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L’acció la convoquen la Plataforma i l’Ajuntament  PÀG. 4
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Campanya solidària per comprar 
regals per a infants PÀG. 10

Recollida de residus als 
centres escolars PÀG. 9

> Esports: El CFS Montcada, a punt de celebrar el 35è aniversari, presenta una onzena d’equips  PÀG. 20

El dia 20 de novembre, 
I Marxa pel Soterrament

PUBLICITAT

Un informe econòmic alerta sobre 
la manca de solvència del consistori

>FINANCES MUNICIPALS
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Situació | El romanent de tresoreria ha passat de 4 milions a 118.000 euros PÀGS. 3 i 4

Reconeixement 
a les antigues 
llevadores

PÀG. 12
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C’S DEMANA RESPONSABILITATS
El grup de Ciutadans demana a l’actual govern 
que pregui mesures contra l’anterior executiu per 
l’estat en què es troba la tresoreria municipal
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EZL’Ajuntament té la caixa buida i 
ha de començar a estalviar per 
afrontar els pagaments que ha 
d’assumir en els propers anys, fet 
que comprometrà els futurs pres-
supostos i impedirà l’execució 
d’algunes de les propostes del 
Pla d’Actuació Municipal (PAM). 
Aquestes són algunes de les con-
clusions que es desprenen del 
resultat de l’estudi fi nancer en-
carregat a la consultora externa 
Faura-Casas per conèixer la salut 
econòmica del consistori, donant 
compliment a un dels compro-
misos adquirits a l’inici del man-
dat. “Èrem conscients que la 
situació era greu, però amb el 
resultat d’aquest informe hem 
vist la magnitud de la tragè-
dia”, va dir l’alcaldessa, Laura 
Campos (ICV-EUiA), durant 
l’acte que es va fer el 8 de novem-
bre a l’Auditori per donar a co-
nèixer els resultats del treball que 
dibuixa una situació que l’edil va 
qualifi car d’“agònica”.
L’estudi analitza els comptes mu-
nicipals entre els anys 2013 i 2015 
i determina que el romanent de 
tresoreria ha baixat en els últims 
tres exercicis de 4,5 milions a 
118.000 euros. Aquest valor indi-
ca el grau de solvència que té un 
Ajuntament per atendre els seus 
compromisos de pagament i els 
experts recomanen que estigui en-
tre un 10 i un 15% dels ingressos. 
Amb les dades actuals aquest in-
dicador està pràcticament a zero, 
segons l’empresa consultora.

L’estudi fi nancer també analitza 
els compromisos adquirits per 
l’Ajuntament a llarg termini, com 
ara el pagament de la nau de la 
brigada que Fomento de Cons-

trucciones y Contratas (FCC) va 
edifi car a Can Milans vinculada al 
contracte de la recollida selectiva i 
de neteja viària i que el consistori 
ha d’abonar fi ns al 2023, a raó de 
600.000 euros anuals, i també el 
de la devolució de l’import que 
l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na (AMB) ha aportat per al fi nan-
çament de les expropiacions que 
és de 900.000 euros per exercici 
fi ns al 2024. 
Davant d’aquest escenari, la con-
sultora recomana recuperar el 
nivell de tresoreria amb una plani-
fi cació pressupòstaria que es basi 
en generar estalvi, ja sigui amb 
l’increment dels impostos que 
paga la ciutadania o bé reduint les 
despeses dels serveis que ofereix 
l’Ajuntament, limitant les inver-
sions a les fi nançades per entitats 
supramunicipals.

Anàlisi política. Per al president 
de l’Àrea Econòmica, Óscar Gil 
(ICV-EUiA), l’informe constata 
l’elevat cost de manteniment 
d’equi paments “sobredimensio-
nats” dissenyats a la primera dè-
cada del 2000, com ara el com-
plex Montcada Aqua o l’estadi de 
la Ferreria, i en l’externalització 
massiva de serveis encarint el seu 
cost. Quant als ingressos, el res-
ponsable econòmic del consistori 
descarta augmentar la pressió fi s-
cal, força elevada en comparació 
amb la de la resta de l’Estat. 
L’edil també considera necessari 
millorar la gestió i l’estructura 
d’un Ajuntament que té “un 
problema històric a l’hora de 
recaptar”, tenint pendent de co-
brament 24 milions d’euros acu-
mulats d’anteriors exercicis. 
“A partir d’ara s’han de fer 
ajustos importants que intenta-
rem que no afectin a la despesa 
social”, ha dit Gil, qui es mostra-
confi at que, amb la unió de totes 
les forces polítiques i dels veïns, 
l’Ajuntament superi aquesta dífi -
cil conjuntura. L’alcaldessa també 
ha apel·lat a aquesta responsabili-
tat per part de tots els grups.

