conjuntament pels ajuntaments de l’Hospi-
talet de Llobregat, Montcada i Reixac i Sant Feliu de 
Llobregat, reclama al Ministeri de Foment i a Adif que 
prioritzin l’execució de les actuacions previstes en el 
Pla de Rodalies 2009. Els municipis de l’AMB dema-
nen que Rodalies es converteixi en un metro regional 
competitiu “que doni resposta a la demanda creixent 
de mobilitat i connexió i comunicació segura entre 
les ciutats metropolitanes”. En el manifest, s’insta el 
Govern central a defi nir un calendari dels treballs per 
escrit i aprovat “que mostri el compromís, aquest cop 
ineludible, per dur a terme les obres tants anys rei-

vindicades”. Entre les actuacions que es reclamen hi 
ha el soterrament de les vies al seu pas per Montcada 
i Reixac i Sant Feliu de Llobregat. El text exigeix a totes 
les candidatures que es presenten a Catalunya a les 
eleccions generals que incloguin el compromís priorita-
ri de l’execució del Pla de Rodalies de Barcelona en els 
seus programes electorals. Amb l’objectiu de centralit-
zar les adhesions al manifest així com les queixes dels 
usuaris afectats per les contínues incidències, retards i 
avaries a la xarxa, s’ha creat el web http://ararodalies.
cat i el hashtag #AraRodalies. D’altra banda, el Consell 
Comarcal del Vallès Occidental i el Ple de Santa Per-
pètua han adherit a la declaració de la Federació de 
Municipis de Catalunya (FMC) a favor del soterrament 
de l’R2 al seu pas per Montcada | SA

 
L’AMB s’adhereix al manifest ‘Ara Rodalies’ promogut pels 
ajuntaments de Montcada, Sant Feliu i L’Hospitalet

CAMPANYA DE SUPORTS
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El govern municipal ha decidit 
crear una comissió sobre les zones 
d’aparcament de limitació horària a 
la que convidarà a participar repre-
sentants de Montcada Centre Com-
erç, de l’AV Montcada Centre i de 
la plataforma ciutadana que s’ha 
creat recentment en desacord amb 
la implementació d’una cinquante-
na de places de zona taronja –que 
permeten aparcar un màxim d’una 
hora– al carrer Guadiana. Precisa-
ment en resposta a aquest mal-
estar, el consistori ha considerat 
oportú fer un grup de treball ten-
int en compte que es tracta d’una 
experiència pilot i que d’aquí a un 
any acaba la concessió de les zones 
blaves instaurades al 2003. “La 
voluntat és que els veïns, que 
són els principals destinataris 
de l’aparcament gratuït de rot-
ació, estiguin involucrats en el 
projecte i prenguin part en les 
decisions”, ha manifestat la regi-
dora de l’Àrea Interna, Montser-
rat Ribera (ERC).

Després de reunir-se amb mem-
bres del govern i tècnics munici-
pals, els representants de la Plata-
forma contra la zona de limitació 
horària es mostren disposats a 
participar a la comissió. De fet, el 
col·lectiu va fer una assemblea el 
26 de maig en què va reafi rmar 
que no està en contra de la zona 
taronja –sistema que considera 
vàlid quan s’acabi la concessió de 
la blava–, sinó de la seva ubicació 
en un carrer amb problemes 
d’aparcament que s’agreugen 
amb el mercat ambulant dels di-
mecres, del que també demanen 
el seu trasllat per la incomoditat 
que genera i la seva manca de se-
guretat. 

Sancions. Una de les qüestions 
que haurà de debatre la comis-
sió que vol crear l’Ajuntament 
és el de les sancions per excedir 
el temps d’ocupació de la zona 
taronja. La plataforma qüestiona 
la legalitat de les multes de 80 
euros imposades fi ns ara pel fet 

que no estan recollides a les or-
denances municipals i considera 
que darrera de la mesura hi ha 
un afany recaptatori. En aque-
sta línia, proposa que l’aplicació 
de les sancions es faci de forma 
progressiva, segons el temps que 
hagi excedit l’infractor. 
En nom del govern, Ribera ha deixat 
clar que no hi ha cap ànim recapta-
tori per part del consistori. “Con-
trariament el que es persegueix és 

complir l’objectiu de garantir la 
necessitat de rotació dels aparca-
ments amb caràcter gratuït”, ha 
dit. Quant a la legalitat de les multes 
imposades per la Policia Local en 
zona taronja, la regidora ha dit que 
estan previstes al Reglament Gen-
eral de Circulació i a l’Ordenança 
municipal de Circulació, normes 
que preveuen i regulen les zones 
i els espais d’estacionament amb 
horari limitat.

P. Abián/ R. Jiménez | Montcada

MOBILITAT URBANA

Una trentena de veïns van assistir a l’assemblea de la plataforma feta el 26 de maig 
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L’Ajuntament crearà una comissió 
sobre les zones de limitació horària
El govern vol involucrar veïns, entitats i comerciants en com fi xar i regular els espais d’estacionament limitat gratuït El proper 26 de juny estan cri-

dats a les urnes un total de 
25.081 montcadencs. Les per-
sones titulars i suplents que inte-
graran les meses electorals el dia 
dels comicis va ser designades 
per sorteig el passat 30 de maig 
en sessió plenària. Es van triar 
un total de 270 representants; 90 
titulars, 90 suplents dels titulars i 
altres 90 com a segons suplents, 
que rebran la notifi cació al llarg 
dels propers dies. En cas de no 
poder exercir aquesta funció, les 
persones que hi renunciïn hau-
ran de presentar la corresponent 
justifi cació a la Junta Electoral de 
Zona (Jutjats de Sabadell) abans 
de l’11 de juny. 
Pel que fa al dia dels comicis, al 
municipi hi haurà 13 col·legis 
electorals amb la novetat que es 
recupera el Centre Cívic Can 
Cuiàs com a espai per anar a 
votar, després del període de 
remodelació. D’altra banda, les 
persones que hagin d’exercir el 
dret a vot per correu, el poden 
sol·licitar a l’ofi cina de Correus 
fi ns al 16 de juny.

Designats per 
sorteig els 
titulars de les 
meses electorals
Pilar Abián | Redacció
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Un dels punts que va aixecar 
més debat durant el Ple de maig 
va ser la moció de C’s en defen-
sa de la coofi cialitat del català i 
el castellà i el reconeixement de 
la pluralitat lingüística. L’escrit 
de la formació taronja, amb tres 
regidors a l’oposició, demanava 
a l’Ajuntament la modifi cació de 
la normativa per a l’ús del català 
al consistori, en considerar que 
discrimina la població castellano-
parlant i que, mentrestant, totes 
les comunicacions municipals, 
siguin en format físic o digital, 
estiguin com a mínim en les 
dues llengües ofi cials. En suport 
a la demanda, el grup taronja 

argumentava que així ho recull 
la Constitució. El text, defensat 
pel portaveu de C’s, David Ger-
bolés, només va comptar amb el 
suport de la regidora del PP, qui 
va acusar les administracions de 
“marginar” la llengua que més 
utilitza de forma habitual la ciuta-
dania. Contràriament, la resta de 
formacions del Ple –PSC, ICV-
EUiA-E, ERC, Círculo, CiU i la 
CUP–  van coincidir a dir que no 
hi ha al municipi cap confl icte amb 
la llengua i van criticar la moció de 
C’s en considerar que respon a la 
voluntat de “crear un problema 
allà on no n’hi ha”. També van 
acusar el grup taronja de fer una 
lectura esbiaixada dels articles de 

l’Estatut per argumentar la seva 
proposta.

Tensió. La intervenció de Sergio 
Martín, de Círculo Montcada, va 
pujar el to del debat en vincular 
el discurs de C’s sobre la llengua 
a grups pròxims al franquisme 
com Societat Catalana, moment 
en què el portaveu taronja va 
sortir de la sala per mostrar la 
seva indignació. Al fi nal del de-
bat, l’alcaldessa Laura Campos va 
lamentar l’ambient de crispació i 
va fer una crida a tots els grups a 
seure i parlar per evitar les esca-
lades verbals en els debats plena-
ris, “que suposen donar un trist 
espectacle”, va dir.

Laura Grau | Redacció

PLE DE MAIG

En primer terme, els membres del grup de C’s, durant el debat de la moció presentada a la sessió plenària del mes de maig
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Rebutjada la moció de C’s sobre la 
coofi cialitat del català i el castellà
El text és criticat per tots els grups, excepte el PP, per plantejar un ‘problema inexistent’

URBANISME
El Ple acorda suspendre durant un any les llicències 
per poder construir a l’antic solar de Valentine
Els propietaris del solar on hi havia la fàbrica Valentine, a la Ribera, no 
hi podran construir durant un any, tot i que ja disposen d’un Pla de 
Millora Urbana (PMU) aprovat al 2009. Amb aquesta mesura, acorda-
da al Ple de maig per unanimitat, el govern vol forçar els propietaris a 
negociar canvis en la urbanització del sector. “El disseny plantejat no 
ens sembla positiu per al bé comú ni satisfà el model de barri que 
volem”, ha explicat el president de l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez 
(ERC). El PMU contemplava una única parcel·la, on es preveia la 
construcció d’un nou institut i el soterrament de la línia R2. Després 
d’una suspensió de pagaments de l’antic propietari, el solar va passar 
a mans de tres nous titulars que ara han demanat la reparcel·lació 
dels terrenys per consolidar els seus drets constructius. Les princi-
pals objeccions del govern al PMU és que no manté la continuïtat i 
l’apertura de la Ribera cap al centre, preveu uns edifi cis d’una alçada 
excessiva i la zona que li pertoca a l’Ajuntament es troba en la pitjor 
parcel·la, al costat de la via del tren i a sota d’una catenària.Tots els 
grups van donar suport a la suspensió temporal de llicències i alguns, 
com CiU i CUP, van suggerir la possibilitat de demanar als propietaris 
que obrin el solar mentre es negocia el nou planejament, petició que 
el govern ja els hi ha fet i que ha estat denegada | LG

PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ
Les persones emprenedores que cobrin la subvenció 
de l’Ajuntament rebran tutories personalitzades
Promoció Econòmica ha introduït alguns canvis en les bases per ac-
cedir a les subvencions que facilita l’Ajuntament a persones emprene-
dores, que pugen a 5.000 euros com a màxim per sol·licitant –en total 
es podran atorgar 10 al llarg de l’any. Les modifi cacions es van aprovar 
al Ple de maig amb el vot a favor de tots els grups i en contra de la 
CUP que va reclamar al govern noves polítiques contra la desocupació, 
com ara els vivers de cooperatives. Els emprenedors que demanin 
subvenció al consistori ja no hauran de passar per una comissió 
fi nal d’avaluació, rebran tutories personalitzades i el total de l’ajut, en 
comptes de cobrar-lo en dos pagaments l’obtindran un cop justifi cats 
els primers 6 mesos de l’activitat. “El que volem és introduir millores 
a les bases per tal de simplifi car els tràmits burocràtics i, sobretot, 
potenciar el fet d’acompanyar i donar suport a la persona sol·licitant 
al llarg del desenvolupament del projecte”, ha explicat la regidora de 
Promoció Econòmica i Ocupació, Ana Ballesta (Círculo) | PA

Alumnes del programa ‘Joves per l’ocupació’ 
es preparen per incorporar-se al món laboral
En el marc del programa 
‘Joves per l’ocupació’, un to-
tal de 18 joves, d’entre 18 i 
25 anys, ha realitzat el curs 
d’Auxiliar de Magatzem i el 
d’Auxiliar de Comerç i Atenció 
al Públic, amb 9 participants 
en cada una de les accions 
formatives. El programa està 
impulsat pel Servei Català de l’Ocupació i serveix per donar suport 
a l’experiència pràctica dels joves desocupats, combinant accions 
d’orientació, tutorització i seguiment amb formació i adquisició 
d’experiència professional en empreses | LR
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Promoció Econòmica oferta cursos i tallers gratuïts 
per a emprenedors, autònoms i empresaris
El primer l’organitza el Club de l’Emprenedor i el durà a terme l’expert en 
networking Santi Rius, que dinamitzarà una trobada oberta a autònoms, 
empresaris i emprenedors per relacio nar-se amb una metodologia parti-
cipativa i innovadora. La sessió tindrà lloc el 8 de juny de 9.30 a 13.30h. 
El segon curs ensenyarà els participants a crear un pla d’empresa i es 
durà a terme del 9 al 17 de juny. Amdues formacions es faran a la seu 
de l’SPE (c.Alt de Sant Pere, 73). Més informació al telèfon 935 648 
505 o enviar un correu a empresa@montcada.org | LR

Les operadores de telefonia mòbil comencen a 
oferir a la ciutat els serveis de 4G
Aquesta tecnologia permet assolir connexions mòbils d’alta veloci-
tat, millorar la cobertura a l’interior dels edifi cis i aconseguir més 
nivells de penetració geogràfi ca. Els serveis mòbils 4G utilitzaran 
la freqüència 800 MHz que fi ns ara feien servir les televisió digital 
terrestre (TDT) i podria passar que el senyal de televisió es veiés 
afectat per interferències. En aquest cas, cal posar-se en contacte 
amb l’empresa encarregada del desplegament del 4G, mitjançant el 
telèfon 900 833 999 i per email a ayuda@llega800.es | LR

COMUNICACIONS
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A partir del 6 de juny es faran les 
obres destinades a connectar les 
aigües residuals i pluvials del car-
rer Quixot, a la Vallençana baixa, i 
de la gasolinera que hi ha en aquest 
punt de la carretera de la Roca amb 
el col·lector metropolità que va a la 
depuradora del municipi. Actual-
ment les pluvials van a parar a la 
cuneta del vial. “En aquest sector 
no hi ha clavegueram, només 
fosses sèptiques i és necessari i 

urgent canalitzar les aïgues per 
evitar acumulacions com la que 
hi ha al pou ubicat al costat de 
l’anomenat camí del colesterol”, 
ha explicat el president de l’Àrea 
Territorial, Jordi Sánchez (ERC). 
La intervenció obligarà a aixecar 
una tram del passeig de ribera 
paral·lel al riu Besòs.

Cost. Les obres, pressupostades 
en 23.000 euros, les sufragarà el 
departament de Medi Ambient 

del consistori i ajudarà a resoldre 
una problemàtica que ve de lluny 
i que s’afrontarà en el marc de la 
construcció de la rotonda que la 
Diputació de Barcelona està fent 
a la intersecció entre carretera 
de la Roca i la Vallençana. Pre-
cisament la fi nalització d’aquesta 
actuació, iniciada l’estiu passat, 
s’ha retardat a l’espera que es faci 
la canalització d’aigües i que es 
desviï una línia elèctrica de mitja 
tensió.

