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Situació jurídica
En tractar-se d’una urbanització 
il·legal, l’Ajuntament no pot 
donar cap permís d’obres ni 
fer actuacions de millora

L’AMB presenta un pla per afrontar 
la problemàtica del Bosc d’en Vilaró
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Marina Castro i Carlos Cera,
millors esportistes de l’any
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El guardó a la millor 
entitat esportiva l’ha 
obtingut el CH La Salle 
i el del millor tècnic 
ha estat per a José M. 
Martín ‘Pinti’, de l’UE 
Sant Joan Atlètic
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Proposta 
Les administracions plantegen 
una extinció diferida del sector 
en un termini de 35 a 40 anys
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El Bosc d’en Vilaró, una urba-
nització il·legal de 44,5 hectàrees 
que té els seus orígens en la dè-
cada dels anys 60, a cavall entre 
Montcada i Reixac (87%) i Ba-
dalona (13%), ha entrat en un 
procés de degradació que ame-
naça les condicions de vida dels 
veïns. En trobar-se en zona fores-
tal i fora de la legalitat urbanísti-
ca, l’Ajuntament no pot concedir 
cap permís d’obres a particulars 
ni tampoc fer intervencions que 
comencen a ser urgents –arran-
jament de carrers, sistema de 
recollida d’aigües, accessos i se-
guretat per a la prevenció d’in-
cendis, entre d’altres. En paral-
lel, hi ha expedients de disciplina 
urbanística en curs amb perill 
d’enderrocs imminents. 
Davant d’aquesta situació, el 
pla d’actuació que l’AMB ha 
compartit amb la Generalitat, 
la Diputació i el Consorci de 
la Serralada de Marina i que 
també ha presentat al Síndic de 
Greuges, es planteja com l’úni-
ca sortida. Les administracions 
proposen una extinció diferida 
amb dret de superfície. Això 
signifi ca que els propietaris de 
les 206 cases de la urbanització 
les podran cedir al consistori a 
canvi de poder fer-ne ús entre 
35 i 40 anys més –el termini 
està per concretar.  

El pla d’actuació –encarregat 
pel propi consistori a l’AMB 
al 2012– s’havia de sotmetre a 
l’aprovació del Ple en el moment 
de tancar aquesta edició. A l’in-
forme jurídic que l’acompanya 
i que l’Ajuntament va rebre al 
2014 es reitera que a la legislació 
urbanística no hi ha cap escletxa 
que permeti legalitzar el sector, 
fet que tira per terra l’esperança 
que durant anys han mantingut 
els propietaris i que, en determi-

nats moments, s’ha vist alentada 
per les pròpies administracions.
“Fa dècades que aquest tema 
està enquistat i la situació cada 
cop és més greu; hi ha una 
trentena de veïns pendents 
d’expedients de disciplina ur-
banística i el barri s’està de-
gradant”, explica el president de 
l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez 
(ERC), per justifi car l’interès 
de l’actual govern a posar fi l a 
l’agulla i resoldre una de les pro-
blemàtiques més antigues que 
arrossega el municipi. Segons 
l’edil, l’única possibilitat de po-
der millorar les condicions de 
vida del veïnat passa per aprovar 
el pla d’actuació de l’AMB. 

Antecedents. La proposta de 
l’Àrea no és novedosa, l’antiga 
Corporació Metropolitana ja 
va plantejar l’any 1983 fer una 
extinció diferida a 75 anys mit-
jançant expropiacions, però el 
pla no va reeixir perquè l’orga-
nisme va desaparèixer.
El nou full de ruta estableix 
les bases tècniques i jurídiques 
per ordenar el Bosc d’en Vilaró 
respectant la legalitat urbanísti-
ca i proposant les mesures ne-
cessàries per contenir i reduir 
l’àmbit actual i, alhora, garantir 
la seguretat de les persones re-
sidents mentre no es produeix 
l’extinció de la urbanització. 
(Continua a la pàgina següent)

Actualitat
laveu.cat

SENSE MANTENIMENT
Alguns dels carrers de la urbanització es troben en 
risc d’esllavissament. Per poder actuar al respecte 
d’acord amb la llei, s’ha d’aprovar el pla de l’AMB 

BOSC D’EN VILARÓ

El govern veu el pla de l’AMB com l’única 
sortida per evitar els enderrocs en curs
La legislació urbanística mai ha permès regularitzar una urbanització que es va començar a construir als anys 60 en zona forestal

Pilar Abián | Bosc d’en Vilaró

Al Bosc d’en Vilaró, a 
cavall entre Montcada 
i Badalona, hi ha 
270 parcel·les i 206 
habitatges
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Una part de la urbanització del Bosc d’en Vilaró, que ocupa 44,5 hectàrees, vista des de la carretera de la Vallençana, l’única via d’accés rodat que té el veïnat

Actualitat

JORDI SÁNCHEZ, PRESIDENT DE L’ÀREA TERRITORIAL

‘Durant més de 40 anys l’Ajuntament no ha fet res per evitar aquesta 
il·legalitat i també s’ha enganyat els propietaris amb falses promeses’
Per al president de l’Àrea Territorial 
del consistori montcadenc, afrontar 
la problemàtica del Bosc d’en Vilaró 
és un dels principals reptes, sinó el 
més important de l’actual mandat.
-Només fa un any que és al càrrec i 
ja vol resoldre una de les situacions  
urbanístiques més confl ictives.
Fa molts anys que s’hauria d’haver 
actuat i és precisament per això que 
no volem perdre més temps. Es trac-
ta d’un tema enquistat que s’agreuja 
per moments. Les condicions del veï-
nat són indignes. Els habitatges estan 
fora de la legalitat, amb l’espasa de la 
disciplina urbanística a sobre i sen-
tències d’enderroc imminent, sense 
serveis i amb accessos que s’estan 
descalçant, entre d’altres.
-I per què no es fa res per millorar 
les condicions de la urbanització?
Perquè la llei ens ho impedeix. Les 
cases es troben en zona forestal i 
no podem donar cap permís de 
construcció ni tampoc actuar com 
a administració sinó és en un marc 
com el que proposa el pla d’actua-
ció de l’AMB, que estableix meca-
nismes de contenció, per evitar que 
continuï creixent, i de restitució de 
l’espai.
-Què és el que impedeix legalitzar 
una urbanització que fa més de 50 
anys que existeix?
La legislació urbanística general i sec-
torial, així com el planejament vigent.

-I no es pot fer una excepció tenint 
en compte el nombre d’habitatges i 
residents afectats?
El que planteja l’AMB ja és excep-
cional en si mateix. Amb la llei a la 
mà, els habitatges haurien d’estar 
enderrocats fa temps. Precisament 
per evitar una solució tan dràstica es 
planteja que els titulars cedeixin la 
propietat a canvi de poder-la gaudir 
durant un termini de 35 a 40 anys, 
està per defi nir.
-I què passarà mentrestant?
Un cop registrat el dret de superfí-
cie, se suspendran els expedients de 
disciplina urbanística i podrem fer 
actuacions per resoldre els proble-
mes de seguretat i de manteniment 
que hi ha en l’actualitat. 
-La majoria no vol cedir la propietat 
i se sent enganyada per les admi-
nistracions.
Ho comprenc. Durant més de 40 
anys l’Ajuntament no ha fet res per 
evitar aquesta il·legalitat i també s’ha 
enganyat els propietaris amb falses 
promeses, animant-los a construir 
amb l’argument que, amb el temps, 
l’espai es legalitzaria. Fins i tot es va 
fer un parc amb el nom de l’antic al-
calde, César Arrizabalaga.
-Els veïns es queixen de no haver 
pogut participar en el disseny del 
pla de l’AMB.
Es tracta d’adaptar la realitat a la le-
galitat i això no permet fer, d’entrada, 

un procés participatiu. El pla sí que 
recull que, en el moment en què la 
propietat sigui pública, es crearà una 
comissió de treball amb els veïns per 
acordar les actuacions a fer.
-I com se sufragaran?
Amb aportacions municipals i dels 
propietaris i amb l’ajuda d’altres ad-
ministracions.
-Els veïns estaran obligats a cedir 
la propietat?
Serà una decisió personal i les nego-
ciacions seran individualitzades. Ara 
bé, el pla preveu expedientar totes les 
fi nques que no s’ajustin a la norma-
tiva urbanística, ja que fi ns ara s’han 
obert expedients de forma discrecio-
nal i arbitrària.
-Totes les cases es mantindran dem-
peus durant el temps que es fi xi?
Gairebé totes. N’hi haurà, però, una 
quinzena que s’hauran d’enderrocar 
abans pel seu estat de deteriorament 
i per l’afectació de la línia d’alta ten-
sió que travessa la urbanització | PA
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“Les primeres cases ja hi eren 
abans de l’aprovació del Pla 
General Metropolità (PGM) 
del 1976, de la creació de la 
Corporació Metropolitana i 
del pla de protecció de la Ser-
ralada de Marina”, explica Be-
goña Navajo, presidenta de l’AV 
Bosc d’en Vilaró. La primera es 
va construir l’any 1965 i cap al 
1981 ja n’hi havia 150. D’alesho-
res ençà i, malgrat la prohibició 
d’edifi car, es va aixecar una cin-
quantena més, 22 en els últims 
15 anys. En inici, els propietaris, 
la majoria de classe mitjana i tre-
balladora, s’hi van fer la segona 
residència, però actualment la 
majoria hi viu tot l’any, sobretot 
des que va esclatar la crisi.
Navajo és la tercera generació de 
la seva família que resideix a la 
casa construïda per l’àvia. Segons 
explica, actualment n’hi ha prop 
de 300 a la urbanització, algunes 
fi ns a la quarta generació. Les 
administracions són conscients 

d’aquesta circumstància i del cost 
econòmic i social que cal afron-
tar. D’aquí que es proposi fer una 
extinció diferida, per donar mar-
ge als propietaris a trobar altres 
sortides habitacionals. 
Malgrat ser coneixedors de la si-
tuació en què es troben, al marge 
de la legalitat i sense possibilitats 
d’actuar per evitar la degradació 
dels seus habitatges i de la pròpia 
urbanització, l’opció d’haver de 
marxar, ni que sigui d’aquí a 35 
anys, no agrada la majoria. 

“Nosaltres entenem que aques-
ta urbanització és excepcional 
i que, amb voluntat política, 
es podria legalitzar, per això 

seguirem picant les portes que 
calgui”, diu Navajo. A l’hora de 
fer balanç de com s’ha arribat 
a aquest punt, la presidenta de 
l’AV considera que la responsabi-
litat és compartida al 50% entre 
els propietaris que van construir 
en zona forestal i l’administració: 
“Durant anys es va deixar fer 
i, quan hi havia l’oportunitat 
d’haver intentat legalitzar, per-
què la llei era més laxa, no hi 
va haver interès per resoldre el 
tema”. 

Situació insostenible. Entre les 
principals mancances que afecten 
el Bosc d’en Vilaró hi ha la neces-
sitat d’un nou vial d’accés ja que 
actualment només n’hi ha un, des 
de la carretera de la Vallençana, i 
cal un altre de sortida per evacuar 
en cas d’emergència. Per manca 
de manteniment, molts dels car-
rers estan descalçats i presenten 
risc d’esllavissament. 
La urbanització tampoc no dis-
posa de xarxa de clavegueram 

i el sistema elèctric, que data del 
1972, presenta defi ciències evi-
dents amb risc per a la seguretat 
de les persones. Hi ha, a més, una 
línia d’alta tensió que creua la ur-
banització d’est a oest i que passa 
per sobre de diferents habitatges, 
amb el perill que això comporta.
L’estat de deixadesa i abando-
nament amoïna els veïns que 
es queixen de viure en aquestes 
condicions malgrat pagar l’IBI a 
un preu de sòl residencial, segons 
asseguren. 
Una altra de les crítiques, 
adreçada en aquest cas al go-
vern municipal, és que el pla 
d’actuació es dugui a aprovació 
al Ple de juliol. “Sense temps a 

estudiar-lo, ni haver-nos con-
vidat a participar en l’elabora-
ció”, lamenta Julio Nolasco, un 
dels veïns afectats. En resposta a 
aquesta queixa, el regidor d’Ur-
banisme, Jordi Sánchez (ERC), 
ha assenyalat que tots els grups 
municipals disposen de la docu-
mentació des del mes de maig i 
que s’han fet tres reunions infor-
matives amb tècnics de l’AMB 
i representants de l’AV amb els 
seus advocats. “El pla s’ha fet 
d’acord amb els marges que 
estableix la llei; en el moment 
en què s’aprovi, es crearà una 
comissió de treball amb els 
veïns per defi nir les actuacions 
a dur a terme”, ha dit l’edil.

Pilar Abián | Bosc d’en Vilaró

BOSC D’EN VILARÓ

Els veïns no perden l’esperança 
de poder conservar la propietat
Volen evitar l’extinció de la urbanització malgrat que la llei no els hi dóna cap opció

El procés de restituir 
la zona forestal no es 
planteja a curt termini 
perquè no és viable 
ni econòmicament ni 
tampoc socialment

Begoña Navajo, segona per l’esquerra, amb Julio Nolasco i altres membres de l’AV
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PÀG. 07

MERCAT AMBULANT
L’AV Montcada Nova recull 2.660 
signatures a favor de traslladar 
l’activitat al Camí de la Font Freda

BALANÇ

El govern, satisfet 
amb el grau de 
compliment del PAM
L’alcaldessa i els regidors donen compte en audiència 
pública de la gestió feta durant el primer any de mandat

“Hem treballat dur i ens segui-
rem deixant la pell per assolir 
els objectius fi xats per a aquest 
mandat”. L’alcaldessa,  l’ecosocia-
lista Laura Campos, va defi nir així 
com ha estat el primer any de man-
dat del govern municipal format 
per ICV-EUiA-E, ERC i Círculo 
Montcada en una audiència públi-
ca que es va fer el 6 de juliol a l’Au-
ditori i que va durar prop de dues 
hores. L’edil es va mostrar satisfeta 
quant al grau de compliment del 
Pla d’Actuació Municipal (PAM) i 
va expressar el seu convenciment 
que l’Ajuntament ha canviat de 
rumb després de 16 anys de go-
vern sociovergent. 

“Estem demostrant que hi ha 
una altra manera de fer po-
lítica, tot i que tenim per da-
vant un difícil repte fruit del 
llast dels anteriors mandats 
i del poc marge econòmic de 
maniobra”, va manifestar en 
referència al pagament d’expro-
piacions milionàries. Tot i així, 

l’alcaldessa va assegurar que el 
seu govern està fent el possible 
per minimitzar l’impacte del deu-
te i mantenir uns bons serveis a 
la ciutadania.