Rafa Jiménez | Montcada

FINANCES MUNICIPALS

El govern veu difícil 
aplicar el PAM davant 
la manca de recursos
Els responsables municipals carreguen contra la gestió 
econòmica de l’anterior executiu sociovergent

Alcaldessa: ‘Pensàvem 
que la situació era greu 
però ara, amb aquest 
informe, hem vist la 
magnitud de la tragèdia’

L’alcaldessa, amb el president de l’Àrea Econòmica, durant la presentació de l’informe en l’assemblea convocada el 8 de novembre a l’Auditori

REACCIÓ

PSC i CiU no entenen per què no hi 
ha romanent positiu a la tresoreria
L’expresident de l’Àrea Econòmi-
ca de l’Ajuntament, el convergent 
Joan Maresma, retirat de l’escena 
política des de fa un any i mig, ha 
tornat a aparèixer públicament per 
donar comptes de la gestió econò-
mica de l’anterior mandat. Acom-
panyat dels portaveus dels grups 
municipals del PSC, M. Carmen 
Porro, i de CiU, Joan Carles Pare-
des, l’exedil ha expressat en roda 
de premsa la seva sorpresa per 
l’anàlisi que el govern (ICV-EUiA, 
ERC i Círculo) ha fet de l’informe 
fi nancer realitzat per la consultora 
Faura-Casas. “Quan nosaltres 
vam deixar l’executiu, hi havia 
un estalvi de 5,5 milions d’euros 
i un romanent positiu de treso-
reria de 2,2 milions”, ha manifes-
tat. Per a Maresma, l’informe dei-
xa clar que la gestió de l’anterior 
mandat va ser correcta i evidencia 
que és a partir del tancament del 
pressupost del 2015, amb el nou 
govern, quan augmenta la despesa 
corrent.
Altres qüestions que els grups de 
PSC i CiU no entenen és perquè 
el deute del consistori ha aug-
mentat en l’últim any del 38% al 
65%, ni tampoc el motiu pel qual 
el govern no valora la possibilitat 
d’endeutar-se fi ns al 75%, com 
està permès per llei, per no posar 
en perill la prestació de serveis o 
noves inversions. Maresma tam-
bé elogia la gestió econòmica pels 
governs sociovergents durant 16 
anys consecutius, del 1999-2015, 
afi rmant que el municipi es va 

transformar en una ciutat moderna 
amb equipaments de qualitat.
Des de la seva experiència com a 
responsable polític de l’Àrea Eco-
nòmica durant quatre mandats, 
l’exregidor considera que l’Ajunta-
ment ha de posar el focus en com 
aconseguir més ingressos. Per la 
seva banda, la portaveu del PSC 
critica que el govern hagi trigat 
tres mesos a informar sobre el re-
sultat de l’informe fi nancer. “Hi 
hagut una manca total de trans-
parència”, ha dit Porro.

Resposta del govern. “Maresma 
continua explicant una part 
de la veritat però ara ja no pot 
seguint disfressant les dades”. 
Amb aquesta contundència ha 
respost Gil les declaracions fetes 

pel seu predecessor. “Va ser ell 
qui va signar, al maig del 2015, 
destinar prop de 2 milions del 
romanent positiu de l’exercici 
anterior, per pagar els interessos 
de les expropiacions”, ha asse-
nyalat Gil. Pel que fa al percentat-
ge d’endeutament, el fet que s’hagi 
passat del 38% al 2014 al 65% ac-
tual, està relacionat, segons l’edil, 
amb com presentava l’anterior 
govern els comptes i amb qüesti-
ons més tècniques, com ara l’obli-
gació d’incorporar com a deute 
4 milions d’euros per fer front al 
pagament de proveïdors.
Per la seva banda, ERC considera 
que la “situació crítica” que viu el 
consistori es deu “a la mala ges-
tió, el malbaratament de recur-
sos i les inversions faròniques 
en equipaments” dels anteriors 
governs sociovergents als que acu-
sa d’una “mala praxi política”. 
Mentre Ciutadans, amb tres re-
gidors a l’oposició, ha demanat 
al govern contundència a l’hora 
d’exigir responsabilitats als grups 
socialista i convergent.