Pilar Abián | Redacció

VALLENÇANA BAIXA

Les aigües pluvials del carrer Quixot ara van a parar a la cuneta de la carretera de la Roca com es pot observar en aquesta imatge
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Canalització de les aigües del carrer 
Quixot fi ns al col·lector de l’AMB
La intervenció permetrà enllestir les obres de la rotonda de la carretera de la Roca

Amb motiu del Dia Mundial del 
Medi Ambient, que se celebra el 
5 de juny, l’Ajuntament organitza 
una recollida de residus al torrent 
de Reixac, ubicat a la Serralada 
de Marina, l’activitat es desenvo-
luparà entre les 10 i les 12h. A 
la mateixa jornada, d’11 a 14h, 
l’Observatori Territori i Medi 
Ambient prepara una trobada 
d’entitats a la cruïlla entre els car-
rers Major i Generalitat per donar 
visibilitat als moviments socials 
que reivindiquen la dignifi cació 
del medi ambient i una millora 
dels entorns naturals.

Concurs. En el marc d’aquesta ini-
ciativa, els promotors de la trobada 
convoquen un concurs de fotogra-
fi a sota el lema ‘Montcada Degra-
dada’. Els participants han de pen-
jar una imatge de denúncia feta 
a Montcada sobre algun aspecte 
mediambiental a la xarxa social 
Instagram amb el hastag #Mont-
cadaiReixacMediAmbient i ser 
seguidors del perfi l l´@ObsTerri-
toriMediAmbient. El termini clou 
el 5 de juny, a les 0h.

Activitats per 
commemorar el 
Dia Mundial del 
Medi Ambient
Sílvia Alquézar | Redacció

La plataforma ciutadana ‘Salvem 
el Pla de Reixac’ vol denun-
ciar al Servicio de Protección 
de la Naturaleza (SEPRONA) 
l’abocament d’aigües residuals 
que es va produir entre els dies 
15 i 16 de maig al torrent de Mas 
Duran.El col·lectiu assenyala 
directament l’Ecoparc 2 com a 
causant de l’incident,  tot i que 
l’origen del vessament va ser 
una fallada elèctrica a l’estació 
de bombeig que recull les aigües 
residuals de les empreses del ves-
sant nord del polígon de Can 
Salvatella (Barberà) per enviar-les 
cap al col·lector que passa pel riu 
Ripoll en direcció a la depurado-
ra de Montcada. El consistori ha 
reclamat a l’Ajuntament de Bar-
berà que prengui les mesures que 
calgui per evitar que l’incident 
es torni a repetir. “També hem 
demanat a l’ACA, l’organisme 
que té les competències en 
aquest àmbit, que obri una in-
vestigació al respecte i sancioni 
l’empresa causant dels fets”,  ha 
dit el regidor de Medi Ambient, 
Sergi Martín (Círculo). 

Denúncia per 
un vessament 
al torrent de 
Mas Duran
Pilar Abián | Redacció
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.....També és notícia......................................
VALORACIÓ POLÍTICA
El PSC considera ‘decebedor’ el primer any de mandat de l’actual 
govern d’esquerres en l’aniversari dels últims comicis municipals
Quan es compleix un any de les passades elec-
cions municipals, el grup majoritari en l’oposició, 
el PSC, ha fet un comunicat de premsa en què 
qualifi ca de “lamentable, decebedor i poc inno-
vador” el primer any de gestió d’ICV-EUiA-E, ERC 
i Círculo Montcada. Els socialistes consideren que 
l’actual govern està mancat d’iniciatives pròpies 
i que s’ha dedicat a continuar els projectes que 
havia impulsat el seu grup durant els anteriors 
mandats. També acusen el tripartit de posar tra-
ves a l’ampliació de la nau de Lidl i d’excusar-se 
en “l’herència rebuda” per justifi car la constant 
manca de projectes amb segell propi. Altres retrets 
del PSC a l’actual govern són que, en comptes de 
seguir l’exemple de ciutats com Badalona o Bar-

celona on les forces d’esquerra han arribat a con-
sensos amb el seu partit –la força més votada a 
Montcada a les últimes municipals–, ha optat per 
“la confrontació”. 
Els socialistes posen en dubte la capacitat 
d’actuació dels regidors de barri als que qualifi -
quen d’“ambaixadors del govern”, i també troben 
a faltar participació ciutadana en qüestions com 
ara l’elaboració dels pressupostos i les ordenances 
municipals o la implementació de les zones taron-
ja d’aparcament al centre. “Els tres partits que 
governen a Montcada i Reixac no representen un 
projecte seriós, simplement ocupen càrrecs mu-
nicipals sense tenir una base sòlida per governar 
una ciutat”, clou el comunicat | PA

EXPOSICIÓ 
ERC acull una mostra sobre la lluita de 
Catalunya pels drets socials i nacionals
El nou local d’ERC (Major, 
37) acull fi ns al proper 12 
de juny la mostra ‘Llibertat! 
La lluita dels catalans pels 
drets socials i nacionals’, 
de la Fundació Josep Irla, 
que el 20 de maig va ser 
inaugurada pel president 
de l’entitat i exconseller 
de la Generalitat (2004-
2010), Josep Huguet. 
L’exposició fa un repàs a més de deu segles d’història, des 
de la independència dels comtats catalans, l’any 872, fi ns 
a l’actualitat. “Els fets demostren que fa més de mil anys 
que els catalans volem un Estat plenament democràtic i 
social”, va dir Huguet. Recuperar la memòria històrica és 
un dels objectius de la Fundació Irla que va néixer l’any 
1997 en homenatge a qui fou president de la Generalitat 
a l’exili des del 1940 al 1954. Precisament un dels funda-
dors de l’entitat va ser Huguet, qui durant la inauguració de 
l’exposició va repassar els diferents episodis històrics que, 
segons va dir, expliquen perquè els catalans han actuat 
durant segles en defensa dels seus drets i llibertats | PA

MAS RAMPINYO
C’s reclama al govern que justifi qui tècnicament 
la necessitat d’ascensors al pas soterrat
Ciutadans critica que 
el projecte no tingui 
al darrera un informe 
tècnic que justifi qui la 
inversió prevista, que 
puja a 500.000 euros 
i que sufragarà l’Àrea 
Metropolitana. “L’únic 
que ens ha facilitat 
el govern ha estat un 
simple estudi de cinc pàgines sobre les possibles alternati-
ves”, ha lamentat el portaveu de C’s, David Gerbolés, qui recla-
ma les raons que aconsellen instal·lar els ascensors on ara hi 
ha un pas soterrat i unes escales mecàniques. El partit també 
s’ha queixat de les contínues avaries que hi ha a les escales i 
ha acusat el govern de passivitat. En resposta a aquestes críti-
ques, el president de l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez (ERC), ha 
assegurat que el pas se supervisa a diari i que el projecte dels 
ascensors és necessari malgrat el seu elevat cost. “No ente-
nem que C’s vulgui posar traves a aquesta actuació, sobre-
tot després del seu fracassat intent d’apropiar-se a última 
hora d’una reivindicació ciutadana que ha estat liderada 
per l’AV del Gurugú i per la FAVMIR”, ha dit l’edil | LR

HABITATGE
L’Ajuntament obre 11 expedients nous contra empreses i 
grans immobiliàries que tenen pisos buits al municipi

L’Ajuntament ha iniciat 11 nous expedients a entitats bancàries i grans 
tenidors per tenir pisos desocupats amb l’objectiu que es destinin a la 
borsa municipal de lloguer social. Aquests nous expedients afecten un 
total de 50 immobles, repartits en diferents barris de Montcada, que 
ja es troben inscrits al Registre d’Habitatges Desocupats de la Gene-
ralitat i s’afegeixen als 9 que ja té en marxa el consistori, que afecten 
31 habitatges buits. “Seguirem insistint en tots aquests expedients 
fi ns que s’aconsegueixi l’ocupació dels pisos desocupats que hi ha 
al municipi”, ha destacat la regidora Jessica Segovia (ICV-EUiA-E). La 
Llei del Dret a l’habitatge permet requerir als propietaris l’ocupació im-
mediata dels immobles buits, així com establir multes coercitives i san-
cions, en cas d’incompliment de la mateixa. La norma també preveu 
la cessió voluntària dels pisos a l’Ajuntament per tal de destinar-los a 
lloguer social. Al març l’Ajuntament va multar per aquest motiu al Banc 
Sabadell amb 33.000 euros –3.000 per habitatge buit– i prèviament a 
la SAREB, amb 12.000 | SA
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ELECCIONS GENERALS
La candidata número 3 de la llista de CDC 
es compromet a defensar el soterrament
La secció local de CDC va rebre l’1 de juny la visita de 
la candidata número 3 de la llista de Convergència per 
Barcelona, Lourdes Ciuró, actualment diputada al Con-
grès dels Diputats, qui es va reunir amb representants 
de la Plataforma Tracte Just Soterrament Total (PTJST). 
La diputada es va comprometre a exigir al Congrès que 
es consigni la partida inicial de 100 milions d’euros que 
demana la Plataforma per començar les obres de soterra-
ment de l’R2 al 2017. “Montcada no pot esperar més, no 
només pel tràgic degoteix de víctimes, sinó també per 
una qüestió de cohesió social i d’excessives servituds a 
la mobilitat de la resta del país”, va dir Ciuró | LG
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SERRALADA DE MARINA
El col·lectiu que treballa per a la conservació de la 
Torre dels Frares busca socis col·laboradors
Els habitants de la Torre 
dels Frares han iniciat una 
campanya amb l’objectiu 
de buscar suports per con-
servar i recuperar l’edifi ci, 
situat davant de la depu-
radora d’aigües residuals 
de Montcada i Reixac, en 
plena Serralada de Marina. 
El col·lectiu ha constituït el 
Cercle Obert d’Amics de la 
Torre dels Frares i ofereix la possibilitat de col·laborar amb 1 euro 
mensual o bé 12 anuals. “Amb aquests diners podrem ampliar les 
tasques de manteniment de l’edifi ci i el seu entorn que estem 
fent”, ha explicat el portaveu Pere Jordi, qui anima els montcadencs 
a visitar la Torre durant les jornades de portes obertes que es fan 
cada cap de setmana. El col·lectiu ja ha dut a terme diferents ac-
tuacions per evitar que la casa i el seu entorn continuï deteriorant-se 
com el cobriment de part del sostre esfondrat, la recuperació de 
l’era i la neteja de la bassa que hi ha al recinte. També s’ha posat 
en contacte en diverses ocasions amb l’Ajuntament i el Parc de la 
Serralada de Marina per denunciar l’alteració del Canalet dels Frares 
i l’aparició d’horts il·legals. Aquestes denúncies han culminat amb 
l’obertura de set expedients per infracció urbanística i la intervenció 
de la Policia Local, els Mossos i els agents forestals, que van iden-
tifi car els infractors, segons ha explicat el regidor de Medi Ambient, 
Sergi Martínez (Círculo), qui també ha informat que els propietaris 
de la fi nca han iniciat els procediments legals per desallotjar els ocu-
pants del recinte amb l’objectiu de vendre-la | LG
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anuncis gratuïts                      Tel. 935 726 474  ae: som@laveu.cat        
Lloguer. Plaça de pàrking al carrer 
Lleida (Illa Vilagut). Bon preu.  Tel  650 
387 108 (Antoni). 
En venta. Peugeot 206 Cabrio 1.6, 
gasolina, color plata, en buen estado, 
todas la revisiones pasadas Interesados 
llamar al 935 642 017.

Se traspasa. Panaderia en Pla d’en 
Coll. Tel. 935 646 564. 
En venda. Dues places de pàrking a av. 
Catalunya de Mas Rampinyo. Una plaça 
de 10 m2 per 6.300 euros i una altra de 
6 m2 per 3.500. Telèfon 945 643 116.
Me ofrezco. Para trabajar como vigi-

lante de seguridad, jardinero o pintor. Tel. 
692 560 296.
Peluquera. A domicilio. Unisex. Lunes, 
martes y miércoles. Tel. 616 314 348.
Clases particulares. De todas las asig-
naturas desde primaria hasta la ESO. 
Con experiencia. Tel. 632 671 780.
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SOLIDARITAT AMB SERGIO MÁRMOL 
Un grup de veïns ha recollit 400 euros per 
ajudar la família del jove que va ser agredit 
brutalment al novembre i va quedar en coma

La primera Biergarten de Mont-
cada tindrà lloc fi ns al 5 de 
juny davant del pavelló Miquel 
Poblet. Carregat d’activitats 
culturals, lúdiques, familiars i 
solidàries, l’esdeveniment està 
coorganitzat per les empreses lo-
cals d’alimentació i d’organització 
d’esdeveniments Leo Boeck i 
Eventop Carpas, respectivament, 
i l’Ajuntament. La festa, inspirada 
en l’Oktoberfest alemanya, pretén 
mostrar a la ciutadania tot un amp-
li ventall de cerveses i gastronomia 
típica de diferents països del món, 
amb actuacions en directe. 
L’aforament és per a un màxim de 
2.000 persones i hi haurà un total 
de 200 taules. La Biergarten s’ha 
pensat per a un públic familiar i 
per a les persones a les quals els 
agrada degustar cerveses d’arreu 
del món. 

Activitats. El programa inclou el 
dia 3 una festa amb dj’s a càrrec 
de l’emissora Europa FM (20 h); 
el dia 4, una festa bavaresa i, el 
dia 5, una jornada per conèixer 
les cerveses d’arreu del món. Per 
a la canalla, s’habilitarà una zona 
infantil al costat del recinte. També 
hi haurà la presència d’artesans 
del municipi. L’objectiu de la Bier-
garten és oferir una nova activitat 
lúdica i afavorir la promoció de 
les empreses locals. A més, una 
vintena de persones de Montcada 
ha estat contractada per treballar-
hi mitjançant la borsa de treball de 
l’Ajuntament.

La Biergarten 
tindrà lloc fi ns 
al dia 5 davant 
del pavelló
Sílvia Alquézar | Redacció
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Les set escoles públiques de Mont-
cada –Elvira Cuyàs, Font Freda, 
Mas Rampinyo, El Turó, El Viver, 
Mitja Costa i Reixac– han dut a 
terme aquest curs la segona edició 
dels ‘Contes Encadenats’, un pro-
jecte que té com a objectiu la pro-
moció de la creativitat i la coopera-
ció fent ús de les noves tecnologies. 
En total, s’han escrit set relats. Ca-
dascuna de les classes participants 
ha pensat i ha redactat una part 
d’un conte –la presentació, el nus o 
el desenllaç–, que després ha penjat 
a Internet perquè hi tingués accés 
la resta d’escoles. En l’experiència 
ha pres part un total de 21 grups 
d’alumnes dels cursos entre 3r i 6è, 
que també han fet un vídeo de pre-
sentació i les il·lustracions. 