Informació per Àrees. La prò-
pia Campos, com a presidenta 
de l’Àrea de Presidència, amb 
Montserrat Ribera (ERC), de 
Serveis Generals, i el regidor de 
Transparència i Bon Govern, Ser-
gi Martín (Círculo), van explicar 
les actuacions fetes en la línia de 
millorar la gestió interna del con-
sistori per fer que l’administració 
sigui més transparent i efectiva. 
A continuació, el president de 
l’Àrea Econòmica, Óscar Gil 
(ICV-EUiA-E), va afi rmar que els 
pressupostos del 2016 han estat 
“el més socials de la història” i va 
avançar que s’estaven fent gestions 
per cobrar part del deute de 2 mi-
lions d’euros que la Generalitat té 
amb l’Ajuntament. La regidora de 
Promoció Econòmica i Ocupació, 
Ana Ballesta (Círculo), va expli-
car, entre d’altres qüestions, les 
accions destinades a reduir l’atur. 
I seguidament Ribera, responsa-
ble  també de Comerç i Turisme, 
va parlar sobre la creació de la fi -
nestreta única empresarial.
El president de l’Àrea Territorial, 
Jordi Sánchez (ERC), va incidir 

en els projectes que tenen com a 
objectiu aconseguir la cohesió de 
barris, com ara el soterrament de 
l’R2, i també en les actuacions 
destinades a millorar la neteja 
viària. Així mateix, l’edil va par-
lar de les gestions que s’estan fent 
per resoldre problemàtiques endè-
miques a urbanitzacions pendents 
de legalitzar. 
Quant a les polítiques d’Habitat-
ge, la regidora responsable, Jessi-
ca Segovia (ICV-EUiA-E), va ex-
plicar que s’ha tornat a reactivar 
la Taula d’Habitatge i va celebrar 
que durant aquest últim any no 
hi hagi hagut cap desnonament 
al municipi. Per la seva banda, el 
regidor de Medi Ambient, Sergi 
Martín, va recordar que l’actual 
govern ha posat fi  a la celebració 
del Rocío a Mas Duran en cons-
tatar el dany ecològic que l’acti-
vitat causava al Pla de Reixac. 
També dins de l’Àrea Territorial 
es troba, des de l’inici de man-
dat, la Regidoria de Salut Públi-
ca, responsabilitat de Mar Sem-
pere (Círculo), qui va enumerar 
les accions dutes a terme pel que 

fa al control i cens d’animals i va 
explicar la pròxima posada en 
marxa d’un estudi pioner sobre 
salut ambiental.

Pel que fa a l’Àrea Social, la seva 
presidenta, Ana Ballesta, va afi r-
mar que un dels principals ob-
jectius del govern és assolir una 
ciutat més justa que faci front a 
les desigualtats. En aquesta línia, 
la regidora de la Dona i Políti-
ques d’Igualtat, Jessica Segovia, va 
explicar el recent conveni signat 
amb l’Observatori contra l’Ho-
mobòfi a en defensa del col·lectiu 
LGTBI. L’edil, responsable també 
d’Infància i Joventut, va destacar 
en la seva intervenció la creació 
del Consell d’Infants. En matèria 
esportiva, el president de l’IME, 
Salvador Serratosa (ERC), va fer 
referència al treball de la Regido-

ria per impulsar l’esport escolar i 
Mònica Martínez, responsable de 
Ciutadania, Solidaritat i Cultura 
i Patrimoni (ICV-EUiA-E), es va 
referir, entre d’altres qüestions, a 
la creació de la fi gura del regidor 
de barri i a les accions adreçades 
a potenciar el patrimoni local. El 
torn d’intervencions el va tancar 
Sempere, com a responsable de 
Serveis Socials, explicant com el 
govern està fent front als casos 
d’emergència social especialment 
els que afecten la gent gran i els 
discapacitats.

Tancament. L’alcaldessa va cloure 
la presentació reconeixent que la 
informació havia estat densa però 
necessària. “Teníem l’obligació 
de retre comptes en audiència 
pública d’aquest primer any 
de mandat per demostrar a 
aquells que diuen que fem po-
lítiques continuistes que estem 
treballant i que tenim un pro-
jecte polític defi nit, transforma-
dor i d’esquerres que aposta 
pel diàleg i la participació”, va 
cloure l’edil.

Pilar Abián | Montcada
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Laura Campos: ‘Estem 
treballant dur per assolir 
els objectius fi xats per a 
aquest mandat’ 

L’alcaldessa, durant la seva intervenció, acompanyada de tots els edils que integren l’equip de govern del consistori 

L’executiu vol trencar 
amb la imatge que 
només està fent 
polítiques continuistes
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El govern local –ICV-EUiA-E, 
ERC i Círculo– tirarà enda-
vant amb la modifi cació del Pla 
General Metropolità (PGM) al 
turó Fermí de Montcada, co-
negut popularment com Vista 
Rica, gràcies a l’abstenció del 
PSC, C’s, CiU i PP. La CUP 
hi va votar en contra. Segons 
va explicar el president de 
l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez 
(ERC), al Ple de juny, la volun-
tat de l’executiu és que aquesta 
zona verda esdevingui un parc 
d’ús públic i, alhora, reajustar 
el planejament a la realitat urba-
nística consolidada a la zona.
Atès que la variació del plane-
jament afecta molts propietaris, 
l’Ajuntament s’ha reunit perso-
nalment amb els titulars per ne-
gociar les compensacions a fer 
per la cessió de terrenys. La pro-
posta passa per desafectar els so-
lars a canvi de cedir una part per 
al futur parc urbà. “D’aquesta 
manera es consolidarà la rea-
litat urbanística del sector i els 
terrenys es revaloritzaran”, 
va indicar Sánchez per a qui un 
altre dels principals objectius és 
evitar nous casos d’expropia-
cions forçoses.
La zona verda pública que es 
redueix al sector de Vista Rica 

es traslladarà al parc de la Font 
Pudenta i al mirador sobre el 
Ripoll. 

Discrepàncies. Alguns veïns, so-
bretot els més afectats del carrer 
Domingo Fins, no veuen amb 
bons ulls la proposta munici-
pal en considerar que haurien 
de ser compensats econòmi-
cament. La manca de consens 
total és el que va motivar als 
grups de l’oposició a abstenir-
se en la votació. En el cas de la 
CUP, l’argument va ser que el 
turó Fermí ha estat fet servir en 
el passat per canvis de planeja-
ment que han propiciat actua-
cions urbanístiques posterior-
ment qüestionades, com ara la 
construcció dels dos gratacels 
que hi ha al costat de la Rasa, 
a Mas Rampinyo. La CUP 
també va criticar la poca con-
creció del pla d’usos de l’espai. 
En aquest sentit, el president de 
l’Àrea Territorial va deixar clar 
que el futur del sector es deci-
dirà més endavant. “L’ús que 
es donarà al turó vindrà des-
prés i es farà en el marc d’un 
procés participatiu”, va dir 
l’edil, tot afegint que l’Ajunta-
ment seguirà negociant amb els 
veïns per tal que ningú resulti 
perjudicat.

Pilar Abián | Redacció

El futur del turó Fermí es 
decidirà en el marc d’un 
procés participatiu
Canvi de planejament al punt més alt del nucli urbà

L’Estany de Gallecs, una urba- 
nització que, malgrat la distància, 
pertany a Montcada i Reixac, i 
que compta amb una seixantena 
de parcel·les i una quarantena 
d’habitatges està un pas més a prop 
de seva legalització. El Ple de 
l’Ajuntament, amb els vots a favor 
de tots els grups excepte la CUP, 
va aprovar al juny el text refós per 
a la modifi cació del PGM en el 
sector que incorpora les prescrip-
cions de la Generalitat del 2014 
per donar una solució a l’accés 
viari des de la carretera C155. 
Aquesta tramitació obre la porta a 
iniciar el procés d’urbanització de 
l’espai per dotar-lo de claveguer-

am, asfaltat i voreres, cost que hau-
ran d’assumir els propietaris dels 
solars. “Nosaltres som defensors 
de Gallecs com un espai natural 
i ecològic, però entenem que hi 
ha una realitat urbana que s’ha 
de reconèixer i resoldre, per això 
optarem per una urbanització 
tova, que no sigui agressiva amb 
el medi i, alhora, assumible des 
d’un punt de vista econòmic”, va 
argumentar el president de l’Àrea 
Territorial, Jordi Sánchez (ERC). 
Tant el PSC com el PP van cele-
brar que la proposta municipal 
s’hagués consensuat amb els veïns. 
La CUP, per la seva banda, va ar-
gumentar el seu vot en contra en 
considerar que “no és possible 

conciliar la protecció ambiental 
de Gallecs amb la consolidació 
de la urbanització”.

Ubicació. Gallecs es troba a la 
plana del Vallès, entre la riera de 
Caldes i el riu Tenes. Des del punt 
de vista administratiu, aquest parc 
agrícola i forestal pertany a cinc 
diferents municipis diferents, entre 
ells Montcada i Reixac. La resta 
són Mollet del Vallès, Santa Perpè-
tua de Mogoda, Palau-solità i Ple-
gamans, Lliçà de Vall i Parets del 
Vallès. L’espai montcadenc és rela-
tivament petit i està repartit entre 
la urbanització de l’Estany i la part 
inclosa al Pla Especial d’Interès 
Natural (PEIN) de Gallecs.

Pilar Abián | Redacció

PLE DE JUNY

L’Ajuntament fa un pas més per 
legalitzar l’Estany de Gallecs
El Ple aprova el text refós per a la modifi cació del PGM en aquest sector de Montcada

La urbanització l’Estany de Gallecs pertany a Montcada i Reixac des de fa segles i es troba al bell mig del parc agrícola i forestal
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Evitar la proliferació de mosquits 
detectada en els darrers anys a 
Montcada i Reixac, sobretot de 
l’espècie Aedes albopictus, el mos-
quit tigre –que va aparèixer a Cata-
lunya per primer cop al 2004–, ha 
motivat l’Ajuntament a redactar una 
ordenança municipal específi ca per 
es tablir les mesures necessàries de 
control de les poblacions d’insectes. 
L’objectiu d’aquesta norma, que  es 
va aprovar en el Ple de juny amb el 
vot a favor de tots els grups excepte 
la CUP, és mi nimitzar els efectes 
negatius que aquests mosquits 
puguin ocasionar a la població. 
L’ordenança pretén aportar a la 
ciutadania la informació, les solu-

cions i els consells necessaris per 
evitar la presència o extensió de les 
espècies i dotar l’Ajuntament de les 
eines necessàries per fer complir les 
mesures oportunes en aquells es-
pais que puguin contenir aigües es-
tancades. Per això, detalla les obli-
gacions de les persones pro pietàries 
de béns o objectes susceptibles de 
crear condicions de proliferació del 
mosquit tigre o d’altres espècies i, 
per poder actuar amb més autoritat, 
s’incorporara un procediment san  -
cionador. “No és una ordenança 
amb vocació recaptatòria, ja que 
les sancions oscil·len entre els 200 
i els 600 euros; del que es tracta 
és fer una tasca sensibilititzadora 
i pedagògica”, ha indicat la regido-

ra de Salut Pública, Mar Sempere 
(Círculo Montcada). El portaveu 
de la CUP, Gonzalo Garcia, va 
argumentar el vot en contra pel fet 
que no veu viable que l’Ajuntament 
controli l’estancament d’aigües a 
fi nques privades. Sempere va res-
pondre que hi ha mecanismes per 
fer-ho, en cas de denúncia, tot i re-
conèixer que si la propietat es nega, 
cal una ordre judicial. 

Pilar Abián | Redacció

SALUT

Nova ordenança per prevenir i 
controlar les plagues de mosquits
La norma preveu sancions per evitar que hi hagi espais amb aigües estancades

Per prevenció, cal evitar l’acumulació d’aigües
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PRECS I PREGUNTES
La cimentera Lafarge, present al Ple tot i no estar 
inclosa a cap punt de l’ordre del dia de la sessió
El nom de Lafarge va sortir al Ple 
de juny en dues ocasions, tot i 
que no aparèixer a l’ordre del 
dia. Va ser en el torn de precs 
i preguntes quan l’empresa va 
prendre protagonisme. Primer, 
quan el portaveu de C’s, David 
Gerbolés, va reclamar el per què 
se li havia denegat a Lafarge el 
permís per disposar de l’Audito-
ri Municipal per fer l’any vinent 
una exposició sobre el centenari 
de la factoria al municipi. En la 
mateixa línia, una treballadora 
de la fàbrica, Conchi Jiménez, va 
prendre la paraula per exigir una 
resposta per escrit del govern lo-
cal a la instància presentada, ja 
que la negativa s’ha fet via telè-
fon. L’alcaldessa, Laura Campos 
(ICV-EUiA-E), va dir que s’infor-
maria al respecte abans de donar 
una resposta.

Vincles amb Daesh. D’altra ban-
da, també en el torn de precs i 
preguntes del Ple, David Velas-

co, en nom de SOS Refugiats 
MiR, va intervenir per pregun-
tar a l’Ajuntament si demanarà 
explicacions a Lafarge sobre les 
informacions publicades al diari 
Le Monde que vinculen la mul-
tinacional francesa amb Daesh, 
responsable d’accions terroris-
tes que han obligat a desplaçar 
milions de persones, especial-
ment ciutadans sirians. Segons 
el rotatiu francès, Lafarge hauria 
col·laborat amb l’organització 
armada entre el 2013 i 2014, 
per seguir mantenint la produc-
ció a Síria. 
En una segona pregunta, adre-
çada a tots els grups, SOS Re-
fugiats va plantejar si, d’acord 
amb aquestes informacions, els 
regidors creuen que la cimente-
ra ha de continuar la seva acti-
vitat al municipi. Finalment, el 
representant de la plataforma 
ciutadana va proposar al consis-
tori la possibilitat de declarar La-
farge “empresa non grata” | PA
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La regidora de Comerç, Mont-
serrat Ribera (ERC), ha decidit 
convocar una reunió amb entitats 
veïnals i comercials per afrontar 
el debat sobre quina és la millor 
ubicació per al mercat ambulant 
dels dimecres davant la confron-
tació sorgida entre l’AV de Mont-
cada-Nova Pla d’en Coll i Mont-
cada Centre Comerç (MCC). 
L’entitat veïnal ha recollit 2.660 
signatures a favor de traslladar 
les parades del centre del nucli 
urbà al Camí de la Font Freda, 
entenent que l’actual ubicació 
presenta problemes d’espai i de 
seguretat. La  iniciativa, però, ha 
creat malestar a l’associació de 
comerciants MCC. 
“Em sap molt greu que s’estigui 
fent servir la premsa i les xar-
xes socials per un enfrontament 
que no té cap mena de sentit”, 
ha lamentat Ribera, tot afegint 

que fi ns ara cap entitat o col·lectiu 
s’ha adreçat al consistori per ex-
posar la necessitat de canviar la 
ubicació del mercat. La regidora 
és partidària d’obrir un espai de 
debat en què participin entitats, 
tècnics municipals i veïns per tal 
de trobar la solució més adient 
quant al lloc on realitzar l’activitat 
comercial dels marxants. “La de-
cisió fi nal la prendrà el govern 
local però després d’analitzar 
tots els punts de vista” ha mani-
festat l’edil. Ribera ha volgut tras-
lladar a l’AV i als comerciants un 
missatge de calma i d’unitat da-
vant d’una qüestió que afecta una 
part important de la ciutadania.

Antecedents. El debat sobre la ubi-
cació del mercat no és la primera 
vegada que es planteja. Al 2005, 
ja es va parlar de la possibilitat de 
traslladar-lo aprofi tant que l’Ajun-
tament va voler remodelar el car-

rer Santiago, on s’ubica l’activitat 
comercial. Finalment, però, l’opo-
sició dels marxants i dels paradis-
tes de l’antic mercat municipal va 
frenar ambdues propostes. 
El passat mes de gener va ser l’AV 
de Montcada Nova-Pla la que va 
reobrir la qüestió iniciant la cam-
panya de signatures que tot just 
acaba de fi nalitzar. “El que vo-
lem és que aquesta proposta 
arribi al Ple i es pugui debatre 
i discutir abans que es pregui 
cap decisió al respecte”, ha as-
senyalat el president de l’entitat, 
Joan Alemany, qui s’ha mostrat 
molt satisfet de la resposta ciuta-
dana. L’entitat veïnal ha iniciat 

una roda de contactes amb els 
grups municipals i el majoritari, 
el PSC, ja ha fet un comunicat de 
premsa expressant el seu suport a 
la proposta i fent constar que l’ac-
tual emplaçament
“comporta problemes de segu-
retat, a més de les difi cultats per 
aparcar que tenen els paradis-
tes i la impossibilitat d’accedir 
als pàrquings privats els dies 
de mercat”. Els socialistes també 
assenyalen que el mercat ha anat 
a la baixa durant els últims anys 
i consideren que cal trobar un es-
pai que generi confi ança i possi-
bilitat de negoci i no suposi una 
gran molèstia per als veïns. 