Pilar Abián | Redacció

Maresma, al centre de la imatge, acompanyat pels portaveus del PSC i CiU 
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Òscar Gil: ‘Maresma     
ja no pot seguir 
disfressant les dades; 
les xifres de l’informe 
són prou clares’

Actualitat



32a quinzena | Novembre 2016 03Actualitat

2013
12 %

Una de les primeres accions que va encarregar el 
nou govern municipal va ser l’elaboració d’un estudi 
econòmic i un altre urbanístic de l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac. S’ha rebut ja l’anàlisi econòmica i 
financera sobre les arques municipals i dels resultats 
es deriva que la gestió de l’anterior equip de govern 

(PSC-CiU) ha deixat el consistori en una delicada 
situació. Com a demostració de la responsabilitat que 
assumeix el nou executiu, s’està elaborant un pla de 
mesures i actuacions que es duran a terme amb 
l’objectiu de disminuir la despesa, generar romanent 
de tresoreria i augmentar els ingressos sense haver 

d’incrementar els impostos a la ciutadania. La 
situació és complicada, però té solució i l’actual 
govern està treballant per minimitzar-ne l’impacte 
en els serveis. El nou executiu treballa amb visió 
estratègica de ciutat, amb l’impuls d’accions 
pensant en el futur.

>monogràfi c

ANÀLISI ECONÒMIC I FINANCER DE L’AJUNTAMENT

ÀREA ECONÒMICA
Coordinació i redacció: Gabinet de Premsa
Més informació a www.montcada.cat

SITUACIÓ AGÒNICA
Les arques municipals es troben en una situació 
molt delicada i cal fer un replantejament de tota 
l’estructura de l’Ajuntament

LA SOLUCIÓ 
Disminuir la despesa, 
incrementar els ingressos
i generar líquid

Un Ajuntament ofegat per la despesa i amb 
greus problemes per assumir els pagaments

Com hem arribat a aquesta situació?
 Manca de control 
 i fi scalització 
• Des del 2006, l’Ajuntament ha deixat d’ingressar 24 

milions d’euros, entre multes i deute d’altres admi-
nistracions. 

• La gestió tributària i d’ingressos és poc efi caç i cal 
revisar procediments de cada departament.

• L’Ajuntament triga massa temps a recaptar: mentre la 
mitjana estatal està situada en 42,4 dies, a Montcada i 
Reixac es triga 85,4. 

• L’externalització de serveis (en un 73%) s’ha realitzat 
sense cap mena de valoració econòmica ni d’efi ciència 
i cal una revisió de totes les concessions administratives 
existents i de tots els contractes vigents.

 Increment de la despesa 
 corrent 
• Les inversions en grans equipaments impulsades per 

l’anterior equip de govern, com el complex esportiu 
Montcada Aqua, la Biblioteca Elisenda o els camps de 
futbol suposen un enorme cost per mantenir-los (llum, 
calefacció, aire condicionat, aigua...), més d’un milió i 
mig d’euros anuals.

• Amortització de la nau de la Brigada Municipal (Can 
Milans) i pagament dels costes de neteja viària i 
recollida d’escombreries. Des del 2010 fi ns al 2016, 
l’increment acumulat de despesa és d’1’5 milions 
d’euros.

• Segons dades de la Diputació de Barcelona, Montcada 
i Reixac es gasta 1.043 euros per habitant en despesa 
corrent; a Ripollet, 730 euros i a Barberà, 890 euros.

• La rebaixa de l’Ibi d’una mitjana de 3% per al 2016 
va provocar la disminució d’ingressos per a aquest 
concepte.

 Impossibilitat d’incrementar 
 la pressió fi scal 
• Montcada i Reixac, amb 34.377 habitants, té una 

pressió fi scal molt elevada, de 771,52 euros per ha-
bitant, mentre que la mitjana estatal és de 664,25 
euros i la mitjana de poblacions similars a la nostra, 
de 632 euros. 

 Augment del nivell 
 d’endeutament 
• L’informe indica que l’Ajuntament ha passat d’un 35% 

(2014) del nivell d’endeutament a un 65% al 2015. 
El motiu, el reconeixement com a deute municipal de 
fi gures econòmiques que feia servir l’antic govern, com 
el cens emfi tèutic –la fórmula que es va fer servir per 
fi nançar la construcció de Montcada Aqua (6 milions 
d’euros)– o leasings que es van demanar per sufragar 
diverses inversions.

 Fer front a les expropiacions
 per ministeri de llei
• L’Ajuntament ha de fer front a les sentències, dictades 

al 2012, que pugen a 17 milions d’euros, i cada any ha 
de retornar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona més 
d’un milió d’euros, per l’avançament que ha fet l’ens 
supramunicipal.

• El pagament de les expropiacions ha deixat a zero el 
romanent de tresoreria, amb el que funciona l’Ajun-
tament en el seu dia a dia per fer front als pagaments.