Novetat. Aquest curs, amb l’ob-
jectiu que els infants que han par-
ticipat en la iniciativa es coneguin 
personalment, les escoles i l’Ajunta-
ment organitzen una festa per clou-
re el projecte, el pròxim 10 de juny 
al matí.  La jornada tindrà lloc en 
dos escenaris diferents. Al Teatre 
Municipal, un espectacle de màgia 

servirà per presentar els diferents 
contes elaborats pels alumnes, que 
també podran veure el reportatge 
de vídeo que Montcada Comuni-
cació ha elaborat sobre tot el procés 
creatiu dels relats al llarg del curs. 
L’acte també inclourà la presentació 
d’un rap sobre els Contes Encade-
nats que han composat els alumnes 
de 5è de l’escola El Viver i el seu 
professor de música, Javier Carmo-
na. L’altre espai on se celebrarà la 
festa serà l’exterior del pavelló Mi-
quel Poblet, on un grup d’animació 
farà ballar els infants amb l’objectiu 
principal que s’interrelacionin. 

ESCOLES PÚBLIQUES

Sílvia Alquézar | Montcada

El càmera de Montcada Comunicació Raül Rivas durant la gravació del rap que han composat els alumnes de cinquè de l’escola El Viver

La cloenda tindrà 
lloc a dos escenaris, 
el Teatre Municipal i 
l’exterior del M. Poblet

L’objectiu és que els alumnes dels centres participants en la iniciativa es puguin conèixer personalment

Una festa clourà el projecte dels 
‘Contes Encadenats’ el 10 de juny

Montcada Ràdio emet els set relats

A més del documental, Montca-
da Comunicació ha col·laborat 
enguany en el projecte dels 
‘Contes Encadenats’ amb la 
gravació dels relats a Montca-
da Ràdio a càrrec dels alumnes 
que els han escrit. L’emissora 
municipal està emetent els set 
relats, un cada dia, entre l’1 i 
el 9 de juny, a les 10.05 i les 
19.05h, a la sintonia del 104.6 
de la FM. Els contes també es 
poden escoltar per Internet a 
www.montcadaradio.com   | SA Els alumnes han gravat els contes a la ràdio
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Tindrà lloc a la Casa de la Vila, 
a les 17.30h. L’ordre del dia 
inclou, entre d’altres temes, la 
presentació d’un projecte per als 
instituts per prevenir les situaci-
ons de discriminació i agressions 
relacionades amb la identitat se-
xual. Hi ha prevista l’assistència 
del president de l’Observatori 

contra l’Homofòbia, Eugeni Ro-
dríguez, qui va fer una conferèn-
cia sobre els serveis que ofereix 
l’OCH en el marc de la signatura 
del conveni entre l’Observatori i 
l’Ajuntament, que va tenir lloc el 
19 de maig a la Casa de la Vila 
amb motiu del Dia Internacional 
contra l’Homofòbia | SA

SOS Refugiats Mir va sumar-se a 
la crida del grup ‘Llum pels refu-
giats’ i va organitzar una encesa 
d’espelmes, el 29 de maig, a la 
plaça de l’Església a la qual va as-
sistir una seixantena de persones. 
La iniciativa tenia com a objectiu 
visibilitzar la voluntat d’acollir 
refugiats i expressar la indigna-
ció pel tracte que aquests estan 

rebent dels governs europeus. 
L’encesa feta a Montcada va anar 
acompanyada de la projecció 
d’un vídeo de denúncia fet per 
un activista local sobre la situació 
en què es troben els refugiats, a 
camps de concentració militarit-
zats on no hi ha els serveis mí-
nims imprescindibles.
D’altra banda, l’Ampa Reixac 
lliurarà al col·lectiu SOS Refu-

giats-MiR els 300 euros que va 
recollir al vermut solidari que va 
fer 21 de maig en el marc de la 
Festa de la Primavera, organit-
zada per l’entitat. Aquest any, la 
festa va tenir com a eix temàtic la 
Mediterrània i les seves cultures. 
Els alumnes van pintar un mural 
reivindicatiu al pati del centre 
amb el lema ‘Mediterrani, mar 
de pau’.

La mare de Sergio Mármol, Eva Hernando (dreta), recollint les guardioles de mans de Sara Escofet

Pilar Abián | Redacció

SOS REFUGIATS MIR

Encesa d’espelmes per expressar 
la voluntat d’acollir refugiats
Una seixantena de persones va participar a l’acció feta a la plaça de l’Església 

Una desena d’entitats va partici-
par el 29 de maig a la jornada de 
comerç just i banca ètica sota el 
lema ‘Desconnecta’t del capitalis-
me, instal·la’t a les alternatives’, 
organitzada per la Regidoria de 
Solidaritat i Cooperació a la pla-
ça de la Ribera. “Amb aquests 
tipus d’actes volem que la ciu-
tadania prengui consciència 
sobre les iniciatives tant de con-
sum responsable com de cam-
panyes solidàries que s’estan 
duent a terme”, va explicar la 
regidora Mònica Martínez (ICV-
EUiA-E), responsable del depar-
tament municipal. 
En l’àmbit de la solidaritat, col-
lectius com l’Associació Socio-
cultural d’Equatorians ASERM 
i l’església evangèlica ‘es.porfe’ 
van aprofi tar la matinal per reco-
llir donacions en ajuda als dam-
nifi cats del terratrèmol de l’Equa-
dor, mentre que SOS Refugiats 
MiR va fer un tast de productes 

destinat a recaptar fons per als re-
fugiats de Grècia. Altres entitats 
solidàries presents a la jornada 
van ser Taarof Bi Salam –vincula-
da al Marroc– Creu Roja, Proide 
–d’ajuda al Tercer Món– i Tazu-
mal, amb arrels a El Salvador.
En l’apartat de consum respon-
sable hi van participar el grup 
Tercer Món Mataró, amb venda 

i tast de productes de comerç just; 
la banca ètica Fiare i els grups lo-
cals d’horts ecològics ‘Cistellaires 
el Brot’ i ‘La pastanaga’. Per ame-
nitzar la jornada hi va haver l’ac-
tuació del grup de batucada dels 
Diables de Can Sant Joan, un es-
pectacle de circ, un taller d’henna, 
activitats infantils i la degustació 
de batuts de xocolata.

La festa del comerç just i responsable va tenir lloc el 29 de maig a la plaça de la Ribera
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Pilar Abián | La Ribera

COOPERACIÓ

Matinal per promoure la solidaritat 
i el consum just i responsable 
Una desena d’entitats va participar a la jornada, el 29 de maig a la plaça de la Ribera
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El jove Sergio Mármol 
surt del coma profund
Un grup de veïns recull 400 euros per ajudar la família

SOLIDARITAT

Quan es compleix mig any de 
l’agressió que va deixar en coma 
el jove de Montcada Sergio Már-
mol, s’obre un bri d’esperança en 
l’evolució del seu estat de salut. 
Segons ha explicat la seva mare, 
Eva Hernando, el noi ja obre els 
ulls i és capaç de respondre a de-
terminats estímuls externs. En ter-
mes mèdics aquest estat de coma 
es denomina ‘estat de vigília amb 
mínima resposta’. “Els metges de 
l’hospital de la Vall d’Hebron 
no saben fi ns a on arribarà la 
recuperació de Sergio, perquè 
les lesions neuronals són greus, 
però nosaltres confi em que pu-
gui sortir del coma aviat”, ha 
explicat Hernando, que té un altre 
fi ll de 23 anys amb paràlisi cere-

bral ingressat en una residència 
d’Alella des que el seu germà va 
patir l’agressió. 
Hernando ha agraït les contínues 
mostres de suport que ha rebut en 
tot aquest temps per part de veïns 
de Montcada i, especialment, la re-
collida de fons que ha impulsat un 
grup de ciutadans en el marc de 
la campanya ‘Justícia per a Sergio’, 
amb la distribució de guardioles 
a diferents punts del municipi. A 
fi nal del mes de maig, el col·lectiu, 
representat per Sara Escofet, ha 
lliurat a la mare de Sergio els 400 
euros recollits. Sergio Mármol, 
de 21 anys, va ser víctima d’una 
brutal pallissa a la sortida d’una 
discoteca de Malgrat el passat 22 
de novembre. La investigació con-
tinua sota secret de sumari.

Laura Grau | Montcada

EDUCACIÓ
Últim Consell Escolar Municipal del curs, el 8 de juny
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L’Institut Català de la Salut (ICS) 
ha posat en marxa una campa-
nya contra el mal ús dels ano-
menats protectors d’estómac,  
coneguts com omeprazols, que 
poden generar efectes adversos 
si no es prenen sota control mè-
dic. Els CAP de Montcada ja han 
començat a informar a les seves 
consultes dels riscos que suposa 
prendre aquest medicament sen-
se prescripció mèdica. Ens ha am-
pliat la informació Lydia Torres, 
metgessa del CAP Les Indianes.
Quin és el principal missatge 
que fa arribar als pacients?
Els hi volem deixar clar que els 
omeprazols i similars són un me-
dicament que només s’ha de fer 
servir quan hi ha risc d’erosió a 
conseqüència de la presa d’altres 
fàrmacs o bé quan el pacient té un 
quadre ulcerós però, en qualsevol 
cas, sempre sota control mèdic. 
Quins problemes pot generar 
l’ús abusiu de l’omeprazol?

Aquest fàrmac redueix el PH gàs-
tric de l’estómac i és molt efectiu 
per abordar afeccions gàstriques, 
però té un inconvenient: impe-
deix que l’organisme absorbeixi 
determinades substàncies dels 
aliments que només poden ser 
processades amb uns nivells nor-
mals d’acidesa. S’ha comprovat 
que el consum continuat d’ome-
prazol pot generar falta de vitami-
na B12, essencial per al bon estat 

de la nostra memòria, i falta de 
calci, que pot derivar en proble-
mes d’osteoporosi. També es po-
den donar incompatibilitats entre 
aquest fàrmac i altres substàncies. 
Per exemple, estan contraindicats 
per a les persones que prenen 
ferro en casos d’anèmia, ja que 
impedeixen que aquest element 
sigui assimilat per l’organisme.
Quan s’han descobert aquests 
efectos adversos?

Els omeprazols i similars porten 
més de tres dècades en el mercat, 
però ha estat en els darrers cinc o 
sis anys i gràcies als avenços de la 
investigació que s’han començat 
a veure els seus efectes secundaris 
a llarg termini. Per tant, cal res-
pectar les indicacions del metge 
en tot moment. 
Hi ha gent que el pren abans 
d’un dinar copiós per no tenir 
molèsties durant la digestió.
Això és un mal ús del medica-
ment. Existeixen altres fàrmacs 
que actuen de forma més local i 
no tenen aquests efectes secun-
daris. També podem optar per 
prendre sal de fruites o infusions 
digestives quan hem fet algun ex-
cés, però mai automedicar-nos. 
Què han de fer els usuaris que 
prenen omeprazols habitual-
ment per prescripció mèdica?
No han de deixar el tractament 
de cop, però sí acudir al seu met-
ge perquè avaluï el seu estat físic i 
valori la seva continuïtat o no.

Laura Grau | Pla d’en Coll

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

La doctora Lydia Torres informant una pacient sobre l’ús de l’omeprazol a la seva consulta

L’ICS inicia una campanya contra 
el mal ús dels protectors d’estómac
S’ha descobert que l’abús dels omeprazols i similars poden generar problemes de memòria i osteoporosi
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Davant d’alguns casos de menin-
gitis vírica detectats a Montcada 
i Reixac, l’Ajuntament va dur a 
terme de forma preventiva ac-
cions de neteja i desinfecció in-
tegral a totes les instal·lacions es-
colars del municipi, treballs que 
es van fer fora de l’horari lectiu. 
Des del consistori s’ha difós un 
missatge de tranquil·litat a les 
famílies ja que, segons una nota 
de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya (ASPC), la majoria 
dels pacients es recuperen com-
pletament per ells mateixos i els 
metges solen recomanar repòs, 
líquids abudants i medicaments 
per fer baixar la febre i el mal-
decap | SA

Neteja a fons 
de les escoles 
per prevenir el 
contagi de virus

Sílvia Alquézar | Redacció

L’Ajuntament ha netejat a fons les escoles

EL
P
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FESTA ANUAL DELS AMICS 
DE REIXAC, EL 12 DE JUNY
Coincidint amb la celebració, 
es farà l’acte per nomenar 
la plaça que hi ha davant 
de l’església amb el nom 
del mossèn Juan-Torres 

A les 12h tindrà lloc la descoberta d’una placa amb el nom 
del que va ser el rector de l’església de Santa Engràcia entre el 
1971 i el 2004. Josep M. Juan-Torres va morir l’1 de febrer de 
2015 a l’edat de 80 anys i les seves cendres reposen en una 
urna als peus de la imatge de la Mare de Déu que hi ha a Rei-
xac. El 1996 va ser nomenat Fill Adoptiu i el 2004 va rebre la 
Medalla de la Ciutat. En acabar l’acte protocolari, els Amics de 
Reixac celebraran la seva festa anual amb sardanes, l’actuació 
dels Castellers de Montcada, una paella popular i un ball ame-
nitzat pel duet l’Esquitx  | SA 

.....també és notícia..................................
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RAL·LI D’AUTOBUSOS CLÀSSICS
La comitiva, formada per una quarantena de vehicles, 
va passar per la plaça d’Espanya de Mas Rampinyo

Un centenar de 
participants locals a 
la Bicicletada pel Besòs

Una quarantena d’autobusos clàssics, alguns amb 100 anys d’anti-
guitat, va participar el 29 de maig al ral·li que organitzen l’empresa 
Sagalés, la Fundació TMB, Transports de Barcelona i l’Associació per a 
la Recuperació i Conservació d’Autobusos (ARCA). La comitiva, que va 
sortir de l’avinguda Maria Cristina de Barcelona a les 9h, va passar per 
la plaça d’Espanya del municipi sobre les 12h per acabar el recorregut 
a Caldes de Montbuí | SA  

El riu Besòs va viure el 29 de maig 
un dels dies que més persones 
transiten per la seva llera. Al vol-
tant de 800 persones, un cente-
nar de Montcada,  va participar a 
la XIV Bicicletada del Besòs, que 
organitza el Consorci per a la De-
fensa del Besòs, la Federació Ca-
talana de Ciclisme i l’Ajuntament 
de Sant Adrià amb el suport de 
la Diputació i els consistoris per 
on transcorre la pedalada. Cap a 
les 12h ja havien arribat pràctica-
ment tots els participants al Parc 
Fluvial del Besòs, situat al terme 
municipal de Sant Adrià, on es va 
fer una festa esportiva  | SA