L’MCC, però, està rotundament 
en contra del trasllat del mercat 
ambulant. El president de l’asso-
ciació de comerciants, Manuel 
Moreno, defensa la continuïtat de 
l’activitat al centre. “Aquí és on 
s’ha de quedar”, ha asseverat, 
tot reconeixent que cal introduir 
canvis per millorar la seguretat 
i la mobilitat, aspectes sobre els 
quals ha assegurat que ja s’està 
treballant a través d’una comissió 
creada amb l’Ajuntament.
Moreno no ha ocultat el seu 
enuig amb l’AV, a la que ha instat 
a centrar-se en afers estrictament 
veïnals “i no en allò que no és 
de la seva competència”, ha dit. 

El mercat ambulant es feia antigament al carrer Ripoll i es va traslladar a l’emplaçament actual a la dècada dels setanta
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Pilar Abián | Redacció

COMERÇ

Debat obert sobre quina 
és la millor ubicació 
per al mercat ambulant
La regidora de Comerç ha anunciat que convocarà una 
reunió amb entitats veïnals i comercials per tractar l’afer
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En el capítol de les mocions, a 
la sessió del mes de junt, el Ple 
es va adherir, amb l’única ab-
stenció del PP, al manifest ‘Ara 
Rodalies!’ que han impulsat els 
ajuntaments de Montcada i Reix-
ac, L’Hospitalet i Sant Feliu de 
Llobregat per demanar el soter-
rament de les vies en els seus re-
spectius nuclis urbans i l’aplicació 
de les inversions previstes al Pla 
de Rodalies de Barcelona (PRB). 
L’alcaldessa, Laura Campos 
(ICV-EUiA-E), va destacar la 
importància de “sumar forces” 
en la reivindicació que l’Estat 
“abandoni projectes faraònics 
com la LAV i inverteixi a la 
xarxa de rodalies que util-
itza el 95% de la població”. El 
manifest també fa constar que 
l’Ajuntament és contrari al pro-
jecte del túnel ferroviari al Turó, 
una oposició que el Grup de Medi 
Ambient-Ecologistes en Acció va 
demanar incloure al document. 
“Aquesta actuació, prevista al 

Pla de Rodalies, suposaria una 
greu agressió mediambiental i 
pagar una nova servitud a Bar-
celona”. 

Posicions. La regidora del PP, Eva 
García, es va mostrar favora ble a 
les inversions previstes al PRB, 
però va criticar que el mani fest 
no incorpori cap referència als 
últims moviments que s’han fet 
des del Ministeri de Foment en 
relació al soterrament. “És un 
text precipi tat i electoralista”, 
va dir.
El portaveu de la CUP, Gon-
zalo Garcia, va criticar l’aposta 
de l’Estat per la LAV, posant 
l’atenció sobre les investigacions 
de la Guàrdia Civil sobre els pos-
sibles sobrecostos a les adjudica-
cions de les obres. Daniel Moly 
(CiU), va valorar positivament 
la unitat dels tres municipis, 
amb un matís: “Tots units, però, 
primer, el soterrament de la via 
de Montcada”. Jordi Sánchez, 
portaveu d’ERC, va destacar la 

importància de la unitat d’acció 
perquè aquestes reivindicacions 
“han de ser un triomf de tots 
i hem d’anar tots a una”. Per a 
M. Carmen Porro, portaveu del 
PSC, la moció “és un pas més 
en el camí cap a la fi ta del so-
terrament de l’R2”.  

Posicions. El document de la 
Plataforma Tracte Just Soterra-
ment Total en què demana als 
partits que no donin suport als 
pressupostos de l’Estat per al 
2017 si no inclouen una partida 
per al soterrament, també va te-
nir el protagonisme al plenari. 
Ana Ballesta, de Círculo Montca-
da, va expressar la seva sorpresa 
davant la negativa de Ciutadans 
i PP a signar el text. “Han posat 
els interessos partidistes per 
davant d’una reivindicació 
històrica”, va dir. David Ger-
bolés, portaveu de Ciutadans, va 
demanar “que ningú faci al seu 
partit responsable de 35 anys 
d’incompliments”. 

Rafa Jiménez | Montcada

TRANSPORT FERROVIARI

El plenari s’adhereix al manifest 
reivindicatiu ‘Ara Rodalies!’
Tots els grups van votar a favor del text, amb l’excepció del PP que es va abstenir
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SOTERRAMENT DE L’R2
La comissió de treball defi neix el full de ruta 
a seguir després de les vacances d’estiu
La comissió de treball pel soter-
rament de l’R2 –formada per re-
presentants polítics i tècnics de 
l’Ajuntament i membres de la Pla-
taforma Tracte Just Soterrament 
Total (PTJST)– ha defi nit el full de 
ruta a seguir després que el Minis-
teri de Foment no hagi confi rmat 
encara una data de reunió per 
parlar del conveni sobre l’execu-
ció del projecte. A nivell institucio-
nal, si fi nalment no s’inclou cap 
partida al pressupost de l’Estat del 
2017 per començar les obres, es 
proposarà als partits polítics que 
abans de les eleccions generals 

del 26J van signar el compromís a 
favor del soterrament que presen-
tin una esmena unitària. 
Per la seva banda, la Plataforma 
ha anunciat que al setembre con-
vocarà una nova edició del con-
curs de dibuix infantil sobre el so-
terrament. A l’octubre, el col·lectiu 
té previst organitzar una marxa rei-
vindicativa recorrent el tram entre 
Vallbona i Montcada que hauria de 
ser soterrat. D’altra banda, aquest 
juliol, l’Ajuntament ha instal·lat una 
nova pancarta a l’edifi ci consistori-
al reclamant la històrica reivindica-
ció –a la imatge superior | SA
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El solar on es troba ubicada 
l’empresa de pintures Valentine, 
al polígon de Can Milans, aviat 
passarà de ser zona verda a sòl in-
dustrial. La Comissió Territorial  
d’Urbanisme de la Generalitat 
ha donat llum verda a la modifi -
cació del PGM aprovada el pas-
sat mes de desembre pel Ple de 
l’Ajuntament al sector nord del 
municipi, en l’àmbit que limita 
Montcada amb la Llagosta i el 
parc de la Riera Seca. Ara només 
falta que el conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Josep Rull, ratifi qui 
la decisió.

Objectius. Amb aquest canvi de 
planejament, el consistori mont-
cadenc vol resoldre el problema 
derivat de la sentència dictada 
al 2008 pel Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya (TSJC) 
–arran d’una reclamació de 
l’Ajuntament de la Llagosta–, 
que anul·lava les requalifi cacions 
de terrenys, aprovades al 2005 

per la Generalitat, per permetre 
el trasllat de la fàbrica Valentine 
del centre del nucli urbà a Can 
Milans. “Estem satisfets que 
l’aprovació defi nitiva hagi re-
but el vistiplau de la Comissió 
d’Urbanisme per poder donar 
solució a un problema que 
hem heretat de l’anterior man-
dat i que, en cas de reclamació 

patrimonial, seria extrema-
dament greu per a les arques 
municipals”, ha dit el president 
de l’Àrea Territorial, Jordi Sán-
chez (ERC). L’edil també ha afe-
git que la modifi cació del PGM 
permetrà endreçar la part nord 
del municipi, –240.000 m2– amb 
potencial per a noves indústries i 
activitats econòmiques; crear un 

parc fl uvial  al llarg de la riera i 
un corredor verd que connecti el 
Besòs i el Pla de Reixac i millo-
rar l’entorn de l’antiga carrete-
ra  de Ribes, entre l’avinguda 
Catalunya de Mas Rampinyo i 
l’avinguda 11 de setembre de la 
Llagosta, enmig de la qual hi ha 
espais força degradats com el sec-
tor de Can Gran.

Pilar Abián | Redacció

PLANEJAMENT

El solar que ocupa la fàbrica Valentine 
passarà de ser zona verda a sòl industrial
La Comissió Territorial d’Urbanisme aprova la modifi cació del PGM iniciada per l’Ajuntament al sector

La fàbrica Valentine es va traslladar al polígon Can Milans a fi nal del 2008, després d’haver estat més de 50 anys al nucli urbà del municipi
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L’Ajuntament 
convoca tres 
nous plans 
d’ocupació

L’Ajuntament ha presentat una 
nova convocatòria de plans 
d’ocupació, que donarà feina a 41 
persones. Les tres primeres pla-
ces que surten a concurs són una 
de dinamitzador de polítiques de 
gènere i dues d’educador social. 
La incorporació es durà a terme 
al llarg del mes de setembre i els 
contractes seran a jornada com-
pleta durant un període de 10 
mesos. Les persones interessades 
poden formalitzar la sol·licitud a 
l’Ofi cina de Treball de la Gene-
ralitat, a Ripollet, fi ns el 27 de ju-
liol. Allà se’ls lliurarà un imprés 
que després hauran de registrar, 
amb la documentació requerida, 
a l’Ofi cina d’Atenció Ciutadana 
de Montcada. 
Els aspirants a ocupar aquests 
llocs de feina han d’estar empa-
dronats a Montcada, trobar-se en 
situació d’atur i en recerca activa 
de treball, donats d’alta al Servei 
d’Ocupació de Catalunya i haver 
estat dos anys sense haver parti-
cipat en cap altre pla d’ocupació 
de l’Ajuntament.

La Favmir seguirà la seva lluita per 
recuperar les urgències de nit al 
CAP Montcada i en defensa de la 
sanitat pública. Aquest és el prin-
cipal missatge que va expressar el 
col·lectiu a l’acte festivo-reivindica-
tiu que va organitzar el 18 de ju-
liol a la plaça Lluís Companys per 
commemorar el cinquè aniversari 
de l’inici de les mobilitza cions. El 
president de la Favmir, Antonio 
Cera, es va congratular que cinc 
anys després de la supressió de 
les urgències, la gent continuï 
sortint al carrer. “La lluita no ha 
de parar”, va afegir Cera, qui 
va valorar positivament l’actitud 
del nou equip de govern, “que 
treballa colze a colze amb no-
saltres”, referint-se especialment a 
la regidora de Salut Pública, Mar 
Sempere (Círculo Montcada). 
L’edil forma part de la Taula per 
la Sanitat Pública, un organisme 
de participació que ha impulsat 
la Favmir per fer el seguiment de 
tots els aspectes relacionats amb 
la sanitat i la salut. Sempere va 

elogiar “la constància i tenaci-
tat” del col·lectiu i va destacar la 
importància “que l’Ajuntament 
i el moviment veïnal treballin  
junts per recuperar una sanitat 
de qualitat”. El coordinador de la 
Taula de Salut, Gabi Moreno, va 
animar la ciutadania i les entitats 
a incorporar-se al nou organisme, 
“que vetllarà perquè els mont-
cadencs tinguin una atenció 
sanitària digna”. Lola Castro va 
felicitar la Favmir per la seva lluita, 
que va qualifi car de “modèlica” i 

va destacar la importància de la 
mobilització ciutadana per frenar 
les polítiques de privatització en 
la sanitat. L’acte va acabar amb 
un sopar popular. El govern mu-
nicipal té previst reunir-se el 27 
de juliol  amb el nou conseller de 
Sanitat de la Gene ra litat, Antoni 
Comín, per plantejar la recuper-
ació de les urgències. El Grup de 
Medi Ambient-Ecologistes en Ac-
ció també demana l’ampliació del 
nombre d’ambulàncies i l’augment 
de la plantilla dels CAPs locals.

Laura Grau | Montcada

SANITAT

La Favmir commemora cinc 
anys de lluita per les urgències 
El govern es reunirà amb el conseller de Sanitat, Antoni Comín, el 27 de juliol

D’esquerra a dreta, Mar Sempere, Lola Castro, Gabi Moreno i Antonio Cera, durant els parlaments

Els sindicats CCOO, UGT i 
USOC han denunciat que, en 
els últims 3 anys, Nissan ha re-
duït a la meitat de la seva capa-
citat el volum de producció de 
la planta de Montcada, situada 
al Pla d’en Coll. La plantilla, 
que durant aquest període ha 
perdut un centenar d’empleats, 
lamenta l’externalització de tre-
balls que habitualment es feien 
a les instal·lacions locals. “Ara 
estem a un torn i mig, quan 
normalment en fèiem tres”, 
ha indicat el secretari general 
de CCOO a la fàbrica local, 
Javier Adalid. Segons els sindi-

cats, la direcció vol transformar 
la planta montcadenca en un 
centre residual, molt robotitza-
da i amb només un centenar 
de treballadors. La situació de 
Montcada serà un dels temes 
que els sindicats posaran a so-
bre de la taula en la negociació 
del conveni col·lectiu, que es 
reprendrà al mes de setembre. 
Els sindicats proposen que, en 
futures adjudicacions per fabri-
car nous vehicles, es reculli per 
escrit quines peces es faran a la 
planta montcadenca “per as-
segurar els llocs de feina i el 
futur de la fàbrica al munici-
pi”, ha comentat Adalid.

Sílvia Alquézar | Redacció

Els sindicats denuncien 
que Nissan està buidant 
de treball la planta local
La fàbrica ha perdut un centenar d’empleats en 3 anys 
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Sílvia Alquézar | Redacció
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.....També és notícia......................................
SUCCESSOS
Una dona de 83 anys mor a conseqüència de les ferides en 
l’incendi que es va produir al seu domilici de Terra Nostra
Una dona de 83 anys, M.T.L.R, va morir el pas-
sat  15 de juliol com a conseqüència de l’incendi 
de casa seva, al segon pis de la fi nca número 
38 del carrer Poblet de Terra Nostra. L’anciana, 
amb problemes de mobilitat, va sofrir una parada 
cardiorespiratòria a causa de la inhalació de fum 
i, tot i haver estat reanimada en un primer mo-
ment per l’equip del Servei d’Urgències Mèdiques 
(SEM), va morir poc després d’arribar a l’hospital 
Vall d’Hebron, amb cremades de segon grau a la 
cara i als braços. Al lloc dels fets van acudir quatre 
unitats de bombers, a més d’agents de la Policia 
Local i Mossos d’Esquadra, que van evacuar els 
dos altres habitatges de la fi nca fi ns que es va ex-
tingir el foc. L’afectació material de l’incendi va ser 
principalment al menjador, que va cremar amb in-
tensitat. La resta va quedar malmès per les altres 
temperatures i el fum. Els veïns desallotjats van 
poder tornar poc després als seus habitatges, que 
no van sofrir danys estructurals. La víctima vivia 

al pis sinistrat amb el seu marit, que era fora del 
domicili en el moment del sinistre | LG

MANTENIMENT
Ciutadans denuncia el mal estat d’algunes voreres
i espais del sector de Mas Duran, com ara el parc
C’s ha denunciat el mal estat d’algu-
nes voreres i el parc de Mas Duran. 
Els regidors David Gerbolés i Óscar 
Pérez han visitat aquest sector de 
Mas Rampinyo i han criticat en un 
comunicat la fi gura del regidor de 
barri en considerar que “no està 
desenvolupant la seva feina”. La 
formació taronja ha exigit mesures 
d’urgència per millorar els vials i els 
espais d’esbarjo. “En alguns car-
rers la vegetació silvestre impedeix 
el pas per les voreres i, en el cas 
del parc, no hi ha aigua potable i la 
gespa està seca”, ha manifestat el 
portaveu del grup municipal, David 
Gerbolés | SA

PARC FLUVIAL
Les obres per fer el nou passeig a la llera del Besòs 
obliguen a anul·lar places d’aparcament a la Ribera