ELECTRICITAT,
GAS I AIGUA

2015
1.650.900,00 €

2010
1.162.500, 00 €

2015
4.960.886,00 €

2010
3.575.000,00 €

ESCOMBRARIES, NETEJA VIÀRIA,
DE DEPENDÈNCIES, DEIXALLERIA
I AMORTITZACIÓ DE LA NAU DE LA BRIGADA

EVOLUCIÓ DE LA DESPESA EN...

ROMANENT
DE TRESORERIA

2016
0 %

TOTA AQUESTA INFORMACIÓ, LA PODEU TROBAR AL PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA, ALLOTJAT A www.montcada.cat
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XARXA CICLABLE
L’aposta de Montcada per la bicicleta, 
un referent a la XII Jornada Tècnica de 
Mobilitat que la Diputació va fer al Teatre

Set mesos després de l’última 
gran manifestació que el passat 
27 d’abril va reunir unes 3.500 
persones per reclamar el soter-
rament de la línia ferroviària R-2 
al seu pas per Montcada i Rei-
xac, l’Ajuntament i la Plataforma 
Tracte Just Soterrament Total 
(PTJST) tornen a fer una crida a 
la població amb l’organització de 
la I Marxa pel Soterrament, que 
es farà el 20 de novembre amb 
l’objectiu de posar de manifest els 
incomplements que l’Administra-
dor d’Infraestructures Ferrovià-
ries (Adif) encara manté amb el 
municipi. 
La Marxa, de 6 quilòmetres, re-
correrà els diferents espais afec-
tats per les obres relacionades 
amb la construcció de la Línia 
d’Alta Velocitat i el punt de tro-
bada serà, a les 9.30h, el monòlit 
que hi ha a la Cruïlla del Soterra-
ment, al costat del pas a nivell del 
carrer Bogatell. La sortida serà a 
les 10h i el primer punt del recor-
regut serà l’exterior de l’escola 
Font Freda, on Adif va construir 
un pou d’atac l’any 2013. A fi nals 
d’estiu, es van netejar les terres 
contaminades que hi havia al vol-
tant del col·legi i l’Ajuntament ha 
demanat a l’ens ferroviari que du-
gui a terme una plantació de ve-
getació per convertir aquest espai 
en una devesa. 

El següent punt de la Marxa 
serà la plaça Lluís Companys 
on Adif va construir un pou de 
ventilació i un altre d’emergèn-
cia que, segons la denúncia que 
l’Ajuntament va fer el passat 3 de 
novembre, no estan connectats fí-
sicament amb el túnel de la LAV. 
La I Marxa del Soterrament con-
tinuarà fi ns al Parc de les Aigües, 
on també hi ha un altre pou per 
accedir a la línia, seguirà fi ns a 
la plaça de la Pedra, a Can Sant 
Joan, un espai on Adif es va com-
prometre fa cinc anys a fer un 
aparcament, i fi nalment acabarà 
davant de l’Ajuntament. 

Les inscripcions per poder par-
ticipar a la Marxa es poden 
fer fi ns al 18 de novembre al 
web montcada.cat i el preu, de 3 
euros, inclou l’avituallament
i una samarreta. De forma pre-
sencial també es poden fer a les 
ofi cines de l’IME, al Montcada 
Aqua. Durant l’itinerari, els par-
ticipants gaudiran d’espectacles 
i activitats reivindicatives rela-
cionades amb el soterrament a 

càrrec de diferents entitats locals. 
El portaveu de la PTJST, Ramon 
Bueno, ha fet una crida a la parti-
cipació, destacant que està oberta 
a tots els ciutadans, encara que no 
hagin fet la inscripció prèvia. 

Resolució. El XIIIè Congrés del 
PSC, que es va fer el 5 i 6 de 
novembre a Barcelona, va apro-
var una resolució presentada per 
l’agrupació local reclamant el so-
terrament de l’R2 al seu pas per 

Montcada i Reixac. La voluntat 
dels socialistes és exigir al govern 
l’aprovació d’un calendari dels 
treballs i un compromís per dur 
a terme les obres del Pla de Ro-
dalies aprovat l’any 2009.