El Teatre Municipal acull el lliurament dels Premis de Recerca de batxillerat 
Un total de 25 alumnes de batxillerat de Montcada i Reixac, Ripollet i Santa Perpètua de Mogoda va 
rebre el 24 de maig un reconeixement pel seu treball de recerca durant l’acte que es va celebrar al 
Teatre Municipal del municipi. La presentació dels treballs guardonats l’organitza el Centre de Recursos 
Pedagògics (CRP) del Vallès Occidental VI, amb el suport dels tres ajuntaments implicats. Els premis 
de recerca reconeixen treballs individuals o per parella. Un total de 9 alumnes de Montcada i Reixac 
van rebre el reconeixement. A la foto, els premiats de Montcada amb l’alcaldessa, Laura Campos, i la 
regidora d’Educació, Infància i Joventut, Jessica Segovia, ambdues d’ICV-EUiA-E | SA
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La cinquena trobada de 
Tai-txí es farà el dia 5 a 
la plaça de l’Església
A partir de les 10h, hi haurà de-
mostracions dels diferents grups 
de Tai-txí que hi ha al municipi 
com el Casal de Gent Gran Casa 
de la Mina, el Casal de Gent Gran 
de Montcada i Reixac, l’Institut 
Municipal d’Esports i Lleure i 
l’Espai Tai Chi. Enguany també es 
faran tallares sobre sons curatius, 
d’arrelaments i de Hun Yuan Qi 
Gong | SA
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Reunión en Madrid
Después de leer la noticia y ver las 
correspondientes imágenes sobre la 
reunión que mantuvieron represen-
tantes de nuestro consistorio con Adif 
y el Ministerio de Fomento, mi pre-
gunta es: ¿Qué hacía ahí la presidenta 
del Área Social? Si alguien me puede 
contestar, lo agradecería; de momen-
to doy mi opinión. Debería dedicar su 
tiempo a atender mejor su Área, ya 
que hay algunas carencias y en su 
campaña dijo que “iba a trabajar por 
y para el pueblo”, pero después de 
este primer año (muy celebrado), no 
se aprecian cambios. 
En nuestro municipio hay muchas 
personas con diferentes necesidades. 
A mí como ser humano, me parece 
muy triste ver a personas en la puerta 
de algunos comercios pidiendo comi-
da, por lo que me parece lamentable 
que la presidenta del Área Social, 
en vez de dejar trabajar a sus com-
pañeros se vaya de paseo a Madrid, 

que seguramente con ese dinero se 
podría haber llenado un buen carro 
de comida. Así que menos postureo y 
más empatía y humildad.

M.C.
Montcada

Aclariment
Referent als diferents articles publi-
cats a La Veu que, fent esment a les 
places de la zona taronja del carrer 
Guadiana, impliquen l’AV Montcada 
Centre i després de la reunió man-
tinguda amb els representants de la 
plataforma no a la limitació horària, 
en la qual ha quedat clar la no im-
plicació en aquest projecte per part 
nostra, volem deixar molt clar que 
en un principi la nostra entitat va ser 
convidada per part de l’Ajuntament, 
a assistir a una reunió informativa a 
l’ABI, en la qual s’explicava el funcio-
nament de la zona taronja. 
També ens van preguntar que ens 
semblava aquesta iniciativa i nosal-

tres vam donar la nostra opinió de 
què ens semblava bé, però en cap 
moment vam organitzar cap reunió, 
ni vam tenir la iniciativa com s’ha dit, 
ni vam fer cap demanda, ni la vam 
proposar, ni la vam impulsar. 
Per tot això i tot el que s’ha escrit i 
dit als mitjans, esperem que aquest 
malentès quedi totalment aclarit, 
desvinculant-nos de qualsevol infor-
mació errònia, mal interpretada i no 
contrastada, que pugui aparèixer en 
qualsevol mitjà i que faci referència 
a l’AV Montcada Centre ara i en un 
futur i, molt especialment, en el cas 
de la zona taronja.

Junta AV Montcada Centre
Montcada

‘Setmana sense fum’
Del 23 al 25 de mayo el Ayuntamiento 
y el CAP de Montcada i Reixac orga-
nizaron la ‘Setmana sense fum’, para 
concienciar sobre los efectos nocivos 
del consumo de tabaco y sensibilizar 

a la població de la importancia de 
vivir en un ambiente libre de humo. 
Esta iniciativa me parece perfecta 
pero tendría que incluir también el 
humo que sale de la cementera, que 
es mucho peor que el del cigarrillo 
y contra esto no se están haciendo 
grandes campañas. 
Pediría menos demagogia y más 
hechos concretos contra quien nos 
está haciendo mucho daño.

Manolo Gómez
Can Sant Joan

Fe d’errates
A la secció de la bústia, la carta ‘Agraï-
ments d’un mestre’ publicada a l’ante-
rior número de La Veu de Montcada, la 
signava Pere Tosquella, no Cisquella, 
com va aparèixer erròniament. D’al-
tra banda, a la notícia referida al grup 
Essencial Kid’s de l’escola Cirqs Dance 
Studio volem esmenar que no va debu-
tar al món de la competició l’any passat, 
sinó que en fa dos.

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu

Les cartes no han d’excedir de 25 línies. És imprescindible que els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI. No es publicaran les cartes que atemptin contra 
persones o institucions. Les cartes es poden registrar a l’Ofi cina d’Atenció Ciutadana (OAC), o bé enviar-les per email, amb les dades corresponents, a l’adreça electrònica som@laveu.cat 
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>Editorial

Aparcament

La propera edició de 
‘La Veu’, el 17 de juny

Després del malestar expres-
sat per un grup de veïns arran 
la implementació de zones 
d’aparcament taronja al car-
rer Guadiana, l’Ajuntament 
ha decidit reconduir la situa-
ció creant una comissió amb 
la participació de represen-
tants dels comerciants, l’AV i 
la plataforma contra les zones 
de limitació horària. En el si 
d’aquest grup de treball s’hau-
rà de debatre si cal mantenir 
o reduir la cinquantena de 
places habilitades, la quantia 
de les multes i, especialment, 
què passarà amb les actuals 
zones blaves d’aparcament un 
cop s’acabi l’actual concessió, 
l’any vinent. Determinar l’ús 
que es dóna a l’espai públic no 
és fàcil, sobretot quan hi ha en 
joc interessos individuals i col-
lectius que es contraposen, 
però, des del treball en comú, 
es poden consensuar les solu-
cions més òptimes.
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El 3 de juny de 2015 la coalició ICV-EUiA va viure una de les 
experiències polítiques més surrealistes de la nostra història: 
ens vam jugar per sorteig un regidor amb C’s, fruit d’un empat, 
també surrealista, a les Eleccions Municipals. La Llei Electoral 
contempla que, en el cas d’empat a vots i percentatges, es llen-
ci una moneda a l’aire. I ara fa un any que l’atzar va somriure ICV-EUiA, va somriure a l’oportunitat 
de formar un veritable govern d’esquerres al municipi. Un repte que vam assumir des de la res-
ponsabilitat i l’honestedat i amb determinació i il·lusió. Calia un canvi de polítiques i de tarannà. Ja 
feia massa temps que s’estava governant (o desgovernant) d’esquenes a la ciutadania, anteposant 
els interessos personals i partidistes per sobre dels de la majoria. Érem conscients  que l’escenari 
que s’obria seria complicat i que el repte de gestionar la misèria a la que ens havien abocat el PSC 
i CiU no seria fàcil: l’herència d’una nefasta gestió urbanística i econòmica de l’anterior equip de 
govern pesa com una llosa sobre les nostres esquenes i hipoteca els nostres pressupostos, con-
dicionant el nostre futur i deixant-nos amb molt poc marge de maniobra. Casos de corrupció, ex-
propiacions, manca de transparència, immobilisme i inactivitat... Era urgent recuperar la política 
amb majúscules, feta des de l’honradesa i l’ètica, la del bé comú i l’interès general. En defi nitiva, 
calia demostrar que altres formes de fer política eren possibles al nostre municipi. I l’atzar ens va 
somriure per posar-nos en safata la possibilitat de revertir aquesta situació. 
Ara cal mirar el nostre futur amb optimisme i il·lusió. Tenim una gran potencialitat com a poble 
i l’oportunitat d’endegar una veritable transformació social amb polítiques d’esquerres que aju-
din a plantar cara a l’emergència social que aquest pervers sistema econòmic está generant. 
Tenim l’oportunitat de treballar en polítiques urbanístiques diferents, entenent l’urbanisme com 
a cohesionador social allunyat de l’urbanisme especulador dels darrers anys, perquè creant un 
espai públic de qualitat per a tothom millorem la qualitat de vida de les persones. Si som capaços 
d’imaginar entre tots i totes el poble que volem, tindrem la capacitat de transformar-lo! L’atzar no 
només va somriure ICV-EUiA aquell 3 de juny de 2015, sinó que també va somriure totes aquelles 
persones que desitjaven un canvi. Tornem-li amb orgull el somriure d’orella a orella!

Grups municipals
laveu.cat/latevaveu

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

El somriure de l’atzar

Laura Campos

Des del PSC de Montcada considerem que el balanç del primer 
any de gestió del nou govern municipal de Montcada i Reixac, 
ara a mans d’una coalició d’esquerres, és lamentable, decebe-
dor i poc innovador. L’actual govern, mancat d’iniciatives prò-
pies, s’ha dedicat a continuar els projectes que havia impulsat 
l’anterior govern socialista com els accessos a Montcada, la Rotonda de la Roca o les escales 
mecàniques de Can Sant Joan, per citar només alguns exemples.
Una línia que també ha seguit a l’hora d’aprovar els pressupostos, als que no ha aportat cap 
modifi cació pròpia. Durant l’últim any, el govern municipal ha treballat només mirant al passat 
i buscant excuses com “l’herència rebuda” per justifi car la constant manca de projectes amb 
segell propi. El govern actual s’ha caracteritzat, a més, per executar amb recel i lentitud els pro-
jectes heretats i per posar traves a iniciatives que podrien generar ocupació al territori com ara 
l’ampliació del LIDL.
Lluny de seguir l’exemple de grans ciutats metropolitanes com Badalona o Barcelona on les 
forces d’esquerra han sabut arribar a consensos amb el partit socialista (recordem: la força més 
votada a Montcada a les últimes municipals), el govern local no ha volgut arribar a acords amb 
el grup socialista i ha optat per la confrontació. Els socialistes lamentem que, a diferència d’altres 
ciutats metropolitanes, el govern municipal no hagi volgut buscar el consens i s’hagi instal·lat en 
la confrontació amb l’oposició. Des del PSC hem trobat a faltar, també, participació ciutadana al 
llarg d’aquest any. El govern municipal no ha donat l’opció a la ciutadania per expressar la seva 
voluntat i l’ha deixat al marge de temes tan primordials per als veïns com els pressupostos, les 
ordenances o les zones taronja. Una mancança que s’agreuja encara més tenint en compte la 
tasca que realitzen els actuals regidors de barri: personatges polítics que fan més d’ambaixadors 
del govern que no pas de fi gures per oferir l’ajuda real que necessiten els barris de la ciutat. La 
poca iniciativa i l’immobilisme de l’actual govern demostra que l’amalgama que formen el tres 
partits que governen a Montcada i Reixac no representen un projecte seriós sinó que simplement 
ocupen càrrecs municipals sense tenir una base sòlida per governar una ciutat.

Un primer any de govern decebedor

M. Carmen Porro

Des de fa ja uns mesos, Convergència Democràtica de 
Catalunya a Montcada i a nivell nacional va iniciar un pro-
cés  de creació d´un nou partit al servei d´un nou país. 
La decisió presa en la consulta celebrada el 21 de maig 
pels militants i simpatitzants de CDC va ser d’una gran  
transcendència. Hem decidit crear una nova força política des de les bases de l’actual Conver-
gència. Un repte enorme que ens reclama molta feina en termes d’idees, noves maneres de fer 
i renovació de les persones que ens representen. 
D’entrada, i en el terreny de les idees, caldrà plantejar un programa polític amb l’ambició de ser 
pensat per a la immensa majoria del país, no només per alguns sectors del país. Un programa 
polític que sigui capaç d´impulsar una economia que volem més robusta, forta i que funcioni 
per a la majoria; que aposti per recosir un país amb una greu fractura social i que posa en risc 
el model social català que es basa en la idea que no importa la família, el barri o el poble on 
has nascut per poder progressar; que aspira convertir en oportunitats per viure millor tots els 
grans desafi aments als quals fan front les societats del nostre temps, que aposta per recuperar 
la vitalitat d’un sistema democràtic que ha envellit malament i que demana una democràcia 
més viva, que creu en enfortir el paper de la societat civil que massa sovint és qüestionada des 
de l’intervencionisme governamental i que vol implicar-se a fons en la renovació del projecte de 
la unitat política d’Europa, avui seriosament en crisi.
Una proposta que ha de tenir en l’actual CDC el seu nucli central, però que ha d’anar més 
enllà de CDC, reagrupant les energies i persones sense adscripció partidista, però amb ganes 
d’implicar-se en un nou projecte polític. I és que després del 21 de maig, toca activar una nova 
convergència de persones i idees per rellançar un gran moviment polític en favor de la llibertat i el 
progrés de tota la gent del nostre país. I només des d’una mentalitat que vagi més enllà del legítim 
orgull convergent serem capaços de reconnectar amb una àmplia majoria del país. No es tracta ja 
d’esperar que la gent s’acosti als nostres locals, sinó anar nosaltres  a buscar allà on la gent activa 
i compromesa amb el país i el seu progrés ja hi és i junts començar a construir el nou país.