Les obres del parc fl uvial, entre la Casa de les Aigües i el barri de la 
Ribera, han obligat a eliminar provisionament les places d’aparcament 
que hi ha des de la passera de vianants sobre el Besòs fi ns a l’alçada 
del solar de l’antiga Valentine. Es preveu que aquesta situació es man-
tigui durant tot l’estiu | LR

REMODELACIÓ
La Diputació inicia els treballs per fer millores al pont 
que connecta Jaume I amb la carretera de la Roca
El projecte, que compta amb un 
pressupost de 426.795 euros, 
inclou un seguit de mesures des-
tinades a garantir la màxima co-
moditat i seguretat possible per a 
tots els usuaris del pont, vehicles, 
vianants i ciclistes. La vorera del 
cantó mar s’ampliarà fi ns als 2,20 
m, mentre que l’altra quedarà en 
1.20 m i la calçada tindrà una 
amplada de 6,60 m. La barrera existent també se substituirà per una vora-
da no remuntable | PA
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L’AMB subvenciona 
amb 250 € la compra 
de bicis elèctriques
La subvenció s’adreça a ciuta-
dans de l’Àrea Metropolitana i 
és disponible per a la compra de 
bicicletes amb un preu màxim 
1.350 euros. La campanya s’acti-
va després de que s’hagi esgotat 
amb gran èxit la primera convo-
catòria d’aquest any 2016, que 
es va posar en marxa al mes de 
març. La iniciativa de l’AMB s’em-
marca en l’estratègia de mobilitat 
sostenible perquè la bicicleta, un 
mitjà amb zero emissions de ga-
sos contaminants a l’atmosfera, 
esdevingui un  mitjà de transport 
diari urbà. Més informació a la 
pàgina web amb.cat | PA
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Mor Manuel Vílchez, regidor del l’Ajuntament durant 
els dos primers mandats de la democràcia
La defunció del’exedil va tenir lloc el passat 13 de juliol, a causa d’un 
infart. Manuel Vílchez va ser regidor pel PSUC i pel PCC i va ocupar 
diverses responsabilitats en les àrees de Participació Ciutadana, Urba-
nisme i Sanitat | LR

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

En venta. Plaza de párking de 10 m2 en calle  
Reixagó, Can Sant Joan. Tel. 657 390 971.
Classes particulars. Mestra amb expe-
riència s’ofereix per donar classes de recu-
peració a l’agost. Tel. 650 020 287.
Me ofrezco. Para trabajar como vigilante 
de seguridad. Con titulación y experiencia 
acreditada. Tel. 692 560 296.

En venda. D ues places de pàrquing a av. 
Catalunya de Mas Rampinyo. Una plaça de 
10 m2 per 6.300 euros i una altra de 6m2 
per 3.500. Tel. 935 643 116. Tere.
En venda.  Planta baixa a Mas Rampinyo aï-
llada, cèntrica, amb 4 habitacions, jardí, bar-
bacoa i garatge amb dues places. Tel. 935 
643 116 (de 8 a 14h i de 16 a 20h). Tere.
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PROCÉS JUDICIAL
El montcadenc Josep G.C. és una de les 
27 persones encausades per l’ocupació del 
rectorat de l’UAB en les protestes del 2013

Fa cinquanta anys Can Sant Joan 
va veure néixer Hoja Informativa 
(HI), una revista que ha jugat un 
paper fonamental en la cohesió 
del  barri. Parlem amb la seva 
‘ànima mater’, Sebastià Heredia, 
qui tenia 37 anys quan va crear 
la publicació juntament amb Pep 
Martínez –amb qui compartia la 
responsabilitat de dirigir la parrò-
quia de Sant Joan Baptista–, l’as-
sistenta social Núria Cervera i els 
veïns Joan Dalmau,  José Pulido i 
Froilán Reina.

Què va suposar la publicació 
de la revista en plena dictadura 
franquista?
Va permetre trencar el silenci 
d’un règim ferotge amb l’objec-
tiu d’expressar amb llibertat les  
necessitats i aspiracions dels ha-
bitants del barri. A nivell perso-
nal, va signifi car l’expressió d’un 
compromís amb un barri on vaig 
ser enviat com a càstig per les me-
ves idees massa progressistes per 
a l’Església ofi cial. Però gràcies 
a allò vaig trobar el meu lloc al 
món.
Com van ser els inicis?
El primer número es va publicar 
al juny de 1966 per divulgar les 
dades del darrer cens de població 
que havia fet l’Ajuntament al bar-
ri amb la col·laboració veïnal. La 
xifra que ens va cridar més l’aten-

ció és que hi vivien persones pro-
cedents de 52 províncies espanyo-
les. Això dóna una idea de fi ns a 
quin punt calia crear vincles entre 
la gent i fer-la sentir part del barri 
i del poble. 
Quines creu que són les virtuts 
de la revista?
La capacitat d’establir lligams en-
tre la vida del barri i allò que està 
passant a nivell més global. Tam-
bé ha sabut compaginar la vessant 
reivindicativa, amb la humanísti-
ca i solidària i la de promoció de 
la cultura. Els veïns hi han trobat 
un espai on expressar lliurament 
les seves opinions i, fi ns i tot, les 
seves inquietuds literàries. 
Ens pot explicar alguna anèc-
dota que li agradi recordar?
Teníem la seu al pis de dalt del 
CEAV, al carrer Bateria. Era una 
sala molt modesta on muntàvem 
la revista amb mitjans molt ca-

solans. La sala sempre va estar 
presidida per una fotografi a de 
Lenin molt apreciada per tots no-
saltres que vam trobar llençada al 
carrer. 
Com veu el futur de HI? 
Mentre jo tingui salut, la revista 
continuarà endavant, però des-
prés, qui sap... No em queixo per-
què sempre tinc col·laboradors, 
però  avui dia és difícil que la gent 
es comprometi amb alguna cosa 
durant un temps prolongat.

HOJA INFORMATIVA

Laura Grau | Redacció

Sebastià Heredia, de 87 anys, als estudis de Montcada Ràdio on va ser entrevistat a mitjan de juliol amb motiu del 50è aniversari de la revista

Un dels seus fundadors, Sebastià Heredia, repassa 
el paper que ha jugat la revista a Can Sant Joan

50 anys fent barri 
i difonent la cultura

L’HI es va constituir inicialment 
com a suplement del full dominical 
de la parròquia perquè era l’única 
manera de no aixecar sospites da-
vant del Ministerio de Información 
y Turismo, que en dues ocasions 
va amonestar els responsables de 
la publicació, la primera vegada 
per una crítica del luxe i l’os-
tentació del vestit que Massiel 
va dur al Festival d’Eurovisió i la 

segona, per un article de Paco 
Candel defensant l’objecció de 
consciència al 1970 –a la foto, 
en un acte celebrat a Montcada 
al 1996. Durant un temps la re-
vista va ser el butlletí de l’AV, però 
als anys vuitanta ja es va registrar 
com a publicació independent. 
Es fi nancia amb les quotes dels 
socis, els anuncis publicitaris i 
una subvenció municipal | LG
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El grup fundador, pintant un mural (1984)La redacció de l’HI, al pis de dalt del CEAV
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> HI va plantar cara a la censura franquista
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L’Ajuntament destinarà 50.000 
euros –10.000 més que el curs 
anterior– per a beques i ajuts 
d’escolarització per a les famí-
lies amb menys recursos eco-
nòmics de les escoles bressol 
municipals. El Ple de juny, re-
unit el dia 30, va aprovar per 
unanimitat la proposta del 
govern municipal, format per 
ICV-EUiA-E, ERC i Círculo 
Montcada. “Hem augmentat 
el pressupost perquè cap fa-
mília quedi fora i les benefi ci-
àries puguin gaudir de l’ajut 
tot el curs”, va explicar la re-
gidora d’Educació, Infància i 
Joventut, Jessica Segovia –ICV-
EUiA-E. L’oposició –PSC, C’s, 
CiU, CUP i PP– va plantejar la 
necessitat d’incrementar la par-
tida per millorar l’atenció a les 
persones més vulnerables. 
El regidor de la CUP, Gonzalo 
Garcia, va assenyalar que “cal 
treballar per eradicar la po-
bresa i aconseguir l’accés uni-
versal a l’escolarització”, una 

opinió que comparteix Segovia. 
“Estem d’acord però, men-
trestant, treballem perquè les 
famílies puguin accedir a una 
escola pública de qualitat”, 
va dir. 

Beques menjador. El Consell 
Comarcal del Vallès Occiden-
tal ha rebut 16.933 sol·licituds 
per al curs vinent, de les quals 

851 corresponen a famílies de 
Montcada. Respecte l’any pas-
sat, s’han presentat 64 peticions 
més a la localitat i 1.200 a la 
comarca. Les beques es dema-
nen a través dels departaments 
de Serveis Socials dels ajunta-
ments, seguint els criteris del 
Consell Comarcal. Més de 600 
infants de la ciutat es van bene-
fi ciar de l’ajut el curs passat. 

Sílvia Alquézar | Redacció

PLE DE JUNY

L’Ajuntament incrementa la partida 
de beques per a l’escola bressol  
El consistori aprova destinar 50.000 euros, 10.000 més que el curs passat

Les famílies amb infants a l’escola bressol disposaran de 50.000 euros per a beques
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El Ple va aprovar per unanimi-
tat a la sessió del mes de juny, 
la modifi cació del reglament 
de participació ciutadana i la 
creació de la comissió d’estu-
di encarregada de la seva re-
dacció, formada per tècnics i 
representants de tots els grups 
municipals de l’Ajuntament. 
La regidora de Participació 
Ciutadana, Mònica Martínez 
(ICV-EUiA-E), va destacar la 
necessitat de modifi car l’actual 
reglament, revisat per última 
vegada el 2006, “per adequar-
lo a la normativa vigent i 
actualitzar-lo a les noves rea-
litats de participació com po-
den ser les noves tecnologies”, 
va dir l’edil. 

El procés. La renovació comp-
tarà amb l’assessorament de 
la Diputació de Barcelona. 
L’edil va avançar que, una ve-
gada estigui enllestit el primer 
esborrany, s’obrirà un procés 
participatiu perquè hi puguin 

col·laborar les entitats i la ciu-
tadania. “Estem establint les 
primeres passes per poder 
endegar al municipi verita-
bles processos participatius, 
un punt fonamental per a 
aquest govern recollit al Pla 
d’Acció Municipal”, va mani-
festar l’alcaldessa, Laura Cam-
pos (ICV-EUiA).
L’oposició va donar suport a la 
proposta del govern municipal 
d’iniciar el procés per renovar 
el reglament de participació ciu-
tadana. Alguns grups, com CiU 
i PSC, van expressar el seu desa-
cord amb la composició de la co-
missió encarregada de redactar 
la nova proposta en considerar 
que hi ha “poca representati-
vitat tècnica”, van destacar els 
regidors Lupe Lorenzana, del 
PSC, i Daniel Moly, de CiU. 
D’altres partits, com la CUP, 
van anunciar que participaran 
en el procés per fer “reformes 
radicals”, segons va manifes-
tar el seu representant, Gonzalo 
Garcia.

Llum verda a la renovació 
del codi de participació
Una comissió tècnica i política treballarà la nova proposta

Sílvia Alquézar | Redacció

Els grups municipals amb re-
presentació al Ple de l’Ajunta-
ment, amb excepció del PP que 
es va abstenir, van donar el seu 
suport a l’aprovació de la mo-
ció en suport als refugiats que 
l’Associació Catalana de Muni-
cipis, el Fons Català de Coope-
ració al Desenvolupament i la 
Federació de Municipis de Ca-
talunya han fet arribar a diver-
ses localitats catalanes i que de-
clara Montcada com una ciutat 
compromesa amb les persones 
refugiades. 
La regidora de Ciutadania, Mó-
nica Martínez (ICV-EUiA-E), 
va proposar la implicació de 
les administracions locals i 
autonòmiques en contraposi-
ció amb el “vergonyós” paper 
de l’Estat. “Malgrat no tenir 
competències, el món local 
ha de donar resposta a la 
insensibilitat dels Estats”, va 
afegir. La moció va ser aprova-
da al Ple de juny, que es va ce-
lebrar el passat dia 30 a la Casa 
de la Vila.

Rafa Jiménez | Montcada

MOCIÓ

Montcada, localitat compromesa 
amb les persones refugiades
L’Ajuntament dóna suport a un document promogut des de l’àmbit municipalista

III PLA LOCAL D’IGUALTAT DE GÈNERE

El document es presenta 
el 14 de setembre
El projecte recull les línies de treball a seguir fi ns al 2020

La Regidoria d’Ofi cina d’Atenció 
a la Dona i Polítiques d’Igualtat 
presentarà el 14 de setembre 
(18h) a la Casa de la Vila el III 
Pla Local d’Igualtat de Gènere. 
El document recull les accions 
previstes entre el 2016 i el 2020 
per millorar les situacions de les 
dones i reduir les desigualtats i 
discriminacions per raó de gè-
nere en tots els àmbits. 

Objectius. El pla, elaborat per 
l’entitat Niu de Projectes amb el 
suport de la Diputació de Bar-
celona, s’articula en cinc eixos 
i 8 línies d’actuació. El projecte 
planteja a l’administració local 
la necessitat de comptar amb el 
seu compromís polític per poder 
tirar endavant les accions. El pla 
també proposa la dotació de re-
cursos per combatre i prevenir 
les violències masclistes amb la 
revisió dels mecanismes i serveis 
d’atenció integral en la lluita con-
tra aquest problema incloent-hi 
el col·lectiu LGBTI i la prevenció 
de la violència de gènere mitjan-

çant la sensibilització i l’educació 
en valors de respecte a la diversi-
tat i la diferència de la població 
i, de manera específi ca, entre 
els infants i els joves. Altres as-
pectes recollits al document són 
el desenvolupament d’accions 
orientades a crear les condicions 
òptimes per potenciar la igualtat 
en l’accés a l’educació, la salut, 
l’esport i la cultura, i la reformu-
lació dels temps i dels treballs 
amb la disposició de recursos i 
programes orientats a fomentar 
l’apoderament econòmic de les 
dones de la ciutat i la sensibilit-
zació de l’àmbit empresarial en 
el foment de la igualtat laboral i 
la concilicació de la vida laboral 
i familiar. Per últim, la proposta 
posa sobre la taula la importàn-
cia de reconèixer el lideratge de 
les dones, donant visibilitat i po-
tenciant la seva participació en 
la vida política, social i cultural 
del municipi. En el moment de 
tancar aquesta edició, el Ple de 
l’Ajuntament havia de sotmetre a 
aprovació la proposta del depar-
tament municipal.

Sílvia Alquézar | Redacció

SOS Refugiats MiR recull prop de mil euros 
durant la campanya solidària de juliol
SOS Refugiats MiR ha fet un balanç molt positiu de la campanya que 
ha dut a terme durant el mes de juliol per recaptar fons amb l’objec-
tiu d’ajudar les persones refugiades als campaments de Grècia. El col-
lectiu ha recollit prop d’un miler d’euros entre la venda de crispetes a 
les tres sessions de cinema al carrer organitzades per l’Ajuntament i la 
vetllada teatral que va tenir lloc el 2 de juliol al local de Dèria Teatre amb 
la representació de l’obra ‘Doña Ramona’, del grup Teatroia’t, i el sopar 
solidari. Des que l’entitat va començar la seva activitat, al març d’aquest 
any, ha recollit prop de 5.000 euros i 6 tones d’aliments i material, que 
ha lliurat a diferents ong i col·lectius que treballen sobre el terreny | SA 
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DIA MUNDIAL DE LA LLIBERTAT SEXUAL

La Taula LGTBI reclama una ciutat 
lliure de discriminacions homòfobes
Montcada va celebrar l’efemèride l’1 de juliol amb un programa d’activitats que va atraure força públic

“Volem una ciutat plural, 
diversa i inclusiva on ningú 
se senti exclòs per raons de 
gènere o d’identitat sexual”. 
Aquest va ser el missatge que 
l’alcaldessa, Laura Campos 
(ICV-EUiA-E), va traslladar a 
la ciutadania l’1 de juliol durant 
la celebració del Dia de la Lli-
bertat Sexual que es va fer per 
primera vegada al municipi. 
L’efemèride, que ofi cialment té 
lloc el 28 de juny, va ser com-
memorada pel consistori amb 
un ampli programa que es va 
iniciar amb la pintada del pas 
de vianants de l’antic escorxa-
dor amb els colors de la bande-
ra multicolor que identifi ca el 
moviment de Lesbianes, Gais, 
Bisexuals, Transgèneres i Inter-
sexuals (LGTBI). 