I MARXA PEL SOTERRAMENT

Matinal destinada a recórrer els espais 
afectats per les obres realitzades per Adif
Organitzada per l’Ajuntament i la PTJST, se celebrarà el 20 de novembre amb un recorregut total de sis quilòmetres
Pilar Abián | Redacció

El 6 d’abril, arran l’atropellament mortal a les vies del jove Dani Gálvez, desenes de ciutadans van tallar la circulació per reclamar el soterrament
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L’endemà del nomenament d’Íñigo de la Serna com 
a nou ministre de Foment, el passat 3 de novembre, 
l’alcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos (ICV-
EUiA), va enviar una carta, en nom del govern munici-
pal, a la màxima autoritat estatal en matèria ferroviària 
per tal d’explicar-li la reivindicació del soterrament del 
tram de la línia de tram convencional Barcelona-Port-
bou. En aquest escrit l’edil recorda a de la Serna que 
la reivindicació local va ser atesa per l’anterior ministra, 
Ana Pastor, qui va qualifi car el soterrament com a pri-

oritari i es va comprometre a incloure una partida per 
a aquest projecte als pressupostos generals de l’Estat 
del 2017.  “Des del juny estem esperant una respos-
ta del Ministeri de Foment a la proposta de conveni 
que vam consensuar els ajuntaments de Montcada i 
Reixac i Barcelona i la Generalitat respecte el soter-
rament; la ciutat no pot suportar més la inseguretat 
que suposa la presència de les vies del tren al centre 
i l’aïllament territorial que implica aquesta divisió”, 
ha assenyalat l’alcaldessa | LR

L’alcaldessa envia una carta al nou ministre de Foment, Íñigo 
de la Serna, reclamant-li els compromisos sobre la línia R-2

La Marxa pel Soterrament 
sortirà des del monòlit 
en record a les víctimes 
del tren i acabarà 
davant de l’Ajuntament
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COMERÇ

L’Ajuntament simplifi ca els tràmits 
per obrir nous negocis al municipi 

Amb la presentació d’una decla-
ració responsable i pagant la taxa 
corresponent, es pot obrir un co-
merç en 24 hores i fi ns i tot, des de 
casa. Això és, en resum, el que sig-
nifi ca la nova llei de simplifi cació 
administrativa vinculada a la po-
sada en marxa de nous negocis. El 
14 de novembre es va presentar la 
campanya ‘Obrir un comerç, ara 
més fàcil’, a la Casa de la Vila, amb 
l’objectiu d’informar sobre la sim-
plifi cació de tràmits a les persones 
interessades a endegar una aven-
tura empresarial i als representants 
de les associacions de comerciants. 
“Un poble sense comerç no té 
vida i des de l’administració 
local ara tenim l’oportunitat de 
fer més fàcils les coses, derogant 
alguns conceptes per facilitar 
l’obertura de nous negocis”, va 
explicar la regidora de Comerç, 
Montserrat Ribera (ERC), qui va 
indicar que la simplifi cació admi-
nistrativa ha estat possible gràcies 
a la feina de diferents departa-
ments municipals.

Normativa. Les persones que tin-
guin una idea de negoci d’activi-
tats considerades innòcues només 
necessiten presentar una declara-
ció responsable d’obertura a l’Ofi -
cina d’Atenció Ciutadana (OAC) 
de l’Ajuntament, on l’interessat 
manifesta que compleix amb la 
normativa necessària per desenvo-

lupar l’activitat i que disposa d’un 
certifi cat per a la seva posada en 
marxa, signat per un tècnic com-
petent. També cal fer el pagament 
de la taxa municipal associada a 
aquest tràmit i el control i verifi ca-
ció de les dades per part de l’Ajun-
tament es fa a posteriori. Aquests 
tràmits també es poden fer online, 
mitjançant el web municipal www.
montcada.cat, accedint als tràmits 
de la Finestreta Única Empre-
sarial (FUE) local. “Es tracta 
d’un canvi de model cultural; 
ara, l’administració confi a en 
l’emprenedor, no verifi ca en 
inici l’activitat però sí la regu-
la”, va explicar la responsable de 
projectes estratègics del Departa-
ment d’Empresa i Coneixement 
de la Generalitat, la montcaden-
ca Consol Cervera.
El president de l’Àrea Econòmica i 

regidor de Promoció Econòmica i 
Ocupació, Óscar Gil (ICV-EUiA), 
va apuntar altres accions que re-
centment ha posat en marxa el 
consistori per donar suport el tei-
xit empresarial, tot i fer referència 
a la delicada situació econòmica 
en què es troba actualment l’Ajun-
tament. “Hem propiciat la instal-
lació de la fi bra òptica a polí-
gons industrials, hem desplegat 
al FUE local i hem impulsat el 
treball en xarxa entre els empre-
saris”, va indicar l’edil. En aquest 
sentit, el regidor va avançar la 
creació del Punt d’Atenció a l’Em-
presa (PAE), que es presentarà en 
els pròxims mesos i que permetrà 
tramitar amb una única gestió tots 
els impresos de les diverses admi-
nistracions que ha de complimen-
tar un empresari a l’hora d’ende-
gar un negoci.