Convergència, un nou partit

Joan Carles Paredes

Un any després del nostre inici de legislatura fem un balanç 
positiu del treball fet des de l’equip de govern. Ha estat un 
primer any de posar en ordre la casa, familiriaritzar-nos amb 
el món institucional, els seus procediments i els tempos de 
l’administració. També hem posat ordre i coordinació entre les 
diferents regidories. Hem treballat i treballem per un ajuntament transparent, obert i amb actu-
acions transversals que impliquin a totes les regidories, en benefi ci dels veïns i veïnes de 
Montcada. A l’àmbit social, vam fer una aposta als pressupostos per pujar els serveis i partides 
d’atenció a les persones. Sabem que les conseqüències de la crisi han estat devastadores per 
a moltes famílies del municipi i anys després de la crisi, encara estem patint els resultats. Els 
casos atesos als serveis socials no deixen de pujar i trobem casos de pobresa, precarietat laboral 
i risc d’exclusió que tractem d’abordar des de les diferents regidories implicades (Serveis Socials, 
Habitatge, Promoció Económica, Politiques d’Inclusió, Dona, etc.). Una de les nostres màximes a 
l’equip de govern ha estat fer politiques per a las persones, comptant amb les persones. 
També hem avançat en temes de ciutat que han estat reivindicacions de molt trajecte: el soter-
rament, la sanitat pública, la lluita contra grans empreses contaminants, qüestions urbanístiques 
que han afectat diferents barris de Montcada i que encara no havien rebut un tracte just i digne. 
Hem acabat amb activitats que estaven mal vistes per la ciutadania, com ara el Rocio, estem 
engegant mesures per acabar amb l’incivisme, tant de convivència entre les persones, com pro-
blemas amb el medi natural i l’entorn, etc. 
També ens hem portat amargues decepcions com ha estat l’endeutament d’una part gran de les 
Inversions degut al deute de les expropiacions (que es menja una bona part del pressupost anual 
i dels propers anys) que ens ha deixat com a herència l’anterior equip de govern. Això ens està 
limitant força a l’hora de realitzar tots els projectes que teníem previst fer quan vam arribar, la 
qual cosa ens ha obligat a ser més imaginatius i col·laboratius per tal de poder portar-los a terme. 
Malgrat tot, ha estat un any intens, ple de nous aprenentatges i molta il·lusió. Veure la satisfacció 
de la gent, ens ajuda a seguir amb força i optimisme cada dia.

Balanç positiu

Mar Sempere
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Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

L’esport és un fenomen social indiscutible que forma part de la 
nostra vida quotidiana. Aporta models, genera debat, desperta 
passions i té un gran potencial motivador que captiva persones 
de totes les edats i condicions. I el cap de setmana passat ha 
estat ple d’emocions per a l’esport de Montcada, moltes coses 
en joc, moltes il·lusions que es podien esvair en un sol partit, tot el treball d’una temporada en un 
tot o res... Això és l’esport. I els resultats han estat molt favorables per a les nostres entitats: l’infantil 
femení del CH La Salle s’ha classifi cat per la fase fi nal del Campionat d’Espanya, el sènior femení 
de La Salle s’ha proclamat campió i ha pujat a Lliga, l’UD Sant Joan Atlètic ha aconseguit l’ascens 
a Primera Catalana, l’UD Santa María també a Tercera Catalana, el CK Montcada B s’ha classifi cat 
per disputar la fi nal de Segona Divisió, l’infantil A de l’EF han guanyat la lliga, els atletes de la JAM 
continuen guanyant allà on van... A tots els jugadors, cos tècnic, directiva, pares, afi cionats... En-
horabona! L’única nota negativa ha estat el descens a Tercera Catalana del CD Montcada, a tots ells 
molts ànims, sabem que es un cop molt dur però de tot s’aprèn i de tot se’n surt. Força i endavant! 
Us hem vist patir, cridar, plorar. Amb tots els camps plens, amb l’afi ció seguint els seus equips. I, el 
més important de tot, és que s’ha realitzat sense incidents destacables. Això sí que és tot un èxit. 
Un espai a part es merelx l’esport escolar, que va viure el dia 27 de maig la festa de cloenda, on 
es va realitzar la desfi lada de tots els participants i el lliurament de guardons. I és aquí on comen-
ça l’aprenentatge de valors, un procés  transversal, on cal un compromís compartit des de les 
entitats esportives, els clubs o associacions, les famílies, els jugadors i jugadores i els mitjans de 
comunicació per aconseguir entorns esportius on s’exercitin bones pràctiques, s’encomani i es 
difongui un bon clima esportiu, es promogui ambient de fair play, es valorin els comportaments 
solidaris, de responsabilitat i respecte cap a tots els agents implicats, tant en el terreny de joc com 
fora. Refl exionar sobre el que passa als terrenys de joc i promoure el debat crític sobre aquest 
tema ja és un primer pas per començar a avançar en la millora dels valors. La salut de l’esport a 
Montcada és molt bona, però cal seguir treballant per millorar i seguir portant el nom del nostre 
municipi per tot arreu amb el cap ben alt com fi ns ara.

Enhorabona a l’esport local!

El 24 de maig es va complir un any de la celebració de les 
eleccions municipals que van situar Ciutadans com a segona 
força política de Montcada i Reixac, empatada a vots amb el 
partit que ostenta l’Alcaldia de la ciutat. Va ser un dia històric 
perquè 2.120 ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat van 
dipositar la seva confi ança en nosaltres. Tothom sap que un sorteig ens va deixar sense el quart 
regidor. 
Durant aquest any han passat moltes coses, essent la més dolorosa per Ciutadans la renúncia 
de Carmen Romero per uns problemes de salut que van impossibilitar que continués capitane-
jant el projecte de Ciutadans a Montcada i Reixac. Avui, afortunadament, la seva recuperació 
és un fet i estic convençut que aviat tornarà a treballar per la nostra ciutat com sempre ho ha 
fet: amb dedicació, tenacitat i bona feina.
Centrant-me en la tasca de l’equip de govern, crec que la millor defi nició possible és que ha 
anat clarament de més a menys, arrencant la legislatura amb voluntat de diàleg i d’acord, 
respectant i escoltant l’oposició; és cert. Però darrerament està afl orant la realitat, amb les 
mateixes formes de fer política que tant criticaven a l’anterior govern: autoritarisme a la presa 
de decisions, menyspreu a l’oposició i intent d’apropiació de l’autoria dels projectes que han 
de ser temes de ciutat. 
En aquest any Ciutadans s’ha convertit en l’única oposició al consistori, exercint una oposició 
responsable que ha sabut estar a l’altura de les circumstàncies en aquests temes de ciutat. El 
vot de Ciutadans va ser decisiu per tirar endavant els pressupostos municipals de 2016, però 
això no ens impedeix, ni de bon tros, vigilar i ser contundents amb les decisions del consistori. 
Hem fi scalitzat (i ho seguirem fent) la tasca diària d’un equip de govern que perd força fruit de 
la divisió que genera la lluita de poder interna.
Continuem treballant per tota la ciutadania de Montcada i Reixac. I ho fem malgrat els insults 
reiterats per part de l’equip de govern i de gran part de l’oposició.

Un any d’intens treball per Montcada

Fernando Almansa

El próximo 10 de junio comienza una nueva campaña elec-
toral. Es muy importante que el 26 de junio todo el mundo 
vaya a votar: en el caso de Montcada i Reixac somos cerca 
de 25.100 personas las que estamos llamadas a las urnas.  
Hemos superado lo peor de la crisis, ya hemos salido de la 
recesión y del crecimiento económico negativo y estamos en una situación en la que, a poco 
que hagamos las cosas bien, podemos mirar al futuro con esperanza. El PP se presenta a estas 
elecciones con una oferta de futuro, en positivo y a favor. Hay mucho en juego, nos jugamos la 
consolidación de la recuperación económica y lo peor que le podría pasar a nuestro país sería 
volver a lo que se hizo en los años anteriores a la llegada al Gobierno del PP y que generó una 
crisis de considerables proporciones. Pero peor sería aún apostar por ideologías, planteamien-
tos y políticas que han sido derrotadas por la pura realidad hace ya muchos años. Por eso no 
es momento de extremismos, ni de radicalismos ni de planteamientos totalitarios. Es momento 
de sensatez, de sentido común y de estabilidad. La clase media sólo se recuperará si seguimos 
con políticas sensatas porque a la clase media catalana le va bien cuando gobierna el Partido 
Popular: la contratación indefi nida ha crecido un 19% el último año en Catalunya. Es verdad 
que queda mucho por hacer pero también es verdad que vamos por el buen camino. Por eso 
hay que perseverar en las políticas que han sido útiles y que han funcionado, siguiendo con 
el proceso de reformas iniciado hace cuatro años, desde la sensatez y generando confi anza y 
tranquilidad de cara al futuro que es lo que demandan, y con razón, los españoles. El PP es un 
partido que la sociedad conoce muy bien, un partido que ha merecido la confi anza de los ciu-
dadanos en las últimas elecciones, un partido que va a actuar a favor de los intereses generales 
de Montcada, de Catalunya y de España y que va a plantar cara a aquellos que nos quieren 
llevar a una deriva radical. Este partido ha demostrado que sabe gobernar y que, con la ayuda 
de la sociedad, ha podido sacar a este país de la crisis. El 26 J decidiremos entre 2 modelos: el 
del PP que ofrece más trabajo y menos impuestos y el del resto, es decir, derogar las políticas 
del crecimiento económico y subir impuestos. Yo lo tengo muy claro ¿y vosotros?

El PP o los demás: ¡Yo lo tengo muy claro!

Eva García

No passa res per admetre que quan la CUP Montcada i Rei-
xac arriba a l’ajuntament al juny de l’any passat érem novells 
i no sabíem molt de moltes coses. Aprenentatges col·lectius, 
cops contra els murs de la burocràcia, navegant a vela per 
una administració infi nita on mai acabes arribant a tots els 
racons. Són molts els ‘marrons’ i els reptes que Montcada i Reixac té per davant: expropiacions, 
ordenació del territori, recuperació de serveis, respondre a la situació de pobresa que afecten 
moltes famílies del municipi, etc. No fugirem de la nostra responsabilitat com no ho hem fet fi ns 
ara i treballarem per dignifi car el municipi. Volem un poble que recuperi l’autoestima i sigui un 
territori estimat per la seva gent.
El municipalisme té els seus límits i les polítiques transformadores que amb tant de gust de-
fensem s’estampen contra limitacions pressupostàries, contractes blindats i manca de voluntat 
política. Volem forçar al govern municipal integrat per partits d’esquerres (ICV-EUIA, Círculo, 
i ERC) que aposti de forma ferma i decidida per polítiques d’esquerres i transformadores. De 
moment hem vist com els pressupostos i les ordenances han estat aprovats per partits de 
dretes; cosa que no ens agrada i ens preocupa. En aquesta vida toca prioritzar i durant aquest 
any a l’Ajuntament hem hagut de fer-ho, no som superhomes ni superdones i l’Ajuntament 
és un engranatge tan gegantí que en alguns moments no hem pogut fer tota la feina que ens 
hagués agradat. Tot i ser una força a l’oposició amb només un regidor, hem intentat incidir en 
tots aquells àmbits on s’han obert escletxes per tal de revertir les polítiques de legislatures pas-
sades i aportar aquells elements del nostre programa electoral escaients en cada cas. Sabem 
que encara ens queda molt camí per recórrer. Som conscients dels nostres errors i mancances i 
treballem per millorar-ho: Hem de ser capaços d’estar més aprop de la gent, millorar els canals 
comunicatius i tenir una organització més efi cient i àgil. Són reptes imprescindibles per tal de 
fer allò que déiem que faríem i sincerament creiem que ho estem fent: Capgirar Montcada.
La lluita contra la corrupció, la remunicipalització de serveis o la dignifi cació urbanística de 
l’abocador del Vallès continuaran sent una prioritat per a la CUP Montcada i Reixac.

Un any de formiguetes

Gonzalo Garcia

Salvador Serratosa
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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.
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‘VIDÈNCIES’
Sessió de contes per a adults 
a càrrec de Teresa Puig

9 DE JUNY, 19H
BIBLIOTECA DE CAN SANT JOAN

3 l divendres
Biergarten. Festa Europa FM. Hora: 20h. 
Lloc: Davant del pavelló Miquel Poblet. 

Montcadasons. Brigitte Emaga & Soul 
Band, Electric Cinnamon i L’home In-
vent. Hora: 22h. Lloc: Kursaal. 

4 l dissabte
Festa. Fira Estiu de La Unió (infl ables, 
tallers i festa de l’escuma). Hora: 11h. 
Lloc: Passatge Felip Pedrell.

Teatre. Nit de monòlegs amb Quique 
Macías i Víctor Parrado. Hora: 23h. Lloc: 
Gran Casino de Terra Nostra. Gratuït.

5 l diumenge
Salut. V Trobada de Tai-txí. Hora: 10h. 
Lloc: Plaça de l’Església.

Medi Ambient. Recollida de residus a la 
Serralada de Marina. Hora: 10 a 12h. 
Lloc: Torrent de Reixac.

Medi Ambient. Trobada d’entitats Dia 
Mundial del Medi Ambient.  Hora: D’11h 
a 14h. Lloc: c.Major/Generalitat. 

Teatre. ‘Les aventures de la Marina’ 
Hora: 11h. Lloc: Casa de les Aigües. 

7 l dimarts
Reunió. Consell Escolar Municipal. 
Hora: 17.30h. Lloc: Casa de la Vila.

Inauguració. Exposició ‘Alas para ir a 
ninguna parte’, de Susana Pueyo. Hora: 
19.30h. Lloc: Casa de la Vila. 

9 l dijous
Hora del Conte. ‘Vidències’, a càrrec de 
Teresa Puig (sessió per a adults). Hora: 
19h. Lloc: Biblioteca de Can Sant Joan.

10 l divendres
Festa. De la primavera de l’AV Montcada 
Nova-Pla d’en Coll (veure pàgina 18).

Gastronomia. Xerrada sobre la història 
del vi i la vinya a Catalunya i tast de vins.  
Hora: 20h. Lloc: La Unió.

Montcadasons. Concerts dels grups In-
vernalia i Once Varas. Hora: 22h. Lloc: 
Kursaal. Preu: 3 euros.

11 l dissabte
Concert. Obeses Gira Llegendària. Hora: 
22h. Lloc: Teatre Municipal. Preu: 8 eu-
ros anticipada/10 a taquilla.

12 l diumenge
Visita. Mn Cinto Verdaguer. Hora: 11h. 
Lloc: Font de Canaletes (rambles de 
Barcelona). Organitza: Fundació Cultural.

Patrimoni. Itinerari modernista i vermut 
musical. Hora: 11h. Punt de sortida: c. 
Generalitat. Organitza: Museu Munici-
pal.

Inauguració. De la plaça Josep Maria 
Juan-Torres en el marc de la Festa dels 
Amics de Reixac.  Hora: 12h. Lloc: Es-
planada de Reixac. 

15 l dimecres
Concurs. Lliurament de premis del con-
curs de les biblioteques Mir@llibres. 
Hora: 18h. Lloc: Biblioteca Elisenda. 

17 l divendres
Montcadasons. Jam Session oberta a 
càrrec dels professors de l’Aula de Mú-
sica Moderna de l’Ajuntament. Hora: 
18h. Lloc: Kursaal. Gratuït.

Montcadasons. Concerts de Karlos 
Abril & Band i Simm. Hora: 22h. Lloc: 
Kursaal.  Preu: 3 euros.