Acte central. La Regidoria de 
l’Ofi cina d’Atenció a la Dona 
i Polítiques d’Igualtat, amb el 
suport de l’Observatori contra 

l’Homofòbia (OCH), va or-
ganitzar un seguit d’activitats 
–infantils, marató de zumba, 
performance, lectura poètica i 
sessió de cinema– que es van 
desenvolupar al carrer Major 
i que van comptar amb força 
públic. El programa va incloure 

també la presentació de la taula 
local en defensa dels drets dels 
col·lectius LGTBI i la lectura 
d’un manifest a càrrec dels seus 
membres, entre els quals hi ha-
via el president de l’Observato-
ri, Eugeni Rodríguez. La taula 
LGTBI va reclamar que cada 

persona pugui expressar amb 
llibertat com vol ser i com vol 
estimar, independentment del 
seu gènere o orientació sexual. 
En aquest sentit, la regidora 
de Polítiques d’Igualtat, Jessi-
ca Segovia (ICV-EUiA-E), es 
va comprometre en nom del 
consistori a lluitar contra la dis-
criminació: “No consentirem 
que hi hagi cap acte homò-
fob al nostre municipi sense 
resposta legal”, va dir l’edil, 
tot lamentant el mal que ha fet 
i fa a la societat el rígid model 
de masculinitat de la cultura 
patriarcal imperant. “No hem 
d’oblidar –va dir– que enca-
ra hi ha set països que casti-
guen l’homosexualitat amb 
la pena de mort”. Segovia va 
agrair la implicació a la jornada 
de les escoles de dansa Jym’s, 
Cirq’s Dance Studio, Eva Nie-
to, Grisdance, Montcada Aqua 
i Ángel Peramos i va animar 
els assistents a implicar-se en la 
taula local LGTBI. 

Pilar Abián | Montcada

La montcadenca Montserrat Vilar-
rasa, de 36 anys, ha estat escollida 
representant de les persones amb 
discapacitat intel·lectual al Con-
sell Rector de l’Institut Municipal 
de Persones amb Discapacitats 
de l’Ajuntament de Barcelona. És 
la primera vegada que una per-
sona amb discapacitat intel·lectual 
repre sentarà el col·lectiu com a vo-
cal. Vilarrasa, amb síndrome de 
Down, treballa en una empresa 
ordinària i viu independent des de 
fa cinc anys amb una companya 
de pis. La montcadenca vol trebal-
lar perquè Barcelona sigui una 
ciutat més inclusiva i respectuosa 
amb les persones amb discapacitat 
intel·lectual.

M. Vilarrasa, 
representant 
de les persones 
discapacitades

La regidora d’Atenció a la Dona i Polítiques d’Igualtat va presentar l’acte públic fet l’1 de juliol

L’Ajuntament ha signat un 
conveni de col·laboració amb 
l’entitat Banc Farmacèutic,  que 
proporciona medicaments a les 
persones en situació d’exclusió 
social i pobresa q ue necessiten 
tractament mèdic. L’Ajunta-
ment farà a l’ong una aportació 
de 5.000 euros i es compromet 
a col·laborar-ne en la difusió de 
les seves activitats i objectius. 
Aquest acord no anul·la el su-
port econòmic que es fa mitjan-
çant Serveis Socials en aquest 

àmbit sinó que reforça les ac-
cions adreçades a persones en 
situació de risc. 

Objectiu. “L’àmbit de la medi-
cació no s’ha tractat tant i les 
persones, quan no disposen 
de recursos, aturen els trac-
tament per manca de diners; 
això els pot provocar que la 
seva malaltia vagi a pitjor 
i és el que volem evitar”, ha 
explicat la regidora de Serveis 
Socials i Salut Pública, Mar 
Sempere (Círculo Montcada). 

El conveni amb l’entitat el van 
signar el 7 de juliol l’alcaldessa, 
Laura Campos (ICV-EUiA-E), 
i la responsable de la recollida 
de medicaments a Barcelona de 
l’entitat, Mercè Garrigosa. El 
Banc Farmacèutic fa diverses 
accions al llarg de l’any per tal 
de recollir medicaments i bus-
car suport econòmic. Una de 
les accions més populars és una 
jornada de donació de medica-
ments que no necessiten pres-
cripció mèdica, que s’organitza 
al mes de febrer.

Sílvia Alquézar | Redacció

COL·LABORACIÓ

Acord amb el Banc Farmacèutic per 
ajudar les persones més vulnerables
El consistori ha signat un conveni amb l’ong, a la qual farà una aportació de 5.000 euros

L’acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Montcada i Reixac i l’ong Banc Farmacèutic es va fi rmar el passat 7 de juliol al consistori 
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Sílvia Alquézar | Redacció

Montse Vilarrasa és veïna de Mas Rampinyo 
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Les regidores de Comerç i Turisme, Montse Ribera (ERC), i de Cultura 
i Patrimoni, Mónica Martínez (ICV-EUiA-E), es van reunir a mitjan juliol 
amb el president del Consorci de Turisme, Víctor Puig, amb l’objectiu 
d’incloure el municipi en els projectes per promocionar el Vallès en 
àmbits com el turisme esportiu, de coneixement, el gastronòmic, el cul-
tural i el natural. La trobada va tenir lloc a l’Ajuntament pocs dies des-
prés que el Consorci de Turisme presentés la seva nova marca ‘Viu el 
Vallès’ que, entre d’altres estratègies promocionals, inclourà el municipi 
montcadenc en una guia de viatge en diversos idiomes que té com a 
objectiu l’apropament a la comarca d’agents turístics en contacte direc-
te amb visitants potencials i organitzadors de tours | LR

CONSELL COMARCAL
Accions per promocionar la ciutat en l’àmbit turístic

L’associació Montcada Centre Comerç (MCC) ha posat en marxa 
aquest mes de juliol una nova iniciativa, el ‘Montcatapa’, per pro-
mocionar els establiments locals. Hi participen 9 bars i restaurants 
de la localitat, que venen tapes al preu de 2 euros. Els bars segellen 
en un llibret editat per l’MCC les tapes que consumeix cada client, 
sortejant un lot de productes entre les butlletes completades, que 
s’han de lliurar al local de l’associació, al carrer Doctor Buxó, 14. Els 
consumidors també poden puntuar les diferents tapes per escollir-
ne la millor, que s’endurà un diploma de reconeixement. Els bars 
participants són La Poma, l’Àpat, Bar Manhattan, Danubio, Granja 
Cuervo, Bar Colón, Baviera, Cafè d’Itàlia i Deja Vu | SA
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RESTAURACIÓ
L’MCC ha posat en marxa aquest juliol el ‘Montcatapa’



14 2a quinzena | Juliol i Agost 2016Societat

El montcadenc Martí Joaquín, 
de 18 anys d’edat, va rebre el 
18 de juliol el reconeixement 
que atorga el Govern de la Ge-
neralitat als millors alumnes a 
les Proves d’Accés a la Univer-
sitat (PAU). L’acte, que va tenir 
lloc a l’Auditori de Barcelona, 
va estar presidit pel conseller 
d’Empresa i Coneixement, Jor-
di Baiget.  En total, van recollir 
el guardó 430 estudiants d’ar-
reu de Catalunya, dels quals 
246 són noies i 184 nois.
El jove montcadenc, que ha es-
tudiat als centres de la Fundació 
Collserola, ha obtingut un 9’3 
a la fase general dels exàmens 
de selectivitat. “Estic molt con-
tent. He treballat molt, però 
no m’ho esperava perquè ha 
estat un any difícil”, ha co-
mentat l’alumne, qui assegura 
que va haver de fer un esforç 
extra a principi de curs per po-
sar-se al dia després d’haver es-
tudiat l’any passat el primer de 
batxillerat als Estats Units. 

El futur. Joaquín, que ha aconse-
guit una nota de 12’96 amb les 
proves específi ques, s’ha matricu-
lat en la carrera de Biotecnologia 
a la Universitat de Barcelona. 
“M’agradaria dedicar-me a 
la investigació, tot i que sóc 
conscient que aquí no s’apos-
ta gaire per aquest tema”, ha 
manifestat el jove, qui reconeix 
que no li suposaria cap proble-
ma haver de marxar a l’estran-
ger a la recerca del seu futur 
laboral. 

SELECTIVITAT

Martí Joaquín, distingit 
entre els millors a les PAU
El jove ha obtingut una qualifi cació de 9’3 a la fase general

Sílvia Alquézar | Redacció

Martí Joaquín amb la distinció institucional
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La primavera de 2013 i en un 
context de retallades generals, 
més de 150 estudiants de l’UAB 
es van tancar al rectorat per exi-
gir l’aplicació d’unes mocions 
aprovades pel Claustre, que de-
fensaven que la universitat deso-
beís la pujada de taxes del 66% 
i que  s’establissin títols especials  
de transport públic per als estu-
diants. El jove montcadenc Josep 
G.C, que aleshores estava estu-
diant Integració Social, va parti-
cipar en les protestes i va ser un 
dels 27 encausats per la Fiscalia 
de l’Estat. Cinc anys després, 
s’ha fet públic l’escrit d’acusa-
ció que demana una pena d’11 
anys i cinc mesos de presó per 
a cadascun dels imputats com a 
coautors d’un presumpte delicte 
continuat  de desordres públics 
durant l’ocupació del rectorat i 
de coaccions per restringir o im-
pedir a 528 treballadors accedir 
als seus llocs de treball. També 
demana que se’ls imposi la pro-
hibició d’accedir a l’UAB durant 

cinc anys i una indemnització de 
384.800 euros pels desperfectes 
materials causats durant l’acció. 
“Es tracta d’una petició total-
ment desmesurada perquè 
els fets van passar en el marc 
d’una protesta estudiantil legí-
tima”, ha dit Josep G.C.   

Solidaritat. El cas va aixecar un 
ampli moviment de suport al 
carrer i a les xarxes socials amb 

el lema ‘Som 27 i més’, que de-
mana l’absolució dels encausats i 
acusa l’Estat de criminalitzar les 
protestes estudiantils. “La nostra 
resposta serà també col·lectiva 
ja que ens considerem vícti-
mes d’una persecució ideo-
lògica”, ha afegit el jove. Entre 
els encausats també hi ha l’alcal-
de d’Argentona, Eudald Calvo 
(CUP), i el professor Ermengol 
Gassiot, secretari general de la 
CGT-Catalunya. Encara no hi 
ha data per al judici.

Trajectòria. Actualment Josep 
G.C estudia Antropologia a 
l’UAB. En la seva trajectòria 
com a activista, destaca el viatge 
que va fer al 2011 a Colòmbia 
per col·laborar amb una ong 
que treballa amb moviments de 
resistència no violenta. Està vin-
culat al Casal Popular El Brot i 
va formar part de les llistes de 
la CUP a les eleccions munici-
pals de 2015. La formació pre-
sentarà una moció de suport als 
imputats al Ple de setembre.

PROCÉS JUDICIAL

Josep G.C. és un dels 27 encausats 
per l’ocupació del rectorat de l’UAB
Cinc anys després dels fets, la Fiscalia els hi demana una pena d’11 anys de presó

Josep G.C. té 27 anys i estudia Antropologia 
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Laura Grau | Redacció
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Falta de respuesta
Como presidente de la AV de Can Cui-
às, quiero manifestar mi decepción  
por la falta de respuesta que ha te-
nido la solicitud de reunión que hi-
cimos llegar a la alcaldesa de Mont-
cada i Reixac, Laura Campos, hace 
unos meses. Ya sabemos que tiene 
una agenda muy apretada, pero nos 
consta que se ha reunido con entida-
des y vecinos que ni tan siquiera viven 
en Can Cuiàs para hablar de temas 
relacionados con el barrio, pasando 
por encima de esta asociación y del 
concejal de barrio. Quiero remarcar 
que esta AV lleva más de 30 años pre-
ocupándose y luchando por tenir un 
barrio limpio y digno. Can Cuiàs ha 
dejado de ser “el culo de Montcada”. 
Somos ciudadanos de primera, paga-
mos nuestros impuestos y no vemos 
que solucionen los problemas de nu-
estro barrio. ¿Dónde está el protocolo 
y la ética?
  Francisco Castro

President AV Can Cuiàs

Coloms al Reixac
A l’escola Reixac hi ha instal·lada, des 
de fa més d’un any, una colònia de co-
loms. Primer estaven a la façana prin-
cipal però, arran d’unes obres a l’estiu 
passat, les aus es van traslladar a les 
bigues de la pista coberta, que acaba 
cada dia feta un fàstic per culpa dels 
excrements. Durant aquest curs, un 
operari de l’empresa de neteja ha estat 
eliminant les defecacions, molt corro-
sives, abans que els infants arribessin 
al centre, una mesura ordenada per 
l’Ajuntament a partir de les queixes de 
la direcció. A més, aquest mes de juliol, 
alguns exemplars s’han colat per una fi -
nestra trencada al magatzem que l’IME 
té cedit a l’Ampa, deixant ple d’excre-
ments el recinte i el material de l’entitat 

com pilotes, begudes i roba esportiva, 
entre d’altres. No volem haver de con-
viure més temps amb les molèsties que 
ocasionen els coloms. Com a AMPA 
demanem a l’Ajuntament que prengui 
les mesures necessàries per eradicar la 
colònia del centre i no haver de patir un 
altre curs aquests inconvenients. 

C.O.
AMPA Reixac

Incivisme i sorolls
Portes dels bars, gent parlant fort, 
el camió de recollida de deixalles, el 
volum de la música, motos a molta 
velocitat, gent muntant les parades 
del mercat, taules i cadires, camions 
de neteja, portes de cotxes, gossos 
i gats, camions del mercat... Tots 
aquests sorolls, si s’analitzen freda-
ment són normals, però els fan per-
sones diferents mentre que els patim 
sempre els mateixos, aquells que te-
nim la sort o la desgràcia de viure en 
un lloc cèntric i sorollós.
El soroll que fan les portes dels bars 
quan obren i tanquen no és normal i 
molesta molt a primera hora del matí 
i a la nit. Posar i treure les cadires 
és normal però, si s’arrosseguen pel 
terra i es donen cops en col·locar-les, 
també molesta. A tots ens agrada 
passar l’estona amb els amics a les 
terrasses dels bars fent petar la xer-
rada a la fresqueta dels matins o dels 
vespres, que s’està millor que a casa 
amb les fi nestres tancades, però hem 
de vigilar el volum de les converses. 
Els camions de neteja dels carrers 
també comprenc que passin a prime-
ra hora, però no és normal el soroll 
que fan i que no respectin l’horari 
que diu la normativa.
El camió de la recollida de mobles, 
que passa als vespres, també és nor-
mal, el que no és normal és el soroll 

que fan les persones en trencar-los 
i llençar-los dins del vehicle. Obrir i 
tancar les portes dels cotxes també 
és normal, però hi ha una altra mane-
ra més silenciosa de fer-ho, crec jo. 
Escoltar música al cotxe també és 
normal, faltaria més, però al màxim 
volum i amb les fi nestres obertes per-
què ho escoltem tots, crec que no cal. 
I cal que les motos facin tant soroll? 
Sobre el mercat dels dimecres, què puc 
dir? Ja n’hi ha prou! Fa 20 anys que 
pateixo les molèsties dels camions i fur-
gonetes que aparquen a sota la meva 
fi nestra, del soroll de muntar les para-
des, del que fa el camió de la neteja 
quan passa a la tarda. Tots aquests 
inconvenients afecten la salut de les 
persones. Sóc treballadora, em llevo 
aviat i només vull descansar a les 
nits. Intento no molestar ningú.  