Rafa Jiménez | Montcada

La campanya ‘Obrir un comerç, ara més fàcil’ es va presentar el 14 de novembre 

D’esquerra a dreta, Gil, Ribera, Cervera i Luisa Casado, cap tècnica de Promoció Econòmica 
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El pont de la 
Roca estrena 
nou asfaltat

En la recta fi nal dels treballs de 
remodelació i millora del pont de 
la Roca, que uneix el nucli urbà 
amb la carretera BV-5001, va ser 
necessari tallar-ne el trànsit rodat 
durant el cap de setmana del 12 i 
13 de novembre. En aquest poe-
ríode es va dur a terme el fressat, 
la impermeabilització del terra i 
el seu asfaltat. Coincidint amb 
aquesta actuació, un dia abans es 
va realitzar l’asfaltat de la roton-
da de Jaume I que dóna accés a 
l’esmentat pont i que es trobava 
força deteriorat | LR

Laura Grau | Redacció

Més bicicletes 
per als empleats 
municipals
L’Ajuntament disposa de quatre 
noves bicicletes elèctriques, cedi-
des per la Diputació de Barcelona 
i destinades a la Policia Local i a 
Serveis Municipals. Aquesta nova 
aportació, s’afegeix a la vintena de 
bicicletes elèctriques que el con-
sistori va rebre en el seu dia per 
part de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB), amb l’objectiu 
de facilitar els desplaçaments del 
personal municipal amb un sis-
tema de transport que no genera 
emissions contaminants i que faci-
lita el seu aparcament | LR

Montcada i Reixac és un dels pri-
mers municipis de l’àrea metropo-
litana de Barcelona que va apostar 
per una xarxa ciclable amb l’objec-
tiu de fomentar l’ús de la bicicleta 
com a mitjà de transport i de con-
nexió entre els barris. Des del 2010 
fi ns ara, l’Ajuntament ha impulsat 
la construcció de 16 quilòmetres 
de carrils bici. El 10 de novembre 
el Teatre Municipal va acollir la 
XII Jornada Tècnica sobre Mobi-
litat, organitzada per la Diputació i 
centrada en la integració de la bici-
cleta a les ciutat. La trobada estava 
adreçada a tècnics, professionals i 
responsables po lítics i una de les 
ponències va anar a càrrec del 
cap tècnic de Serveis Municipals 
i Manteniment de l’Ajuntament, 
Juli Mauri, qui va explicar l’expe-
riència montcadenca.
Els montcadencs aprofi ten la 
xarxa ciclable?
Sens dubte. Cada vegada són més 
les persones que la utilitzen per als 
seus desplaçaments quotidians i 
no només per al temps d’oci i es-
port. A llocs com la confl uència 
entre el carrer Major i la passarel-
la de la Salle, s’ha comptabilitzat 
una mitjana de mil bicicletes els 
dies feiners a les hores punta –de 8 
a 10h i de 17 a 19h. Un altre punt 
amb una elevada afl uència de ci-
clistes és la rotonda del fi nal del 
carrer Bach, –després de creuar 
el pont del riu Ripoll des del po-
lígon de La Ferreria–, amb una 
mitjana de 400. El cap de setma-
na aquestes xifres es redueixen a 
la meitat. Això ens demostra que 
hi ha molta gent que la utilitza per 
anar a treballar o a estudiar.
Quins són els handicaps de la 
xarxa ciclable a Montcada?

El principal és la fragmentació del 
territori, fet que difi culta bastir 
una xarxa que arribi a tot arreu. 
Però paga la pena l’esforç perquè 
és un factor que contribueix a mi-
llorar la connexió entre els barris.
Com afecten a l’urbanisme les 
mesures probici?
Amb el temps ens hem adonat 
que facilitar la circulació de les 
bicis, creant carrils segregats o bé 
limitant la velocitat a 30km, tam-
bé serveix per pacifi car el trànsit i 
perquè els ciutadans recuperin l’ús 
dels carrers. El confl icte entre via-
nants i ciclistes no hauria de ser-hi 
perquè normalment quan s’apli-
quen mesures per afavorir l’ús de 
la bici, també en surten benefi ciats 
els vianants en detriment dels cot-
xes, que ja no tenen el monopoli 
de l’espai urbà. 
Els ciclistes passen sempre per 
on han de passar?
Evidentment, no. I això té veure 
amb les mancances de la nostra 
xarxa –encara queda molta feina 
per fer–, però també amb una 
qüestió d’educació viària i de civis-
me. Aquests aspectes són claus per 
a la integració exitosa de la bicicle-
ta a les ciutats. Ara bé, no podem 
caure en la criminalització dels 
ciclistes per accidents puntuals, 
amb xifres que estan molt lluny de 
l’elevada sinistralitat que registra 
el desplaçament amb cotxe.
S’ampliarà la xarxa actual? 
El repte més ambiciós és connec-
tar Terra Nostra amb Can Sant 
Joan i Can Cuiàs per la carretera 
nacio nal 150, un cop s’abordi la 
urbanització d’aquesta via. A ni-
vell supramunicipal, l’altre gran 
objectiu és ampliar la xarxa inte-
rurbana que connecti els diferents 
municipis.