EXPOSICIÓ
ALAS PARA IR A 
NINGUNA PARTE 
Susana Pueyo
7 de juny, 19.30h

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

Telèfons d’interès Farmàcies

3 4 5

10 11 127 8 96
El Punt Recasens RecasensC.Pardo M.Guix R.MiróV.Nieto

J.Relat

Rivas Duran V.NietoJ.Relat

15 1716

Rivas Rivas

18 19

 juny

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

13 14
C.Pardo M.Guix M.Guix

sala 
principal

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

5 DE JUNY, 11H
CASA DE LES AIGÜES

‘LES AVENTURES DE LA MARINA’
Teatre amb motiu del Dia Mundial 
del Medi Ambient

EXPOSICIÓ
A LA PINTURA
de Santiago Raigorodsky
Fins al 26 de juny

EXPOSICIÓ
COPS I SOCS 
Escola de Talla 
i Escultura
Fins al 10 de juny

MONTCADASONS
BRIGITTE EMAGA & SOUL BAND, 
CINNAMON I L’HOME INVENT
3 de juny, 22h
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Amb 25 anys d’història, la Biblio-
teca de Can Sant Joan continua 
sent un equipament de referència 
per als veïns del barri, el 51% dels 
quals en són socis. Aquesta fi deli-
tat té a veure amb les seves arrels 
populars ja que va ser un grup de 
veïns, encapçalat per l’exrector de 
la parròquia Sebastià Heredia, el 
qui va posar en marxa el primer 
espai de lectura en un local a tocar 
de l’església a fi nal dels seixanta. 
Manola Vidal, Maruja Palazón i 
Carolina Morán eren les encarre-
gades de prestar el servei tres dies 
a la setmana. Elles i altres veïns 
del barri, amb el suport de l’AV, 
van treballar perquè aquell espai 
de lectura inicial es convertís en 
el que és ara. “Volíem donar res-
posta a les inquietuds culturals 
del veïnat”, va explicar Vidal, 
durant l’acte de reconeixement 
que van fer la biblioteca i l’Ajun-
tament al grup impulsor.

Nou ascensor. La regidora de 
Cultura i Patrimoni, Mónica 
Martínez, va elogiar  “l’esperit 
lluitador” del barri i l’alcaldesssa, 
Laura Campos –ambdues d’ICV-
EUiA-E–, va anunciar la propera 
instal·lació d’un nou ascensor. La 
directora, Almudena Cordero, va 
destacar la incorporació recent de 
la xarxa Wifi  “com un element 
imprescindible per adaptar-
se als nous temps” i la bona 

acollida d’activitats com L’Hora 
del Conte i el Club de Lectura. 
Aquest grup de lectors va rebre la 
visita de l’escriptor Màrius Serra 
el 26 de maig per conversar sobre 
‘Plans de futur’, una novel·la sobre 
la fi gura de Ferran Sunyer (1927-
1967), un matemàtic autodidacta 
que, a pesar de la seva discapaci-
tat física, va ser reconegut a nivell 
internacional per la seva contribu-
ció a les ciències  exactes.  El pro-
grama commemoratiu clourà el 9 
de juny amb ‘Vidències’, una ses-
sió de contes per a adults a càrrec 
de Teresa Puig (19h).

Cultura
laveu.cat/cultura

Laura Grau | Redacció

La biblioteca de Can Sant Joan ret 
un homenatge als seus impulsors
El Club de Lectura rep la visita de l’escriptor Màrius Serra en l’acte central del programa commemoratiu

25È ANIVERSARI El grup Obeses 
actuarà al Teatre 
Municipal el dia 
11 de juny

PÀG. 18

ESPADATXÍ A ‘SCARAMOUCHE’ 
Pitu Manubens serà un dels personatges 
del nou musical de Dagoll Dagom

La regidora de Cultura i Patrimoni, Mónica Martínez, va lliurar una litografi a de Joan Capella a cinc dels veïns que van formar part del grup impulsor
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El Teatre Municipal acollirà l’11 
de juny, a les 22h, un dels con-
certs de la Gira Llegendària que 
el grup Obeses està fent per la 
geografi a catalana amb temes 
del seu darrer treball ‘Monstres 
i princeses’ (2015) i dels seus dos 
discos anteriors. La formació, li-
derada per l’eclèctic Arnau Tor-
dera, es va formar a Tona l’any 
2010. Considerat per la crítica 
especialitzada com un conjunt 
de culte, la seva proposta musi-
cal abraça diversos gèneres en 
perfecta harmonia: des del rock 
dur fi ns a la sardana i l’havane-
ra, passant per la simfonia clàs-
sica, les fugues corals, la rumba 
o el gypsy-jazz. Els d’Osona arri-
ben a Montcada i Reixac avalats 
pel premi al millor disc català de 
l’any de Ràdio 4 per ‘Monstres i 
princeses’ i el reconeixement de 
Millor Artista de l’any als Pre-
mis Enderrock 2016 de la críti-
ca. L’entrada anticipada costa 8 
euros i, a taquilla, 10 | LR              

SG

El líder del grup Obeses, Arnau Tordera

Màrius Serra va parlar sobre ‘Plans de futur’, premi Sant Jordi de novel·la al 2013
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L’actor montcadenc Pitu Manu-
bens, de 28 anys, ha estat selec-
cionat per formar part de l’elenc 
del nou musical de la companyia 
Dagoll Dagom, ‘Scaramouche’, 
que farà temporada al Teatre 
Victòria de Barcelona a partir 
del 23 de setembre. L’obra, basa-
da en la novel·la de Rafael Saba-
tini, de la que se n’han fet diver-
ses versions cinematogràfi ques, 
és una comè dia d’aventures que 
combina combats d’espadatxins, 
amors, revoltes i comèdia de l’art. 
Manubens va ser escollit entre 
800 aspirants per interpretar el 
paper del senyor de la Rose, el 
millor amic del marquès de l’Ec-
halonne, personatge malvat que 
encarna l’actor Ivan Labanda. 

Oportunitat. L’actor reconeix que 
“tot i que fer un paper secun-
dari, suposa una gran opor-
tunitat intervenir en una pro-
ducció musical com aquesta i 
poder treballar amb gent de 
tant talent”. A mitjan de juny,  

començarà un curs intensiu d’es-
grima –amb el professor que va 
formar els actors de la pel·lícula 
‘Alatriste’– per tal que les lluites 
amb espasa que inclou l’obra re-
sultin creïbles. I a partir de juliol,  
començaran les llargues jorna-
des d’assaig, fet que obligarà 
Manubens a deixar l’orquestra 
La Selvatana, on feia de cantant. 
“Deixo una feina segura i apos-

to per un nou camí, sent cons-
cient que formar part d’aquest 
grup m’ha permès adquirir 
experiència dalt de l’escenari”, 
explica l’actor, que té pendent 
una altra estrena al Teatre Alme-
ria de Barcelona, on actuarà del 
9 al 12 de juny amb el musical 
‘El vol de l’àliga’, de Cisco Cruz, 
inspirat en ‘Els bandits’ de Frie-
drich Schiller.

Laura Grau | Redacció

TEATRE

Pitu Manubens actuarà al musical 
‘Scaramouche’ de Dagoll Dagom
L’actor de Can Sant Joan també té pendent l’estrena de l’espectacle ‘El vol de l’àliga’ 
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Manubens té 28 anys i és llicenciat en art dramàtic en l’especialitat de musical a l’Institut del Teatre

HIP HOP
El grup Neverland del Jym’s guanya el Campionat 
Rock Dance Show en la categoria Premium
L’equip de hip hop 
de l’Escola de Dan-
sa Jym’s va acon-
seguir la victòria a 
la categoria de més 
de 30 anys a la 6a 
edició del Rock 
Dance Show, que 
es va disputar el 21 
de maig a l’Auditori 
de Cornellà de Llo-
bregat amb una co-
reografi a de Cristian Giraldo. El grup està format per 11 ballarins 
i la participació en aquest torneig ha suposat el seu debut al món 
de la competició | LG

CONCERTS
Montcadasons proposa noves sessions de música 
en directe els dies 3, 10 i 17 de juny al Kursaal
El 3 de juny la cantant d’origen 
guineà Brigitte Emaga interpretarà 
versions de temes de soul i rhythm 
and blues  acompanyada de tres 
músics –dos dels quals són profes-
sors de l’Aula de Música. L’Home 
Invent (Fran Solo Acústic) i Electric 
Cinnamom, de la cantautora Carlota 
Pagès, ambdós de Montcada, com-
pleten el cartell. El 10 de juny, serà 
el torn d’Invernalia (música celta) i Once Varas (blues i punk). El darrer 
concert el protagonitzaran Karlos Abril & Band (blues-rock) i Simm 
(pop-rock) el 17 de juny. El mateix dia, de 18 a 20h al Kursaal, els 
professors de música moderna de l’Aula de Música oferiran una Jam 
Session oberta al públic. La mostra va arrencar el 29 de maig amb els 
concerts de The Risas i Broken Hearts | LG

CARNAVAL
Oberta la inscripció per a la comparsa Mad Carnival
La comparsa de nova creació Mad Carnival ha obert el termini per 
apuntar-s’hi. “Som un grup jove i emprenedor que aposta per em-
parellar la diversió i la professionalitat”, ha dit David Moreno, un 
dels coordinadors de la nova entitat. El termini d’inscripció romandrà 
obert fi ns al 20 de juny i els interessats poden adreçar-se al correu 
electrònic madcarnivalmir@gmail.com, o bé, al telèfon 674 942 189 
o al grup de Facebook ‘Madcarnival’ | LG
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FESTA MAJOR
L’Afotmir premia les obres de sis participants 
a la primera edició del Concurs d’Instagram 

El certamen, convocat 
per primera vegada 
l’Ajuntament i l’Afotmir, 
va rebre una trentena 
de treballs entre les 
dues categories. Els 
autors de les imatges 
premia des en la cate-
goria A han estat Pau-
la Cortés, Èlia Lázaro i 
Helena Monreal; i en 
la categoria B, Maite 
Borràs,  Martí Casado i Anna M. Gómez (a la foto, amb la regidora 
de Cultura i Patrimoni, Mónica Martínez, i el president de l’Afotmir, 
Cosme Oriol ). Les fotografi es romandran exposades a la Biblioteca 
Elisenda fi ns al 17 de juny. També es poden consultar al blog de 
l’Afotmir (http://afmontcada.blogspot.com.es) | LG
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La primera edició de l’itinerari 
modernista, a càrrec de les regi-
dories de Comerç i Turisme i de 
Cultura i Patrimoni, tindrà lloc 
el 12 de juny i està plantejat com 
un viatge en el temps fi ns a la 
Montcada i Reixac de fi nal del 
segle XIX. El punt de trobada 
serà l’estació de tren de Montca-
da i Reixac (línia 2, carrer Gene-
ralitat), a les 11h. Un grup d’ac-
tors vestits d’època guiaran els 
assistents pels carrers on es va 
instal·lar la colònia d’estiuejants 
i els hi mostraran les sumptuo-
ses torres que hi van construir, 
els locals de vida social i les mi-
llores que van aportar a la vila. 
L’ambientació al carrer la duran 
a terme dos grups de recreació 
històrica, formats per entre 30 i 
50 persones.

Vermut musical. L’últim punt del 
recorregut serà la Casa de les Ai-
gües que, a partir de les 12.30h 
acollirà un vermut a càrrec d’es-
tabliments del municipi, i l’actua-
ció del grup Saphie Wells & The 

Swing Cats, que presentarà un 
repertori de swing, tot recordant 
temes clàssics del jazz en format 
acústic. Aquesta cloenda pretén 
recrear l’ambient festiu i lúdic en 
què en què es movia la burge-
sia barcelonina que passava els 

estius al municipi. Per assistir a 
l’itinerari cal apuntar-se al Mu-
seu Municipal (trucant al telèfon 
935 651 122, o bé, enviant un 
correu a museumunicipal@montca-
da.org). Per anar al vermut no cal 
reservar plaça.

Laura Grau | Redacció

12 DE JUNY

Nou itinerari modernista per viatjar 
a la Montcada dels estiuejants
La Casa de les Aigües acollirà un vermut amenitzat per Saphie Wells & The Swing Cats 
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La banda de jazz Saphie Wells & The Swing Cats amenitzarà el vermut a la Casa de les Aigües

4 DE JUNY
Nit de monòlegs al Gran Casino de Terra Nostra
Els monologuistes Quique Macías  
(Comedy Central España) i Víctor 
Parrado oferiran una sessió d’hu-
mor la nit del 4 de juny, a partir de 
les 23h al Casino de Terra Nostra. 
L’activitat, organitzada per l’AV 
del barri i la Xarxa d’Equipaments 
és gratuïta i recomanada per a 
majors de 16 anys | LG SG
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Fins al 26 de juny, es podrà veure 
a l’Auditori Municipal l’exposició 
‘A la Pintura’, de Santiago Rai-
gorodsky, artista argentí de 71 
anys que viu a Barcelona des del 
1989. La mostra es va inaugurar 
el 24 de maig amb la presència 
de la regidora de Cultura, Móni-
ca Martínez (ICV-EUiA-E), que 
va defi nir l’obra de Raigorodsky 
com un “esclat de llum i color”. 
La mostra recull una quinzena 
d’obres abstractes que l’autor ha 
fet durant l’últim any i vol ser 
un homenatge a la pintura “que 
ha estat, és i ho serà tot en la 
meva vida i que supera amb 
escreix totes les sensacions que 
es poden sentir amb les noves 
tecnologies que ens envolten”, 
va dir. 

Emocions. Raigorodsky es defi -
neix com un pintor que treballa 
amb imatges abstractes amb l’ob-
jectiu de transmetre emocions.  
“M’interessa més captar el 
perfum de la rosa que la rosa 

en si mateixa”, va dir l’autor, 
que ja va exposar a l’Auditori 
Municipal al 2010 i que es va 
presentar en diverses ocasions 
al desaparegut Premi de Pintura 
Juan Ramón Masoliver, obtenint 

una menció honorífi ca al 2006. 
“Seria interessant recuperar 
aquest certamen que permetia 
que els pintors no professionals 
poguessin mostrar les seves 
obres”, va dir.