T.M.
Montcada 

50 años de la Hoja
La memoria individual, respecto a los 
acontecimientos que nos ocurren, la 
gestionamos individualmente y luego, 
pasado el tiempo, olvidamos o recor-
damos selectivamente. La memoria 
colectiva funciona diferente. En 1966, 
en Can Sant Joan, un grupo de perso-
nas vinculadas al movimimento vecinal 
del barrio decidió crear una publicación 
para dar difusión a lo que en esa época 
estaba ocurriendo a nuestro alrededor. 
Básicamente nació por la efervescencia 
social del momento y la necesidad de 
expresar y difundir todo lo que nos afec-
taba como vecinos de un barrio obrero 
y sus difi cultades (falta de libertad de 
expresión, represión política, movimi-
entos sociales y culturales, organizaci-
ón vecinal, barrio en construcción...). 
Hoy, tras 486 números, cumple 50 
años, siendo parte de nuestra historia 

y “memoria colectiva”. En sus archivos 
recoge acontecimientos de toda índole 
(sociales, culturales, políticos, medio-
ambientales...), que quedan registra-
dos en forma de artículos o escritos (de 
poesia, de denuncia, reivindicativos, 
educativos, deportivos...) y que nos han 
dado pistas de los tiempos que corrían.
Quisiera agradecer a todas las personas 
que han hecho posible que la Hoja In-
formativa haya sido nuestra voz y me-
moria durante estos cincuenta años, 
tanto a los que la fundaron, como a los 
que la han llenado de contenido, así 
mismo a los que siguen haciendo posi-
ble que continúe viva. Gracias a todos, 
pero sobre todo, a Sebastià Heredia, 
fundador, impulsor y garante de la con-
tinuidad de la misma, persona clave, en 
éste y otros proyectos del barrio.
Solicito a quien corresponda el apoyo 
necesario para la digitalización del 
archivo y que esa memoria perdure a 
través del tiempo. Un pueblo sin me-
moria es un pueblo sin historia y parte 
de la nuestra es la Hoja Informativa.

Juan Carlos Ruiz Capilla
Can Sant Joan

Queja
Me gustaría manifestar mi descontento 
con el Ayuntamiento en lo referente a los 
planes de ocupación. Por circunstan-
cias de la vida no he podido aprender 
catalán y me hicieron hacer un examen 
oral y escrito para acceder a uno de los 
puestos de trabajo que ha ofertado para 
pintores y paletas. No estoy de acuerdo  
en que para trabajar en dichos pues-
tos se necesite el catalán, por lo menos 
a nivel escrito. Precisamente por eso 
suspendí, porque en el oral me defendí 
mejor. En mi opinión, esto es un caso 
de discriminación.

V. P.
Font Pudenta

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu
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>Editorial

Bosc d’en Vilaró

La propera edició de 
‘La Veu’, el 16 de setembre

La urbanització del Bosc d’en 
Vilaró va començar a mitjan 
de la dècada dels 60 de forma 
il·legal, als boscos de la Ser-
ralada de Marina, aprofi tant el 
boom de tantes altres que van 
arrelar a Catalunya. El perfi l 
dels propietaris era, sobretot, 
el de gent treballadora. Molts 
van començar amb un petit 
hort i després es van fer una 
casa d’estiueig que, amb el 
temps, ha esdevingut la pri-
mera residència. 
Durant més de 50 anys els 
propietaris han tingut l’es-
perança que tard o d’hora la 
urbanització es legalitzaria. 
I s’ho han cregut perquè en 
temps de Franco ja els van fer 
arribar la xarxa elèctrica i la te-
lefònica. I amb la democràcia, 
les administracions van seguir 
fent els ulls grossos davant 
del creixement de la urbanit-
zació. El somni de la legalit-
zació semblava a prop. Però 
res menys lluny de la realitat; 
jurídicament no és ni ha estat 
mai possible. 
Sense empara legal i sense 
serveis, l’espai i els habitat-
ges es degraden per moments 
i les amenaces d’enderroc 
imminent augmenten. El pla 
d’actuació de l’AMB sembla 
l’única sortida a aquest atzu-
cat. Tothom ha d’assumir la 
seva responsabilitat, propie-
taris i administracions, però el 
que està clar és que cal acabar 
amb l’immobilisme. Ha arribat 
el moment de deixar de gene-
rar falses expectatives i vetllar 
per garantir que els compro-
misos que se signin amb els 
afectats es duguin a terme.
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Agenda
laveu.cat/agenda

FESTA DEL FANALET
75è aniversari

3 DE SETEMBRE, 21H
ESTACIÓ DE TREN DE TERRA NOSTRA

11 DE SETEMBRE
Celebració de la Diada Nacional 
de Catalunya

11 DE SETEMBRE, 11H
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA 

22j l dissabte
Celebració. Festa Major de Gallecs (veu-
re pàgina 18). Organitza: Associació de 
l’Espai Rural de Gallecs.

23j l dissabte
Competició. Vè Open d’Estiu de Tennis 
Taula. Hora: Matí i tarda. Lloc: La Unió 
(av. Catalunya, 16). Organitza: Club de 
Tennis Taula de La Unió.

2s l divendres
Inauguració. Festa Major de Terra Nostra 
amb el pregó i la Nit Boja. Hora: 21.30h. 
Lloc: Plaça del Poble. Organitza: AV Ter-
ra Nostra (veure programa a la part infe-
rior d’aquesta pàgina). 

8s l dijous
Inauguració. Exposició ‘La delicadeza. 
Observa el trazo’, d’Óscar Fernández. 
Hora: 19.30h. Lloc: Casa de la Vila.

10s l dissabte
Teatre. ‘Ràdio La Tita. Los 40 Frikitaun’, 
del grup Els Titelles. Hora: 19h. Lloc: 
Gran Casino de Terra Nostra.

11s l diumenge
Festa. Diada Nacional de Catalunya. 
Hora: 11h. Lloc: Plaça de l’Església. 

13s l dimarts

Inauguració. Exposició de pintura ‘Re-
cords’, de Lluïsa García-Muro. Hora: 
19.30h. Lloc: Auditori Municicipal.

14s l dimecres
Presentació. Pla Local d’Igualtat de Gè-
nere 2016-2020. Hora: 18h. Lloc: Sala 
Institucional de la Casa de la Vila. 

15s l dijous
Inauguració. Exposició de pintura ‘Des-
personalizaçao’, de Laura Guisado. 
Hora: 19.30h. Lloc: Kursaal.

16s l divendres
Inauguració. Festa Major de Can Cuiàs 
(fi ns al 18 de setembre).

Ajuntament 935 726 474
Ambulàncies 061
Sanitat Respon 902 111 444

Mossos d’Esquadra 088-112
Policia Local 092
Policia Nacional 935 642 450
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Farmàcies de torn a l’estiu

Pintures de Miguel Cantero
Fins al 3 de setembre

sala 
principal

EXPOSICIÓ
LA TINTA SUTIL, Manuel Cabrera
Fins al 8 de setembre
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La campanya arqueològica 2016 
al jaciment ibèric Les Maleses, a 
la Serralada de Marina, ha per-
mès localitzar un dels grans dipò-
sits de recollida d’aigües pluvials 
que abastia tota la comunitat. La 
infraestructura està situada a la 
vessant de Sant Fost de Camp-
centelles, té prop de dos metres 
de fondària i està connectada 
amb el carrer central del poblat 
mitjançant un sistema de cana-
litzacions que també permetia 
decantar l’aigua per eliminar-ne 
les impureses. “En les darreres 
campanyes hem localitzat di-
verses unitats domèstiques i un 
espai comunitari obert i hem 
pogut obtenir una imatge cla-
ra de com era l’urbanisme del 
poblat, però ens faltava un ele-
ment bàsic en un assentament 
humà com és un sistema per 
emmagatzemar l’aigua de la 
pluja”, ha explicat la coodirecto-
ra de la campanya, Gemma Hi-
dalgo, satisfeta de la troballa.

Orígens. L’altra novetat destaca-
da de la campanya és la localit-
zació de vestigis de com vivien 
els primers habitants del poblat 
en una fase preurbana, a l’antic 
ibèric (s.IV a.n.e), que van instal-
lar cabanes –fet que es dedueix 
de l’existència de forats de pal al 
terra–, un petit dipòsit d’aigua i 
una sitja destinada a guardar el 

gra. Les excavacions es van dur 
a terme del 13 de juny al 5 de 
juliol –dues setmans abans de les 
dates habituals–, amb la partici-
pació d’una vintena d’alumnes i 
exalumnes de l’institut Montser-
rat Miró, a més d’un equip d’ar-
queòlegs. El Museu Municipal 
presentarà al febrer els resultats 
de la campanya, que ha comptat 
amb el suport econòmic del Con-
sorci de la Serralada de Marina, 
els ajuntaments de Montcada i 
Reixac i Sant Fost de Campcen-
telles i el CASB (Consortium for 
Advanced Studies in Barcelona).

Cultura
laveu.cat/cultura

Laura Grau | Redacció

L’actuació permet localitzar un gran 
dipòsit d’aigua que abastia el poblat
També s’han trobat restes de com vivien els primers habitants de Les Maleses en una fase preurbana

CAMPANYA ARQUEOLÒGICA 2016 Nova oferta 
de cursos als 
centres cívics 
al setembre
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MOSTRA DE MIGUEL CANTERO
El pintor, seguidor de l’Escola Capella, exposa 
paisatges, natures mortes i retrats

Panoràmica del poblat Les Maleses feta des d’un dron, on es poden apreciar els dipòsits d’aigua localitzats durant la intervenció arqueològica
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A partir del 12 de setembre 
s’obriran les inscripcions als 
cursos que organitza l’Ajunta-
ment a diferents equipaments 
municipals i centres cívics. A 
la Casa de la Vila i al Kursaal, 
s’amplia l’oferta musical amb 
classes de clarinet i fl auta tra-
vessera i els cursos de teatre 
proposen un grup per a adoles-
cents i  dos tallers nous: un de 
titelles i un altres d’interpretació 
davant la càmera. El CC Can 
Cuiàs oferirà guitarra elèctrica 
i ‘bachata’ (ball originari de Re-
pública Dominicana). Al CC 
L’Alzina s’estrena guitarra per 
a nens i adults, gimnàstica de 
manteniment per a gent gran i 
kungfu. Al CC la Ribera, són 
novetat un taller d’estampació 
de motxilles i un altre de pre-
història. Els dies 30 de juny i 1 
de juliol els alumnes de l’Aula 
de Música van fer actuacions 
obertes a l’Auditori | LG              
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Aula oberta de guitarra elèctrica, l’1 de juliol

Una representació de l’equip d’estudiants i arqueòlegs que ha participat en les excavacions
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FUNDACIÓ MIES VAN DER ROHE
El músic montcadenc Rafael Cañete rep l’encàrrec 
de sonoritzar una pel·lícula muda sobre Berlín

El músic montcadenc Rafael  
Cañete està treballant en el 
projecte de sonorització de la 
pel·lícula muda ‘Berlin. Sim-
fonia d’una gran ciutat’ que la 
Fundació Mies van der Rohe de 
Barcelona projectarà el 5 de se-
tembre dins del cicle de cinema 
‘Pantalla Pavelló’. El programa 
té com a objectiu commemo-
rar el trentè aniversari de la re-
construcció del pavelló que el gran arquitecte alemany va aixecar 
a Barcelona amb motiu de l’Exposició Universal de 1929. El fi lm, 
del director Walter Ruttmann, retrata la vida a la capital alemanya 
durant un dia sencer de l’any 1927. Aquest retrat visual es com-
pletarà amb relats sonors d’habitants del Berlin actual. Per aquest 
motiu, l’artista necessita contactar amb persones que visquin o 
hagin viscut a la ciutat i que estiguin disposades a relatar la seva 
experiència. Els interessats poden contactar amb el correu rafael.
canete.fernandez@gmail.com. Cañete està residint temporalment 
a Copenhagen | LG

Al voltant de 850 persones van 
passar per la plaça de l’Església 
els tres primers divendres de ju-
liol per assistir al cicle ‘Cinema 
d’estiu’ que va organitzar la Re-
gidoria de Cultura i Patrimoni 
per primera vegada. “Creiem 
que ha estat tot un éxit i així 
ho demostra l’alt nivell de res-
posta de la ciutadania”, ha dit 
la responsable del departament, 
Mónica Martínez (ICV-EUiA-E). 
Una de les peculiaritats de la ini-
ciativa és que el públic va poder 
escollir les pel·lícules programa-
des mitjançant un procés partici-
patiu promogut des de les xarxes 
socials en què van prendre part 
al voltant de 200 persones. Els 
fi lms més votats van ser ‘La chi-
ca danesa’, projectada el dia 1,  i 
‘El puente de los espías’, el dia 15.  
La proposta amb més públic no 
va ser una pel·lícula, sinó la re-

transmissió en directe de l’òpera 
La Bohème, de Giacomo Puchi-
ni. La sessió es va poder gaudir 
de forma simultània a 120 mu-
nicipis catalans gràcies a la col-
laboració de Televisió de Catalu-
nya, que va posar el senyal de la 

retransmissió en directe des d’El 
Gran Teatre del Liceu. “Fins i 
tot des de TV3 van comentar 
en directe que es tractava d’un 
dels municipis amb més nivell 
de convocatòria”, ha destacat 
Martínez.

Laura Grau | Redacció

PLAÇA DE L’ESGLÉSIA

El cicle ‘Cinema d’estiu’ atrau 850 
persones entre les tres sessions
La proposta més exitosa va ser la retransmissió de l’òpera ‘Bohème’ des del Gran Liceu
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Més de 300 persones van omplir la plaça de l’Església durant la retransmissió de ‘La Bohème’

ESPAI RURAL
L’AV de Gallecs celebra la seva festa major fi ns al 24 
Alguns actes destacats del programa, que es pot consultar al web 
www.gallecs.cat, són el 8è Festival Botifarra a la Crisi, el dia 22 
–amb les actuacions de FEDH, Joan Garriga & Madjid Fahem i el 
Tito Malo (22h)–, el mercat de segona mà i el ball amb orquestra, 
el dia 23, i la trobada castellera el dia 24, amb la participació de 
les colles de Rubí i Mollet i els Nyerros de La Plana. La festa clourà 
amb un concert d’havaneres amb el grup Son de l’Habana. La ma-
joria dels actes es faran a la plaça de l’Església de Gallecs | LR

> El Teatre Municipal 
acull una obra del Grec
Més de 400 montcadencs van omplir el 
Teatre Municipal el 16 de juliol per veure 
‘El bon pare’, una obra de David Plana 
que es va estrenar dos dies després al 
Teatre Borràs dins del Festival de Teatre 
Grec de Barcelona. Aquest fet ha estat 
possible gràcies al conveni de residència 
que la Regidoria de Cultura i Patrimoni 
va formalitzar amb la companyia, que va 
usar la sala per als assajos durant una 
setmana a canvi d’actuar-hi | LG

TERRA NOSTRA
La festa del Fanalet commemora el seu 75è aniversari 
Aquest serà un dels actes destacats de la festa major del barri, que 
tindrà lloc els dies 2,3,4,9,10 i 11 de setembre. L’AV està ultimant 
amb l’Ajuntament, Renfe i Adif els preparatius de l’arribada del tren 
el dia 3, que comptarà amb la partipació d’actors vestits d’època. 
També s’editaran un mocador de coll i un bitllet commemoratius. 
L’altra novetat és una concentració de motos també el dia 3 a la 
plaça del Poble. El grup Titelles representarà el musical ‘Ràdio La 
Tita. Los 40 Frikitaun’ el dia 10 al Gran Casino (19h) | LG
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‘La tinta sutil’ és el títol de l’ex-
posició de dibuixos de Manuel 
Cabrera (Ceuta, 1949) que es 
pot visitar fi ns al 9 de setem-
bre a la Sala Sebastià Heredia 
de l’Espai Cultural Kursaal. La 
peculia ritat de les creacions és 
que estan fetes exclusivament 
amb els coneguts bolígrafs Bic, 
fent servir els quatre colors que 
fabrica la marca –blau, negre, 
vermell i verd. La mostra està 
formada per paisatges i natures 
mortes, a més d’una sèrie de 
composicions d’estil surrealis-
ta. “En la majoria dels casos 
m’inspiro en els meus propis 
somnis”, va dir l’autor.