MOBILITAT

Creix l’ús de la xarxa ciclable local
per als desplaçaments quotidians
Laura Grau | Pla d’en Coll

L’aposta de Montcada per la bicicleta va ser una de les ponències de la XII Jornada Tècnica de Mobilitat 

Juli Mauri, durant la seva intervenció a la XII Jornada Tècnica de Mobilitat de la Diputació 
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El president de l’Àrea Territorial, Jordi 
Sánchez (ERC), va inaugurar la XII Jor-
nada Tècnica de Mobilitat, referint-se 
a la bicicleta com una qüestió estra-
tègica encaminada a “millorar la mo-
bilitat en un municipi dispers on el 
transport públic no arriba a tot arreu, 
paliar el problema d’ocupació de la 
via pública per part dels vehicles i 
reduir la contaminació atmosfèrica”. 
Aquests criteris també són presents 
al Pla de Mobilitat Sostenible que està 
redactant l’Ajuntament amb aportacions de la ciutadania. La jor-
nada, amb 280 inscrits, va cloure amb una recorregut per la xarxa 
ciclable de Montcada. Un dels participants, el responsable de la 
xarxa de Sevilla –una de les 10 millors ciutats per anar en bicicle-
ta d’Europa–, Emilio Minguito, va elogiar el projecte de Montcada. 
“S’ha fet una bona feina, tenint en compte la complexitat del 
territori que heu de connectar”, va dir | LG

Jordi Sánchez (ERC): ‘Apostem per la bicicleta 
al municipi per una qüestió estratègica’

Les obres acabaran al desembre
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La Generalitat les ha adjudicat per 371.000 euros i els treballs duraran uns tres mesos

Les obres per reduir l’impacte 
sonor començaran a fi nals d’any

Les obres per reduir l’impacte 
sonor de la C-17 al seu pas per 
Montcada i Reixac començaran 
a fi nals d’any. El Departament 
de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat ha adjudicat per 
un import de 371.000 euros 
aquests treballs que permetran 
reduir l’impacte acústic provo-

cat pel trànsit amb el revesti-
ment dels murs de la boca sud 
d’entrada al pas per sota fi ns 
als murs exteriors del tram a 
cel obert de la rotonda de plaça 
d’Espanya. Per aquest vial cir-
culen uns 55.000 vehicles diaris 
de mitjana. 
Les obres, que tindran una 
durada prevista de tres mesos, 

consistiran en la instal·lació de 
panells fonoabsorbents en un 
tram de 240 metres de longitud, 
que evitin l’efecte rebot del so als 
murs laterals de cada costat de la 
calçada soterrada de l’autovia. En 
total, es col·locaran 480 metres de 
panells (240 metres a cada sentit), 
que tindran entre 0,5 i 9 metres 
d’alçada. La sortida del túnel de la plaça d’Espanya és un dels punts de més contaminació acústica

AR
XI

U
/ S

AN
TI

 R
O

M
ER

O

Sílvia Alquézar | La redacció
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Según datos publicados por la CEAFA 
(Confederación Española de Familiares 
de Personas con Alzheimer y Otras De-
mencias), 36 millones de personas en el 
mundo padecen alzheimer y se calcula 
que en los próximos 40 años se tripli-
quen los casos. A pesar de este dato de-
moledor parece que los científicos alber-
gan esperanza de que se pueda prevenir 
de forma eficaz en unos años. Mientras 
tanto en nuestra mano está controlar en 
la medida de lo posible sus efectos y mi-
nimizarlos todo lo que sea posible.

En el campo de la salud bucodental los 
dentistas tienen cosas que aportar en lo 
que respecta a los enfermos de alzheimer.

Que la salud de nuestra boca influye de-
cisivamente sobre nuestra salud gene-
ral no es ningún secreto a estas alturas. 
Si además nuestra salud está compro-
metida en algún aspecto se hace priori-
tario prestar atención a los consejos de 
nuestro dentista sobre cómo nos puede 
afectar y qué precauciones tomar.