Rafa Jiménez | Redacció

EXPOSICIÓ

Santiago Raigorodsky reivindica 
la pintura per expressar emocions
L’artista d’origen argentí exposa una mostra dels seus últims treballs a l’Auditori Municipal
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‘Cops i solcs’ és el títol de l’expo-
sició dels alumnes de l’Escola de 
Talla i Escultura que es va inau-
gurar el 19 de maig al Kursaal, 
amb la presència de la regidora 
de Cultura i Patrimoni, Mónica 
Martínez (ICV-EUiA), i el di-
rector del centre,  Luis Barbosa. 
Martínez va elogiar la creativitat 
dels deixebles de Barbosa, que 
dirigeix l’escola de taller des de 
fa 22 anys i d’on han sortit més 

d’un miler d’obres. L’escultor i 
mestre artesà, veí de Can Sant 
Joan, va destacar la diversitat 
d’estils i propostes de la mostra 
col·lectiva “que pretén fer sen-
tir els cops i els solcs a la fusta 
enmig del soroll i les presses de 
la ciutat”, va dir en referència 
al títol de l’exposició. L’acte va 
incloure una conferència del pre-
sident de l’Associació d’Escultors 
de Catalunya, Jorge Egea, sobre 
l’artista Antonio Canova. 

Laura Grau | Montcada

Santiago Raigorodsky, durant la inauguració de l’exposició ‘A la pintura’ a l’Auditori Municipal
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TALLA I ESCULTURA

Alumnes de Luis Barbosa 
exposen obres al Kursaal
La mostra ‘Cops i solcs’ es podrà visitar fi ns al 10 de juny

Luis Barbosa, durant la inauguració, al costat de la regidora de Cultura, Mónica Martínez
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A manca de deu minuts per al fi -
nal de l’última jornada de Segona 
Catalana disputada el 29 de maig, 
els destins de l’UE Sant Joan-At-
lètic i del CD Montcada es van 
començar a separar. La Unión,
que necessitava sumar un punt 
al camp del CE Premià per acon-
seguir el títol de lliga i l’ascens a 
Primera Catalana per primera 
vegada en la seva història, com-
plia amb el seu objectiu gràcies a 
un gol d’Álex Torres al minut 70. 
El partit a Premià de Mar, locali-
tat a la que es van desplaçar gran 
quantitat d’afi cionats de Can Sant 
Joan, no havia començat bé quan 
als 17 minuts, els premianencs 
guanyaven per 2 a 0.  Cristian 
Guerrero va retallar distàncies 
ràpidament i, a la segona part, 
l’equip de José Manuel Martín 
‘Pinti’ va buscar el gol que li va 
permetre sumar el punt que evita 
que hagi de jugar la promoció. 
“Estic molt content, era difícil 
imaginar un ascens a Primera 
Catalana quan vaig arribar al 
club fa cinc anys. La clau ha es-
tat el bon rendiment de l’equip 
a casa, on només hem perdut 
sis punts”, ha comentat ‘Pinti’, 
qui ha aconseguit el seu segon as-
cens des que, al 2011, va agafar 
la direcció de l’equip a Tercera 
Catalana i que diu “no tenir pa-
raules” per agrair el suport cons-
tant de l’afi ció.

Descens. Mentre l’afi ció de Can 
Sant Joan celebrava l’ascens a 
Premià de Mar, a l’estadi muni-
cipal de la Ferreria es vivia una 
situació dramàtica amb el segon 
descens seguit del CD Montcada 
que, en dos anys, ha passat de 
Primera a Tercera Catalana. Els 
verds depenien de si mateixos 
per assolir la permanència i tot 
semblava encarrilat quan Jorge 
Berjano, al minut 30, va obrir el 
marcador. Al 70’,  el Canyelles es 
quedava amb un jugador menys 
i l’àrbitre va aturar temporalment 
el partit a causa d’uns aldarulls a 
la grada. El parèntesi no va ser 
gens positiu per a l’equip de José 
Antonio Montes ja que, poc des-
prés de la reanudació i amb un 
home menys, el rival va empatar 
al 78’. El CD Montcada, amb 
molts nervis, no va poder marcar 
el gol que l’hauria permès con-
tinuar a Segona. “Estem tristos 
per aquest desenllaç fi nal, però 
no podem deixar de reconèi-
xer la capacitat de reacció que 
ha demostrat un equip que va 
sortir d’una situació molt com-
plicada”, ha valorat Montes, qui 
considera que l’aturada tempo-
ral del partit va perjudicar el seu 
equip. De cara al futur, Montes 
no descarta la seva continuïtat, 
“sempre i quan, el club aposti 
per la línia que s’havia marcat 
i es mantigui gran part de la 
plantilla”, ha dit.

FUTBOL

Els vermells van guanyar la lliga i van certifi car l’ascens a Premià mentre que els verds van perdre la categoria amb un empat a casa

L’UE Sant Joan puja a Primera Catalana, 
mentre que el CD Montcada baixa a Tercera
Rafa Jiménez | Redacció

La festa de la Unión es va traslladar fi ns a Can Sant Joan on els jugadors van participar en una rua i alguns es van donar un bany al Rec Comtal
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Al fi nal del partit contra el Canyelles, els jugadors del CD Montcada no podien amagar la seva decepció després del segon descens consecutiu
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HANDBOL
Mariona Suñé, escollida com la millor 
portera del Top-4 de 1a Catalana que 
va guanyar el CH La Salle
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Per equips i en invididual, amb les seves gosses Sira i Ammy

AGILITY

David Ferrer es proclama 
doble campió d’Espanya

El montcadenc David Ferrer, 
del Club Agility Badalona, va 
aconseguir un doble èxit amb 
les seves gosses Sira i Ammy al 
Campionat d’Espanya que es va 
disputar el 21 i 22 de maig a Ma-
drid amb la participació de 200 
gossos i que es dividia en tres ca-
tegories: estàndard, midi i mini. 
Amb Sira, de 9 anys, Ferrer es 
va proclamar campió d’Espa-
nya a la categoria mini formant 
part d’un equip amb tres gossos 

més (Rumba, Doña Matilde i 
Sra. Maruja) del CA Badalona. 
L’equip badaloní va ser el millor 
de 25 conjunts que provenien de 
tot l’Estat. 
Un dia després, Ferrer va repe-
tir, a nivell individual, el títol de 
campió d’Espanya, també a la 
categoria mini, amb la seva gos-
sa Ammy, de 2 anys, sent la mi-
llor d’entre 52 gossos. En aquesta 
mateixa competició, Sira va ocu-
par la sisena posició  | RJ

El CF Vilomara ha presentat un 
recurs al Comitè de Competició 
de la Federació Catalana per una 
possible alineació irregular dels 
montcadencs en el partit d’ana-
da de la promoció d’ascens a 
Tercera que es va disputar el 21 
de maig i que va fi nalitzar amb 
victòria local per 4 a 5. El club 
de Terra Nostra ha presentat 
al·legacions contra aquest recurs 
i, al tancament d’aquesta edició, 
encara s’esperava la resolució del 
comitè sobre una eliminatòria 
que l’UD Santa María va supe-
rar amb claredat sobre la gespa. 
En el partit de tornada, que es va 
jugar el 28 de maig a l’estadi de la 
Ferreria amb un gran ambient a 

les grades, l’equip d’Alfonso Tor-
res va demostrar la seva superio-
ritat amb un clar 5 a 1 gràcies als 
gols de Genís Rosa, Quim Trias 
(2) i Sergi Colete. “Aquest equip 
ha treballat molt per aconse-

guir l’ascens. Cada setmana, 
havíem de superar un repte 
sense marge d’error i ho hem 
fet de meravella amb molt 
d’esforç”, ha comentat Torres, 
qui agraeix el suport de l’afi ció.

FUTBOL

El club de Terra Nostra va superar el seu rival a la promoció amb un global de 10 a 5

El CF Vilomara presenta un recurs que 
fa perillar l’ascens de l’UD Santa María
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Rafa Jiménez | La Ferreria

Al fi nal del partit de tornada, el tècnic Alfonso Torres va ser mantejat pels seus jugadors 

El femení del CH La Salle s’ha 
proclamat campió de Primera Ca-
talana i, de retruc, ha pujat a Lli-
ga després d’aconseguir la victò-
ria en el Top-4 que es va disputar 
entre el 28 i el 29 de maig al pave-
lló Miquel Poblet. L’equip de Pau 
Lleixà va assolir el primer objec-
tiu de pujar de categoria gràcies
a la victòria que va aconseguir el 
dia 28 a la semifi nal contra l’H. 
Banyoles (25-17), remuntant a la 
segona part. Un dia després, en 
la fi nal, les montcadenques van 
tornar a aixecar un resultat ad-
vers contra l’H. Sant Boi per aca-
bar guanyant per 25 a 17 gràcies 
a una intensa defensa, un bon 
encert en atac i la gran actuació 
de Mariona Suñé, que va ser es-

collida com la millor portera del 
campionat. “La clau d’aquest 
èxit l’hem de buscar en la por-
teria i en la defensa. Ens hem 
fet fortes al darrera i, quan 

pocs s’ho imaginaven, hem 
pogut celebrar un títol amb la 
nostra afi ció que ha servit per 
tancar una gran temporada”, 
ha dit Lleixà | RJ

HANDBOL

Va remuntar després del descans i va superar l’H. Sant Boi a la fi nal per 25 a 17

El CH La Salle femení guanya el Top-4 
de Primera Catalana i puja a Lliga
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El cos tècnic i les jugadores del CH La Salle van celebrar el títol de campiones a la pista del pavelló

El segon equip del CK Montca-
da disputarà la fi nal de Segona 
Divisió després d’eliminar el 
KC Barcelona B, que va ser el 
campió de la lliga regular, amb 
un 2-0 a les semifi nals. El rival 
a la fi nal, que es jugarà l’11 de 
juny a Terrassa, serà el el CK 
Castellbisbal, que ha eliminat 
l’SLKC | RJ

El CK Montcada B 
jugarà la fi nal 
de 2a Divisió

KORFBAL

El CK Montcada B pot proclamar-se campió de lliga a 2a Divisió després d’eliminar el KC Barcelona B
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Ferrer i Ammy, al més alt del podi de la competició individual del Campionat d’Espanya 

TAMBÉ ha estat NOTÍCIA....
Un cop acabada la lliga, l’UE Sant Joan-Atlètic afronta, com 
a campió de Segona Catalana, la seva participació a la Copa 
Catalunya Amateur. El seu primer rival serà l’UD Lourdes, cam-
pió del grup 8è de Quarta Catalana. L’eliminatòria, a partit únic, 
es juga el 5 de juny, a les 12h, al camp del club molletenc.

Més informació a 

SÍ
LV

IA
 A

LQ
U

ÉZ
AR



22 1a quinzena | Juny 2016Esports

Representació local a la Ironman Lanzarote
Quatre integrants de la TriJam van acabar el 21 de maig la 
Ironman de Lanzarote, considerat com un dels triatlons més 
exigents del món que aquest any celebrava el seu 25è ani-
versari. A la prova, que va comptar amb la participació de 
1.880 esportistes, s’havien de fer 3,8 quilòmetres nedant, 180 
quilòmetres en bicicleta i 42,2 quilòmetres corrent. Els repre-
sentants locals van ser Miguel Barrero (10 hores i 46 minuts, 
148è a la classifi cació general), Toni Navarrete (11 hores i 30 
minuts, 314è), Rubén Morente (12 hores i 5 minuts, 493è), 
i Joan Muñoz (12 hores i 55 minuts, 843è) –a la foto. D’altra 
banda, Álex Serrano va fer el 29 de maig la Half de la Challen-
ge Salou en 5 hores i 16 minuts | RJ

Una desena de nedadors de 
l’EN Montcada, a la fi nal Nacional
El Vendrell acollirà el 5 de juny la Final Nacional 
de Natació amb la presència d’una desena de ne-
dadors de l’EN Montcada que competiran a nivell 
individual. Els representants locals en aquesta 
competició seran els juvenils Daniel Gonzalo i 
Marta Mérida; els cadets Natalia Castro, Claudia 
Garrote i Marc Grau; els infantils Nadia Misas i Da-
niel Marcos; els alevins Martí Toldos i Júlia Roig i 
el benjamí Izan Calvo –els cinc últims es van clas-
sifi car a la fi nal Territorial que es va disputar el 22 
de maig a Badia. Per equips, també participaran 
els relleus juvenil, cadet i aleví mixtos | RJ

FUTBOL SALA
L’EF Montcada acaba 
la lliga a la setena 
posició i ja pensa en 
un nou projecte més 
ambiciós

El sènior de l’EF Montcada ha fi nalitzat la lliga al grup 1r de Segona 
Catalana a la setena posició amb 41 punts i un balanç de 12 vic-
tòries, 5 empats i 9 derrotes. L’equip de José Luis Carrasco va tancar 
la temporada el 28 de maig amb una ensopegada a casa contra 
el campió, el CFS Vilamajor (3-4). “Ens havíem plantejat aquesta 
temporada com un any de transició per veure el nostre nivell. Hem 
acabat bastant bé i crec que, de cara a la propera lliga, podrem 
donar un salt de qualitat per intentar aspirar a altres objectius més 
ambiciosos”, ha dit Carrasco. Al mateix grup, l’AE Can Cuiàs baixa 
a Tercera Catalana després de fi nalitzar a l’última posició amb dues 
victòries i un empat en 26 jornades com a resultats més positius. El 
conjunt que dirigeix Matías Ruiz va sumar tres punts sense haver de 
disputar l’últim partit de la temporada a causa de la retirada del CFS 
Martorelles | RJ

.....Minut i resultat....................................
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La Penya Barcelonista de Montcada i 
Reixac celebra el seu 42è aniversari 
La Penya Barcelonista de Montcada i Reixac va celebrar 
el 21 i 22 de maig el seu 42è aniversari amb l’organització 
de diverses activitats. L’acte inaugural va ser el torneig 
de Play Station 4 que es va fer el dia 21 l’Abi amb 24 
alumnes de 4t d’ESO de l’escola La Salle Montcada en 
el marc del projecte Aprenentatge i Servei-Servei a la Co-
munitat. L’endemà, socis i sòcies de l’entitat van gaudir 
de la tradicional arrossada de celebració. El dinar, que va 
tenir lloc a la pista coberta de l’escola Reixac, va aplegar 
més d’un centenar de persones, entre les que s’hi troba-
ven l’alcaldessa, Laura Campos (ICV-EUiA-E), el regidor 
d’Esports, Salvador Serratosa, i el primer tinent d’alcalde, 
Jordi Sánchez (ambdós d’ERC) | RJ