Retrat. Cabrera, que va viure 12 
anys a Montcada i actualment 
resideix a Ripollet, també utilit-
za el seu art per denunciar les in-
justícies socials. La inauguració, 
feta el 12 de juliol, va comptar 
amb la presència de la presiden-
ta de l’Àrea Social, Ana Ballesta 
(Círculo Montcada).

Laura Grau | Montcada

Manuel Cabrera utilitza bolígrafs 
Bic per fer les seves creacions
La mostra, titulada ‘La tinta sutil’, es pot visitar a l’Espai Kursaal fi ns al 9 de setembre 
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Fins al 3 de setembre es podrà 
visitar a la Casa de la Vila una 
mostra del pintor montcadenc 
Miguel Cantero (Alar del Rey, 
Palència, 1957) que va ser alum-
ne de Joan Capella durant 12 
anys i és, sens dubte, el que s’ha 
mantingut més fi del a l’estil de 
l’artista montcadenc. “És un or-
gull que em diguin que pinto 
com el Joan perquè és una per-
sona que em va aportar moltes 

coses, no només com a mestre, 
sinó també com a persona”, va 
explicar Cantero durant la inau-
guració feta el 19 de juliol amb la 
presència de la regidora de Cultu-
ra i Patrimoni, Mónica Martínez 
(ICV-EUiA-E). La mostra està 
formada per paisatges, la majoria 
de racons i edifi cis emblemàtics 
de Montcada com la Casa de les 
Aigües, la Mina del Rec Comtal i 
l’església de Reixac. També hi ha 
natures mortes i algun retrat.

Laura Grau | Montcada

Manuel Cabrera, davant d’una de les obres de l’exposició ‘La tinta sutil’ que acull el Kursaal
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PINTURA

Miguel Cantero exposa 
a la Casa de la Vila
Va ser alumne de l’artista Joan Capella durant 12 anys

Miguel Cantero, amb la regidora de Cultura i Patrimoni Mónica Martínez, a la inauguració

DIBUIX
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El peruà Emilio Córdova va ser 
el guanyador de la 24a edició de 
l’Open Internacional Ciutat de 
Montcada que va organitzar la 
Unió Escacs Montcada entre el 
25 de juny i el 3 de juliol a l’Hotel 
Ciutat de Montcada. El torneig es 
va decidir a l’última jornada quan 
el Gran Mestre peruà va derrotar 
l’argentí Fernando Peralta. L’orga-
nització va haver d’aplicar el siste-
ma Bucholz per desempatar entre 
tres jugadors que van fi nalitzar 
amb 7 punts i Córdova es va en-
dur la victòria per davant de l’indi 
Sundar Shyam i el cubà Ernesto 
Gómez. 
El guanyador, que té 24 anys i juga 
als escacs des de que en tenia 8, és 
el vigent campió d’Amèrica i va 
arribar a ser el número 1 del ràn-
quing mundial quan era juvenil. 
El nou campió de l’Open va venir 
expressament des del seu país per 
disputar els tornejos que formen 
part del circuit català amb l’ob-
jectiu de preparar les Olímpiades 
d’Escacs que es faran al setembre 
a l’Azerbaidjan. “No tinc paraules 
per descriure la meva alegria. 
La meva primera participació a 
Montcada al 2012 no va ser gai-
re positiva i ara he tingut la sort 
de guanyar un torneig de gran 
prestigi amb una participació de 
gran nivell”, va dir Córdova, qui 
ha deixat de ser professor d’escacs 
per intentar viure d’aquest esport.

Grup B. El guanyador va ser el jove 
català Xavier Marzo, jugador sots-
16 del club Ateneu Colón, amb 7,5 
punts. El segon i tercer classifi cats 
van ser la brasilera Virginia Reis 
i el català Agustín Fernández (CE 
Vall de Tenes). El president de l’UE 
Montcada, Arturo Vidarte, ha fet 
“una valoració molt positiva” de 
la quantitat de participants ja que 
amb els 210 inscrits es va superar la 
xifra de 181 de l’edició anterior. A 
nivell esportiu, Vidarte ha destacat 
la presència d’una delegació pro-
vinent de l’Índia formada per una 
trentena de jugadors i la participa-
ció d’un total de 35 escaquistes amb 
titulació de Gran Mestre o Mestre 
Internacional, distinció que van 
adquirir, després de la disputa del 
torneig tancat, el castellonenc Eric 
Sos (Círculo Mercantil) i l’irlandès 
Joseph Ryan (UE Montcada). 
La jornada de clausura de l’Open 
va comptar amb la presència d’una 
representació dels patrocinadors del 
torneig (Lafarge i Vilagut-Gamma) 
i una delegació de l’Ajuntament 
formada per Salvador Serratosa 
(ERC) i Óscar Gil (ICV-EUiA-E), 
president i vicepresident de l’IME 
respectivament. L’acte d’entrega de 
premis també va comptar amb la 
presència de Jordi Parayre, director 
executiu de la Federació Catalana 
d’Escacs que va destacar la con-
solidació de l’Open com “un dels 
millors tornejos de caire interna-
cional que es fan a Catalunya”.

ESCACS

El torneig, que es va disputar a l’Hotel Ciutat de Montcada, va arribar als 200 inscrits, superant la xifra de l’any passat

El peruà Emilio Córdova guanya el XXIV 
Open Internacional Ciutat de Montcada
Rafa Jiménez | Mas Rampiyo

L’Open Internacional Ciutat de 
Montcada complirà al 2017 els 25 
anys d’història i a l’UE Montcada ja 
estan pensant alguna manera es-
pecial de celebrar-ho. La primera 
decisió afectarà la ubicació del tor-
neig, després del retorn d’aquest 
any a l’Hotel Ciutat de Montcada. 
El president del club, Arturo Vidar-
te –a la foto, amb Salva Serratosa 
i el guanyador del grup B–, creu 
que el Kurssal té més capacitat, 
però valora molt positivament que 
l’hotel permeti oferir allotjament als 
jugadors que venen de fora | RJ

> 25è aniversari
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PREMIS ESPORTIUS
Els esportistes locals reben el reconeixement al 
seu rendiment durant la temporada 2015-16

Els tres primers classifi cats del grup A de l’Open Internacional Ciutat de Montcada, al costat de les autoritats i els patrocinadors durant l’acte de cloenda

FO
TO

S:
 R

AF
A 

JI
M

ÉN
EZ



212a quinzena | Juliol i Agost 2016 Esports

El CH La Salle va rebre el premi a la millor entitat esportiva de la temporada. Els fi nalistes van ser l’Escola de Ball Eva Nieto i l’UE Sant Joan-Atlètic  

L’atleta Carlos Cera (JAM) i la ne-
dadora Marina Castro (CN Saba-
dell) van ser escollits com els millors 
esportistes locals de la temporada
2015-2016 durant la gala que es va 
celebrar el 7 de juliol al Teatre Mu-
nicipal davant d’unes 400 persones 

organitzada per l’IME i Montcada 
Comunicació. 
D’altra banda, el jurat va triar el 
CH La Salle com la millor entitat 
esportiva de l’any i el guardó al 
millor entrenador va ser per a José 
Manuel Martín ‘Pinti’, tècnic de 
l’UE Sant Joan-Atlètic. 

Marina Castro i Carlos 
Cera, escollits com els 
millors esportistes locals
Van ser guardonats durant la gala celebrada el 7 de juliol

Rafa Jiménez | Pla d’en Coll

Els fi lls de Juan Bautista Roa van rebre el reconeixement al seu pare

Carlos Cera (JAM) va rebre el guardó com l’esportista masculí de l’anyL’àvia de Marina Castro va recollir el premi de la seva néta, qui va superar Laura Martínez i Paula Orenes 

Isidoro Aparicio va obtenir la distinció del jurat Elvira Domingo i Joan Castilla van ser reconeguts per la seva feina al món de l’handbol femení

Josep M. Roca, amb l’alcaldessa, Laura Campos L’escola Reixac va ser premiada pel seu joc net durant els Jocs Escolars

‘Pinti’ (UE Sant Joan-At.) va ser considerat l’entrenador més destacat

Jaume Puig va recollir el premi del seu fi ll Salva Victoria Petrova, guardó a la tasca arbitral

PREMIS ESPORTIUS 2016
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Luis Pablo Jiménez, premi a la superació

La gala va fi nalitzar amb un ‘selfi e’ dels presentadors amb els membres del grup Planeta Impro El jurat format per Enric Expósito, Silvia Díaz, Rafa Repiso, Yolanda Sacristán, Paco Ávila, Eusebi de Miguel, Agustín Fuertes, Ilde Teruel i Salva Serratosa
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El club vermell va celebrar el 2 de juliol al pati de l’escola Elvira Cuyàs 
el sopar que va servir per acomiadar la temporada. Tots els jugadors i 
entrenadors que formen part de l’entitat van rebre com a obsequi una 
bufanda de color vermell amb el lema ‘Treu les Urpes’ | RJ

> Sopar de l’EF Montcada per acabar el curs

Eva Pupim (TriJam) va guanyar 
a la categoria veterana la Triatló 
esprint de Vic que es va disputar 
el 17 de juliol. La montcadenca 
va fer 750 metres nedant, 24 
quilòmetres en bicicleta i 5 qui-
lòmetres corrent en 1 hora i 41 
minuts. La representació local es 
va completar amb Javi Sánchez, 
Rubén Morente, David Artés, 
Javi Castán i Álex Rueda. D’al-
tra banda, Carlos San Felipe va 
acabar el 10 de juliol la Triatló 
de Vitoria amb un temps d’11 
hores i 46 minuts | RJ  

Pupim guanya, 
en veterans, la 
Triatló esprint 
de Vic

TRIATLÓ

Enric Dalmau (UltraJam) va 
aconseguir un primer i un segon 
lloc en categoria màster a la Ultra 
Trail Valls d’Àneu (2 i 3 de juliol)
i a la Ultra Sierra Nevada (15 i 
16 de juliol) respectivament. A 
Esterri d’Àneu, Dalmau va gua-
nyar després de fer els 47,5 qui-
lòmetres (+3.900 metres) amb 
un temps de 9 hores i 11 minuts, 
mentre que a Andalusia va fer els 
103 quilòmetres (+6.050 m) en 
16 hores, 51 minuts i 47 segons. 
D’altra banda, Lluís Tort va gua-
nyar la prova de 10 quilòmetres 
de la I Cursa dels Poblats Ibèrics 
que es va disputar el 17 de juliol 
a Cerdanyola amb un temps de 
49 minuts i 26 segons  | RJ  

Dalmau brilla 
a les Ultres de  
Valls d’Àneu i 
Sierra Nevada

ULTRA

El club de Terra Nostra ha fet cinc fi txatges per al retorn a 3a Catalana. 
Són el porter David Vázquez (Can Mas), els defenses Francisco Fresneda 
(CD Montcada) i Gerard Vendrell (UE Sant Joan-Atlètic), el migcentre Sergi 
Valiente (Sabadell Nord) i l’extrem Santi López (UE Sant Joan-Atlètic), qui 
no va poder acudir a la presentació que es va fer el 13 de juliol –foto. A la 
banqueta, Sergi Colete, membre de la directiva de l’EF Montcada, exercirà 
el càrrec de segon entrenador. L’UE Santa Maria començarà els entrena-
ments el 17 d’agost i coincidirà amb el CD Montcada al grup 6è de Tercera. 
La lliga s’iniciarà el 3 de setembre i el mateix dia, a les 22.45h, la plantilla 
es presentarà a la plaça del Poble en el marc de la Festa Major de Terra 
Nostra. El primer derbi local es disputarà el 13 de novembre | PA

> Sis noves incorporacions a l’UE Santa María

Enric Dalmau, a Esterri d’Àneu

FUTBOL
El CD Montcada inicia un acord de col·laboració 
amb l’agència d’assessorament de Juan Mata
El club verd tindrà un conveni amb l’empresa JM10sport que és propie-
tat de Juan Mata, futbolista del Manchester United, i que es dedica a 
la representació i assessorament de jugadors, tècnics i entitats. Segons 
ha explicat el club verd, l’acord servirà per potenciar el planter amb la 
participació a tornejos internacionals, campus i futures representacions 
de joves talents. D’altra banda, el primer equip, en el que continuarà el 
porter David Olavide, començarà la pretemporada l’1 d’agost | RJ

Representació de la TriJam a Vic
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IME
Les inscripcions per als cursos i tallers esportius 
es podran formalitzar a partir de l’1 de setembre
L’IME obrirà l’1 de setembre el termini d’inscripció per als cursos i tallers 
esportius de la temporada 2016-2017, que es faran a la Zona Esportiva 
Centre, l’Espai Cultural Kursaal i el pavelló Miquel Poblet. Les inscripcions 
es podran formalitzar a les ofi cines de l’IME (Tarragona, 32), de dilluns a 
divendres, de 9 a 13h, i els dimarts i dijous, i fi ns al 15 de setembre, de 
16 a 19h. D’altra banda, l’IME va suspendre, per manca d’inscripcions, el 
Trofeu Vila de Montcada de natació que s’havia de fer el 14 de juliol | RJ
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ATLETISME
Representació local a la cursa solidària Allianz Night 
Run que apadrina el pilot de motos Marc Márquez
L’Allianz Night Run, la cursa apadrinada per Marc Márquez amb l’objectiu 
de recaptar fons per Aldeas Infantiles SOS, que es va disputar el 2 de 
juliol al Circuit de Catalunya, va comptar amb la participació d’una desena 
d’atletes locals que van córrer amb l’equip Asbert Gestió. El conjunt esta-
va format per Joan Muñoz, Joan Asbert, Ilde Teruel, Pedro Paterna, José 
María Marín, Eric Teruel, Manel Grau, Víctor Díaz, Toni Navarrete i Lucía 
Navarrete, que va ser tercera als 5.000 metres | RJ  
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Pepe Muñoz és el nou coordinador de l’EF Montcada

‘La meva obsessió és 
tornar a unir el futbol local’

Pepe Muñoz, de 58 anys, va 
formar part de l’estructura tècnica 
del CD Montcada des de la recu-
peració del seu planter i, des del 
fi nal d’aquesta temporada, és el nou 
coordinador de l’EF Montcada. 