Laura i Lorena Martínez 
brillen a la Copa Catalana

La infantil Lorena Martínez Man-
chado, del CGR Cerdanyola, va 
aconseguir la victòria en corda al 
nivell IV a la fase fi nal de la Copa 
Catalana que es va disputar el 
21 de maig. D’altra banda, Lau-
ra Martínez Frisach, de 17 anys i 
del CGC  Sabadell, va fi nalitzar al 
tercer lloc a la categoria sènior de 
nivell V després de fer un exercici 
de maces | RJ 
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Els equips sènior i infantil del Roller Can Cuiàs van participar el 22 de maig 
al ‘Mulla’t i corre’, una competició benèfi ca per a la lluita contra l’esclerosi 
múltiple que es va disputar al circuit de Montmeló. El club local va ser el 
més nombrós amb 45 patinadors i va aconseguir quatre medalles: dues 
plates per a la sènior ‘Bitxo’ Gómez i l’infantil Alejandro Funes i dos bronzes 
per als infantils Iván Roldán i Eva Fernández. D’altra banda, el club local va 
participar el 30 d’abril a una prova de 30 quilòmetres que es va disputar 
a Vila-Real (Castelló) amb un equip sènior format per Jorge Fernández, 
Ramon Subirats, Alberto López, David Gazo, Fernando Martínez, Dani Mu-
nera, Jesús Roldán, ‘Bitxo’ Gómez, Montse Gairin i Úrsula Porcel | RJ  

El Roller Can Cuiàs participa al ‘Mulla’t i corre’

R
O

LL
ER

 C
AN

 C
U

IÀ
S

FO
TO

S:
 U

LT
R

AJ
AM

Els atletes locals dominen 
la Trail Sant Esteve

L’UltraJam va acaparar el podi 
de la Trail Sant Esteve de Palau-
tordera-Montseny que es va dis-
putar el 29 de maig. Carlos Cera, 
que una setmana abans va haver 
de ser rescatat de la prestigiosa 
Zegama-Aizkorri per culpa d’una 
hipotèrmia, va guanyar la cursa 
de 27 quilòmetres amb un temps 
de 2 hores, 9 minuts i 50 segons, 
mentre que Lluís Tort va ser pri-
mer als 13 quilòmetres amb 59 
minuts i 35 segons. El club local 
va estar representat amb un total 
de 13 atletes.
D’altra banda, Enric Dalmau va 
guanyar a la categoria Màster la 
Trail Menorca Costa Nord que es 
va disputar el 21 de maig, mentre 
que Eva Pupim va ser la primera 
dona de la Cursa de muntanya 
de la Roca (23 km) que es va 
disputar el dia 29 | RJ  

ATLETISME

Arriba una nova edició 
dels Premis Esportius

Els Premis Esportius de la tem-
porada 2015-2016, convocats 
per l’Institut Municipal d’Esports i 
Lleure (IME) de l’Ajuntament, es 
liuraran durant un acte que se ce-
lebrarà el 7 de juliol al Teatre Mu-
nicipal (Tarragona, 32) a partir de 
les 18.45h i amb la col·laboració 
de Montcada Comunicació. L’IME 
ha fet públiques les bases del cer-
tamen, que tindrà quatre apartats 
diferenciats: mencions especials, 
distinció a proposta del jurat, reco-
neixements i premis esportius. 
Les persones o entitats interessa-
des a presentar candidatures han 
de portar-ne els historials fi ns al 
21 de juny al registre d’entrada 
de l’Ofi cina d’Atenció Ciutadana 
(OAC). Es poden consultar les ba-
ses i tota la documentació que cal 
aportar-hi a la pàgina web www.
montcada.cat | RJ  

IME

Carlos Cera, a la primera posició del podi

Lluís Tort va guanyar la prova de 13 km

Gran èxit per a la infantil Lorena Martínez Jordi Gómez, president de la Penya, al costat de Serratosa i Campos
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L’infantil femení del CH La Salle 
s’ha classifi cat per disputar la fase 
fi nal del Campionat d’Espanya 
de la categoria després de guan-
yar el sector D que es va dispu-
tar entre el 26 i el 29 de maig a 
Saragossa. Les lassal·lianes, que 
van derrotar a la fase prèvia el 
Puerto de Sol de Màlaga (24-
17) i el Balonmano La Jota (20-
24), van aconseguir la victòria 
a la fi nal contra l’SD Lagunak 
per un ajustat 23 a 22. La fase 
fi nal del Campionat d’Espanya 
es disputarà entre el 8 i el 12 de 
juny i les montcadenques juga-
ran a Oviedo, al grup 2, contra 

Jofemesa Oviedo, Balonmano 
Carabanchel i Maravillas Be-
nalmádena. Els dos primers es 
classifi caran per a les semifi nals. 

Copa Catalana. Després d’eliminar 
el BM Granollers, l’infantil lassal-
lià jugarà la fi nal el 4 de juny con-
tra l’H. Gavà a Barcelona | RJ 

HANDBOL

L’infantil La Salle es classifi ca per 
disputar el Campionat d’Espanya
Ha fet història després de guanyar els tres partits del sector que es va jugar a Saragossa 
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Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL

L’infantil A de l’EF Montcada, campió 
amb 217 gols i una única derrota
Ha destacat el rendiment de Juan David Fuentes, autor d’un total de 94 gols

Les jugadores i el tècnic de l’ìnfantil van poder celebrar el seu èxit al pavelló Miquel Poblet

GIMNÀSTICA RÍTMICA
El benjamí B del CG La Unió es classifi ca per a la 
fi nal per equips del Trofeu Barcelona Comarques
El benjamí B del CG 
La Unió, format per 
Sheila Rogel, Carla 
Álvarez, Antia Pérez, 
Iratxe Jiménez i Ain-
hoa Rodríguez, va 
obtenir el 28 de maig 
a Palau la classifi -
cació per participar 
a la fi nal del Trofeu 
Barcelona Comar-
ques que es disputa-
rà el 12 de juny a Cardedeu. D’altra banda, la cadet A Tània Palomino, el 
conjunt benjamí B i la infantil A Marina Ribota van pujar al podi al Trofeu 
Summer que es va disputar a Vilanova del Camí el 29 de maig | RJ

IME
La tradicional desfi lada dels participants posa el 
punt i fi nal a la XXXVa edició dels Jocs Escolars

FUTBOL
El cadet C de l’EF Montcada guanya, per 0 a 3, l’últim 
derbi de la temporada contra el CD Montcada B

L’exterior del pave-
lló Miquel Poblet 
va acollir el 27 de 
maig la cloenda
dels XXXV Jocs 
Escolars que va 
comptar amb la 
presència d’uns 
400 infants. A la 
desfi lada van par-
ticipar els equips 
de les escoles Rei-
xac, Elvira Cuyàs, La Salle, El Turó, Font Freda, El Viver i FEDAC 
Montcada i d’entitats com el CH La Salle, l’EN Montcada i l’AE 
Can Cuiàs. També es va fer una exhibició de zumba a càrrec de 
Montcada Aqua i van participar grups de balls de les escoles Font 
Freda, Reixac i FEDAC | RJ
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El juvenil B del CFS Montcada guanya 
la lliga i ascendeix a Primera Divisió
L’equip de Miriam Domínguez ha pujat amb 17 victòries, 5 empats i 4 derrotes
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El juvenil B del CFS Montcada 
jugarà a Primera Divisió després
de proclamar-se campió del grup 
2n de Segona amb 56 punts. A 
manca de tres partits per al fi nal 
de la lliga, l’equip de Miriam
Domínguez va certifi car el primer 
lloc, el 14 de maig, amb un triomf  
al pavelló Miquel Poblet contra 
l’Acció Sant Martí-Catalònia A
(1-0). D’altra banda, el club ha 
obert el termini d’inscripcions 
per a la propera temporada | RJ Després d’una gran temporada, el juvenil B jugarà la propera temporada a la Primera Catalana

L’infantil A de l’EF Montcada 
ha guanyat la lliga al grup44è de 
Segona Divisió i ha aconseguit 
l’ascens a Primera. A manca 
d’una jornada per al fi nal de la 
competició, els vermells van cer-
tifi car el 21 de maig aquest èxit 
amb una victòria al camp de l’EF 
Base Ripollet A (0-7). L’infantil 
A ha sumat 87 punts amb única 
derrota en 30 jornades i ha acon-
seguit un total 217 gols, destacant 
els 94 de Juan David Fuentes | RJ L’infantil A va celebrar el títol durant l’últim partit de la temporada contra el Sant Cugat Esport C (5-1)
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L’estadi de la Fer-
reria va acollir el 21 
de maig l’últim der-
bi de futbol de la 
temporada que va 
enfrontar el cadet 
C de l’EF Montcada 
contra el CD Mont-
cada B. L’equip ver-
mell va guanyar per 
0 a 3 i ha acabat la 
lliga al grup 32è de 
Segona Divisió a la 
desena posició amb 30 punts i un balanç de 9 victòries, 3 empats 
i 16 derrotes. Per la seva part, el CD Montcada B ha fi nalitzat vuitè 
amb 38 punts (11 victòries, 5 empats i 12 derrotes) | RJ
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Pilar Ferrer i Rodrigo Luna
Jubilació activa. Rodrigo Luna (Belalcázar, 1949) es va haver de jubilar quan tenia 56 anys 
a causa d’una malaltia ocular que li va provocar la pèrdua de la visió d’un ull. Els metges li van 
recomanar que fes esport per sortir d’una depressió i juntament amb la seva dona, Pilar Ferrer 
(Montcada i Reixac, 1949), va començar a rebre classes per competir al món del Ball Retro (Vals, 
Tango i Pasdoble). Vuit anys després del seu debut, formen una de les millors parelles del món dins 
de la categoria de més de 60 anys. Han estat diverses vegades campions de Catalunya, d’Espanya 
i d’Europa i el seu següent repte és arribar a ser els millors del món en una especialitat esportiva 
molt exigent que no entén d’edats i que requereix moltes hores de dedicació. La seva afi ció s’ha 
convertit en una forma de vida que, tot i algunes picabaralles pròpies de la tensió competitiva, els 
permet viatjar i, a més, els ajuda a mantenir-se en actiu i a millorar el seu estat de salut.

“El ball de competició no és 
útil com a teràpia de parella”

Curiosament, es van conèixer en una 
sala de ball...
Rodrigo: Sí, al Dragón Rojo, a Cer-
danyola, ciutat a la que jo m’havia 
traslladat des de Còrdova. Era el 
1973. Ens vam casar dos anys més 
tard i em vaig venir a viure a Mont-
cada, a la casa on va néixer Pilar.
Com van entrar al Ball Retro?
Pilar: Sempre m’ha agradat fer esport. 
Quan em vaig casar, vaig deixar la fei-
na per cuidar les meves dues fi lles i, a 
partir dels 33 anys, em vaig afi cionar 
a jugar a bàsquet i a córrer, quan el 
running encara no estava de moda. 
He acabat 13 vegades la Marxa a Peu 
a Montserrat i, habitualment, era la 
primera dona a arribar perquè sem-
pre he estat molt competitiva.
R: Jo no tenia temps per fer esport 
perquè treballava moltes hores, però 
tot va canviar quan em vaig jubilar 
als 56 anys. Vaig sofrir un despreni-
ment de retina i em van operar cinc 
vegades, incloent un trasplantament 

de còrnia. Al fi nal, vaig perdre la visió 
d’un ull. Tot això em va generar una 
depressió i els metges em van reco-
manar que fes esport. 
I no van trigar a competir.
P: Ho vam fer per primera vegada 
amb 58 anys i només set mesos 
després d’haver iniciat les classes, 
des de zero, a l’escola Va de Ball 
de Sabadell, amb els nostres pro-
fessors, Jonathan Espinosa i Raquel 
Del Toro. La primera competició va 
ser a Olesa. Encara no teníem la tèc-
nica apresa i jo em vaig prendre cinc 
pastilles per calmar els nervis! 
Quan van donar el salt per tenir ara 
un nivell tan alt?
R: Al principi, competíem contra 
parelles més joves i no guanyàvem 
gaire. Així vam estar dos anys fi ns 
que vam passar a la categoria de 
més de 60 anys. A partir d’aquí, ja 
vam començar a arrasar. Tothom 
coincideix que Pilar, ara mateix, és 
la número 1 d’Espanya de la seva 

edat. Jo sóc el número 3. A mi em 
costa més. Tinc el problema de la 
visió i mai he tingut ritme per a la 
música. Ella té un do. De cada mil, 
en surt una.

Han estat diverses vegades cam-
pions d’Espanya i d’Europa i ara són 
subcampions del món. Quins reptes 
tenen?
P: Hem de millorar en el vals. En 
el pasdoble i el tango no tenim ri-
vals, però el vals, tècnicament, és 
molt complicat. A l’últim campionat 
del món vaig tenir un pinçament a 
l’esquena en el pitjor moment, però 
intentarem guanyar-lo el proper 
any. Sóc molt competitiva.

P: Jo no ho sóc tant. Sóc més man-
drós. Puc passar-me hores al sofà, 
davant de la tele, però el ball m’anima 
a sortir de casa i veure món. 
Tenen tres néts. Com combinen 
aquest esport amb fer d’avis?
P: Una de les nostres fi lles viu a 
Águilas, on tenim una casa des de 
fa 25 anys. Ens passem l’any entre 
els dos municipis. Ho portem bé. 
Entrenem tres hores a la setmana i 
podem treure temps per a tot. 
A Águilas entrenen en solitari?
R: Sí, ho hem de fer perquè el ball 
s’ha d’anar entrenant per millorar 
i no perdre tot el que has après. 
Quan entrenem sols, és quan més 
ens barallem a l’hora de corregir-nos 
les errades. El ball de competició no 
serveix com a teràpia de parella. No 
coneixem cap matrimoni que faci 
ball i que no es baralli entrenant.
Es pot viure del Ball Retro?
R: Al principi, hi havia millors premis, 
però van disminuir amb la crisi. És 

una afi ció cara. Hem de pagar els 
viatges, la roba, el calçat, les classes 
de ball... A més, tampoc tens temps 
per fer turisme durant els viatges. 
Què els hi aporta el ball?
P: Et sents més jove. No hi ha edat 
quan estàs ballant. A més, coneixes 
molta gent. Fas moltes relacions so-
cials, tot i que quan estàs compe-
tint, sempre vols guanyar.  
R: M’ha donat moltes satisfaccions 
i una motivació. Estic molt bé i ara 
tinc la necessitat de ballar. 
O sigui que és molt recomanable per 
a la gent de la seva edat, no?
R: Totalment. El meu traumatòleg 
tenia al seu ordinador una fotografi a 
on sortíem ballant i ens posava com a 
exemple a altres pacients de la nostra 
edat. Sempre he patit dels genolls i 
ara, gràcies a què he enfortit la mus-
culatura, em fan menys mal.
P: És un esport molt complet. Mous 
tot el cos i, a més, treballes el cap per-
què has de memoritzar les passes. 

“No hi ha edat quan 
estàs ballant. Et sents 
més jove i, a més, 
coneixes molta gent”

Ballarins

A títol personal
RAFA JIMÉNEZ
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