-Per què ha acceptat l’oferiment 
de l’Escola?
No tinc res en contra del CD Mont-
cada perquè hi vaig jugar durant 
13 anys i sóc del Montcada, però 
va arribar un moment en què no 
em deixaven treballar i vaig decidir 
marxar.  A la meva fi losofi a, no hi 
ha divisió entre verds i vermells. 
Sóc ben rebut a tots els clubs de 
futbol del municipi i l’Escola m’ha 
proposat un projecte interessant.  
-Quins objectius es planteja?
Hem de consolidar tota la feina 
feta i formar equips amb cara i 
ulls. No hem de descartar cap ju-
gador, però no tots serveixen per 
formar part d’un equip des de l’ini-
ci. Per això, m’he proposat formar 
grups de treball per fer evolucionar 
als jugadors que no arriben a un 

cert nivell i anar incorporant-los 
progressivament a la competició. 
Hi ha potencial a l’Escola?
Sí, de fet crec que hi ha potencial
futbolístic a tot el municipi. La 
meva obsessió és tornar a unir el 
futbol local. El nostre model ha de 
ser el que s’ha fet a Cerdanyola i 
Mollet. S’ha de deixar treballar a 
la gent que li agrada el futbol i no 
pensar en portar jugadors d’un 
costat a l’altre | RJ

FIL DIRECTE AMB... PEPE MUÑOZ Y QUIQUE ARAUJO, COORDINADORS DE L’EF MONTCADA I EL CD MONTCADA

Pepe Muñoz, amb Nicolás Cruz, ‘Pichichi’

‘El CD Montcada tindrà el 
seu primer sènior femení’

Quique Araujo, de 45 anys, ha estat 
l’home escollit pel CD Montcada 
perquè sigui el seu nou coordina-
dor en substitució de Cristóbal Ca-
sado, qui va deixar el club al mes 
de març. Exjugador a Tercera Di-
visió, la temporada passada va ser 
coordinador al CE Sant Gabriel. 

-Quins objectius es planteja al 
CD Montcada?
Aconseguir que el club sigui més 
professional. Implantar una nova 
metodologia, que es facin més 
informes dels rivals i que tots els 
equips juguin bé al futbol, amb 
entrenaments on la pilota tingui 
més importància que l’aspecte físic. 
Obviament, també volem que els 
entrenadors estiguin qualifi cats per 
anant assolint categories.    
-Ha fet molts canvis des de la 
seva arribada al càrrec?
Especialment, al futbol 11. Hi 
haurà nous entrenadors al juve-
nil, al cadet i a l’infantil. El futbol 
7 estava millor i no vull tocar 
el que ja estava funcionant bé. 

La gran novetat serà la creació 
d’un sènior femení. 
Sí, per primera vegada en la seva 
història, el club tindrà un equip 
femení. Ja hem fet la inscripció a 
Segona Catalana i tenim un gruix 
de 12 jugadores que es pagaran la 
seva fi txa, equiparable a la d’altres 
equips del planter, perquè el club 
no podia crear un conjunt defi cita-
ri. Ara, busquem una entrenadora 
i ampliar la plantilla | RJ 

Quique Araujo, a l’estadi de la Ferreria

Quique Araujo és el nou coordinador del club verd
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232a quinzena | Juliol i Agost 2016 Esports

Marina Castro va fi nalitzar la 
seva participació al Campionat 
d’Espanya Absolut i Júnior que 
es va disputar a Las Palmas de 
Gran Canària entre el 13 i el 17 
de juliol amb dues medalles d’or 
i una de plata. La nedadora local, 
de 17 anys, s’ha proclamat cam-
piona d’Espanya júnior en els 800 
(8:49.84) i els 400 metres lliures 
(4:23.76) i ha estat subcampiona 
en els 200 (2:04.09), millorant 
la seva marca personal.  A més, 
va ser la millor júnior als 1.500 
lliures (17:04.71) i als relleus 
4x200 va ser cinquena fent equip 
amb tres nedadores més. La 
montcadenca va completar la 
seva participació quedant entre 
les vuit millors de la categoria 
absoluta en tres proves: va ser 
sisena als 1.500 metres i vuitena 
als 400 estils i lliures.

Europeu. Castro va disputar 
entre el 6 i el 10 de juliol el 
Campionat d’Europa júnior a 
Hódmezovásárhely (Hongria). 
Tot i que va no guanyar cap 
medalla, la montcadenca va 
tornar amb bons resultats. Va 
ser sisena a la prova dels 400 
metres lliures, vuitena als 800 

i dotzena a la fi nal dels 1.500 
en què van competir un total 
de 22 nedadores. A més, va ser 
sisena en el relleu 4x200. Sense 
temps de descansar, la nedado-
ra del CN Sabadell disputarà 
entre el 22 i el 24 de juliol el 
Campionat de Catalunya Ab-
solut i Júnior, a Mataró.

NATACIÓ

Marina Castro suma tres medalles 
al Campionat d’Espanya júnior
A Las Palmas, va ser la millor de la seva categoria a les curses de 1.500, 800 i 400 m.

Marina Castro amb les tres medalles que va guanyar a Las Plamas de Gran Canària
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Rafa Jiménez | Redacció

Va guanyar un or i una plata amb l’equip del CN Granollers

Anna Moreno, campiona 
d’Espanya en combinat

La montcadenca Anna Moreno 
Egeda, de 10 anys, va aconse-
guir la medalla d’or en combi-
nat de natació sincronitzada al 
Campionat d’Espanya Aleví 
promoció Trofeu ASISA que 
es va disputar el 9 i 10 de juliol 
a Alacant. Moreno competeix 
amb el CN Granollers i és mem-
bre d’un equip de vuit format 
per set nedadores més: Camps, 
García, López, Maymó, Rodrí-

guez, Sánchez i Vólquez. El con-
junt granollerí també va assolir 
la plata a la modalitat d’equip 
on, a diferència del combinat 
–en què les nedadores fan una 
rutina lluire, les participants es-
tan obligades a fer les fi gures al 
mateix temps. 
Moreno fa natació sincronit-
zada des dels 5 anys i, actual-
ment, és la número 12 del ràn-
quing nacional | PA 

Anna Moreno Egeda, primera per la dreta, amb les seves companyes del CN Granollers
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Un total de 400 persones, que 
van nedar 22.860 metres, va 
participar a la 23a edició del 
‘Mulla’t’ per l’Esclerosi Múlti-
ple que es va fer el 10 de juliol a 
Montcada Aqua i que organitza 
la Fundació Esclerosi Múltiple. 
La recaptació de la venda d’en-
trades, productes i donatius va 
superar els 700 euros | PA  

El ‘Mulla’t’ 
recapta 700 
euros a l’Aqua

La jornada va incloure una marató d’aquagym i una capbussada conjunta a la piscina de l’Aqua
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L’infantil femení A va arribar a la ronda dels quarts de fi nal 

Representació del CH La 
Salle a la Granollers Cup

El CH La Salle va participar a la 
Granollers Cup que es va dispu-
tar entre el 29 de juny i el 3 de ju-
liol amb la presència d’uns 5.000 
jugadors de 381 equips proce-
dents de 21 països. El club local 
va estar representat pels seus dos 

equips infantils femenins, així 
com el cadet i el juvenil masculí. 
El femení A va caure als quarts 
de fi nal contra la selecció catala-
na (13-12) i el masculí va ser eli-
minat als vuitens contra el Thor 
Akureyr islandès (16-13) | RJ 

El juvenil masculí lassal·lià, en un moment del partit contra l’equip islandès a la Granollers Cup
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El club lassal·lià va fer l’1 de juliol
el sopar de fi nal de temporada 
que va servir per homenatjar els 
equips més destacats de la tem-
porada. A l’acte també es va en-
tregar la Insígnia d’Or al col·legi 
La Salle en reconeixement pel 
seu suport a l’handbol. Alfred 
Canals, president del Patronat 
de la Infantesa Escolar de Mont-
cada, va recollir el guardó | RJ 

Homenatges al 
sopar de fi nal de 
temporada

Canals i Enric Expósito, president del CHLSM
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KORFBAL
Aitana Segura disputarà amb la selecció catalana 
l’Europeu sots-15 que es farà a l’agost a Hongria
La jugadora de l’AEE Montserrat Miró debutarà a l’agost amb la selecció 
catalana després d’haver entrat a la convocatòria per disputar l’Europeu 
sots-15 que se celebrarà entre els dies 10 i 13 a Dunakeszi (Hongria). La 
montcadenca, escollida com la millor cadet de la temporada, va participar 
a la sessió d’entrenament que el combinat català va fer el 21 de juliol 
a la Zona Esportiva Centre. D’altra banda, la secció de korfbal de l’AEE 
Montserrat Miró va celebrar el 2 de juliol el sopar de fi nal de temporada 
al pati de l’institut –foto. L’acte va servir per repartir obsequis als jugadors 
i entrenadors dels diferents equips. Des del club es fa una crida a formar 
part d’aquest esport que, segons els seus responsables, “aporta uns va-
lors educatius immillorables”. La propera temporada començarà a mitjan 
de setembre amb entrenaments que es fan els dimecres i divendres, de 
18 a 19h. Per a més informació es pot consultar el web iesmm.org | RJ
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NATACIÓ SINCRONITZADA

PATINATGE
El Roller Can Cuiàs obté un total de vuit podis 
a la XXIa edició de la tradicional Cursa del Raval 
La màster Sheila Juan, la benjami-
na Mireia Téllez i el benjamí Adrián 
Rodríguez van guanyar les seves 
proves, mentre que la màster ‘Bitxo’ 
Gómez, el màster Jordi Lagares i el 
benjamí Albert Díaz van ser segons. 
Van ocupar la tercera posició la 
màster Moli Román i el prebenjamí 
Izan Alos. La prova es va disputar el 
17  de juliol a Barcelona | RJ R
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Rafa Domínguez
L’home del tren. Rafa Domínguez viu a Can Sant Joan des que va néixer i la proximitat del seu 
barri amb les vies del tren li va generar una afi ció pel món ferroviari que manté de forma activa als 
seus 56 anys. Molt conegut per ser el president de l’Associació de Comerciants de Can Sant Joan i 
per haver estat un dels fundadors de l’Associació d’Amics del Ferrocaril de Montcada, Domínguez 
ha recopilat una valuosa col·lecció amb més de 300 peces relacionades amb el tren, incloent mà-
quines i vagons en miniatura, així com objectes vinculats a Renfe que ha anat recollint amb adqui-
sicions o donacions particulars. La seva gran joia és una maqueta que va començar a construir fa 
16 anys amb l’ajuda de la seva família i que, quan estigui acabada, arribarà als 13 metres de llarg. 
El seu somni és que tot aquest material guardat al pàrquing de casa seva esdevingui, en un futur, 
el contingut d’un museu ferroviari obert a la població. 

“La il·lusió de veure una 
creació pròpia no té preu”

D’on li ve l’afi ció pels trens?
Des que era petit, m’agradava 
veure’ls passar per l’estació de 
Bifurcació. De fet, vaig néixer en 
un hospital que hi havia a Barce-
lona per als empleats de la Renfe 
perquè el meu pare treballava en 
la secció de vies i obres. No tinc 
records d’aquella època perquè 
era una feina molt dura i el meu 
pare només va aguantar tres anys.
Aleshores, qui li va transmetre 
aquesta passió ferroviària?
Un veí, Federico Melgosa, que tre-
ballava a la Renfe i al que cridaven 
quan descarrilava algun tren, fet que 
era molt habitual en aquella època. Ell 
em va fi car a la sang tot el que està 
relacionat amb el tren. M’explicava el 
que feia i jo l’escoltava amb passió.
Ha treballat mai en el sector?
No, sempre l’he viscut més com una 
afi ció, no com una feina i, de fet, 
m’he dedicat durant molt de temps 
a l’hostaleria fi ns que fa cinc anys 

vaig entrar a treballar com a xofer 
de vehicles ofi cials al Parlament de 
Catalunya. De petit, m’encantava 
passejar per les vies, veure la roba 
dels ferroviaris i les màquines de va-
por, olorar el carbó…    
Recorda el primer viatge en tren?
El primer de llarg recorregut, sí. 
Tenia 7 anys i va ser un viatge Bar-
celona-Sevilla. Encara recordo els 
paisatges, l’aventura de dormir al 
vagó i la por que em feia quedar-
me sol perquè el trajecte era molt 
llarg i es feien parades també molt 
llargues. 
I quan va començar a col·leccionar 
objectes i a fer maquetes?
Vaig fer la primera maqueta quan te-
nia 12 anys a la meva habitació. Poc a 
poc, vaig anar augmentant la col·leció 
i la maqueta es va fer cada vegada 
més gran. És una afi ció que mai no 
et cansa perquè no té fi . Has d’anar 
poc a poc, perquè requereix de molta 
paciència, temps lliure i diners. 

Fins arribar a la que té al pàquing de 
casa i que no pot sortir d’aquí… 
La vaig començar l’any 2000 i, quan 
estigui acabada, tindrà 13 metres de 
llarg. He tingut la sort que la meva 
dona sempre m’ha donat suport amb 
aquesta afi ció. De fet, ella m’ajuda 
amb la decoració perquè té molta 
traça. També els meus fi lls m’han aju-
dat des de petits. Hem passat moltes 

hores tots junts en la seva elaboració. 
Tot el que he fet ho he après d’una 
manera autodidacta, llegint llibres 
sobre electricitat i adquirint nocions 
sobre arquitectura.
És una llàstima que la gent no pu-
gui veure aquesta maqueta i la seva 

gran col·lecció d’objectes.
Un cop la maqueta estigui acaba-
da, la meva il·lusió és crear un mu-
seu a casa i mostrar tot el material 
col·leccionat. Hi ha moltes peces amb 
gran valor sentimental pel vincle amb 
les persones que me les han donat. 
M’agradaria que les escoles pogues-
sin fer visites perquè els nens veiessin 
el funcionament dels trens. Molta gent 
ja ha passat per aquí per veure el que 
tinc, pèro l’objectiu és que tot això esti-
gui encara més obert a la població.  
També té una col·lecció de 1.700 
ampolles en miniatura i s’ha afi cio-
nat als bonsais. Ha estat temptat de 
vendre alguna peça?  
Mai! Si ho fes per negoci, ja no tin-
dria res. En tot això, hi ha invertides 
moltes hores, emoció i diners. La 
il·lusió de veure una creació pròpia 
supera el valor econòmic del resultat 
fi nal. Potser els meus fi lls ho venen 
tot quan jo ja no hi sigui, però m’han 
assegurat que no ho faran. 

Per ajudar a difondre aquesta passió 
pels trens, va ser un dels fundadors, 
ara ja fa cinc anys, de l’Associació 
d’Amics del Ferrocaril de Montcada.
Vaig ser el primer president, però vaig 
deixar la junta directiva per manca de 
temps. Estan fent una gran feina, però 
la llàstima és que la seva seu està en 
un lloc poc cèntric i concorregut. 
Tot i el seu amor pels trens, és parti-
dari del soterrament de l’R2? 
Totalment. Montcada ha de continuar 
lluitant per aquesta reivindicació, si 
cal, tallant les vies. El soterrament i 
el tancament de la fàbrica de ciment 
són les grans prioritats del municipi. 
Què li ha aportat tota aquesta afi ció 
pel món del tren?
És una gran satisfacció personal po-
der veure el resultat d’aquest petit 
món que he creat durant anys. Pre-
sumeixo de tot el que he anat reco-
llint. No tinc pressa. Sé que algun dia 
acabaré la maqueta i la mostraré al 
públic perquè també la pugui gaudir.

“Presumeixo de tot el 
que he recollit. Algun dia 
acabaré la maqueta i es 
podrà mostrar al públic”

col·leccionista i maquetista

A títol personal
RAFA JIMÉNEZ
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