Estamos hablando de una enfermedad 
que deteriora nuestras funciones men-
tales y nuestra memoria hasta el punto 
de hacer que nuestros quehaceres coti-
dianos sean verdaderas pruebas a batir. 
Por esa razón las costumbres de limpie-

EL ALZHEIMER 

Y LA SALUD 

BUCODENTAL

Montcada: c/ Jaume, 1, 58-60, Tel: 935 650 823 Horari: de dilluns a divendres de 9:00 a 21:00h, dissabte de 9:00 a 15:00h

Compromis

za dental diaria se pueden ver modifi-
cadas. Lejos de ser un momento para 
dejar pasar ese tipo de detalles, es muy 
importante continuar cuidando de la 
salud bucodental del enfermo por mu-
chas razones entre las que se encuen-
tran que:

• Descuidar la higiene dental y los me-
dicamentos pueden provocar seque-
dad bucal y a consecuencia de esto 
caries y otras afecciones.

• Las molestias en la boca pueden em-
peorar el malestar del paciente.

Consejos sobre higiene dental en pa-
cientes con alzheimer:

El cuadro médico que provoca el alzhe-
imer conlleva una gran cantidad de cui-
dados y atención al paciente que lo su-
fre. En nuestras infinitas tareas diarias y 
problemas es fácil que se descuiden te-
mas como el de la limpieza bucodental.

Pero conservar la dentadura en las condi-
ciones más óptimas es muy importante.

Por ello desde Vitaldent queremos ofre-
certe los consejos de nuestros dentistas 
para procurar una limpieza diaria de los 
pacientes con alzheimer lo mejor posible:

1. Cepillar los dientes después de las comi-
das, tres veces al día, o al menos dos (esta-
blecer una rutina diaria que se adapte a un 
horario más o menos fijo).

2. Usar un cepillo que le resulte de fácil ma-
nejo al paciente y supervisar el proceso o 
ayudarle si es necesario.

3. Intentar que la limpieza sea lo más com-
pleta posible usando pasta, colutorio e hilo 

dental, pero sin hacer de esto una guerra. 
Mejor un cepillado sólo con cepillo que con-
vertir cada lavado dental en una batalla.

4. Adaptar el proceso a las características 

del paciente: si le resulta muy desagradable 
un cepillo eléctrico usar uno manual, bus-
car una pasta dental a su gusto o incluso no 
usarla si no tolera el sabor o le resulta más 
difícil el lavado.

5. Buscar alternativas cuando surjan proble-
mas. Por ejemplo si no deja que le pasemos 
el hilo dental intentarlo con los cepillos in-
terdentales…

6. En caso de llevar dentadura postiza pro-
curar su limpieza después de las comidas, sin 
olvidar la limpieza de las encías.

7. Acudir al dentista periódicamente y cada 
vez que surja algún problema y seguir sus 
pautas de cuidados y visitas.

00

Revisión, radiografía y diagnostico GRATUITO | Financiamiento hasta 60 meses sin intereses.
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.....També és notícia......................................

SANITAT PÚBLICA
Esquerra es mostra favorable a desprivatitzar 
en l’àmbit de la gestió sanitària de la Generalitat

El grup municipal del PSC  
podria donar suport al govern 
municipal, format per ICV-
EUiA, ERC i Círculo, per apro-
var les ordenances fi scals del 
2017, tombades al Ple d’octu-
bre per tan sols un vot, si en 
el proposta s’inclou la tarifació 
social a les escoles bressol mu-
nicipals i hi ha un compromís 
per redactar un nou document de les taxes i impostos públics durant 
l’any vinent. Així ho ha transmès el regidor socialista Francisco Hierro 
–al centre de la imatge superior– després de la reunió que ha mantingut 
amb el president de l’Àrea Econòmica, Óscar Gil (ICV-EUiA). “Estem 
disposats a valorar el suport a les ordenances, però necessitem un 
compromís del govern que asseguri que l’any vinent hi haurà un ca-
lendari per implementar la tarifació social i fer una revisió global de 
les ordenances”, ha indicat Hierro en un comunicat | SA

GRAU D’EXCEL·LÈNCIA

Un estudi d’àmbit estatal situa Montcada i Reixac com el segon 
municipi de Catalunya que més diners destina a inversió social
Un estudi fet per l’Associació de Directors i Gerents 
de Serveis Socials basat en les dades ofi cials del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, 
Montcada i Reixac és un dels 12 municipis de-
termina que l’Estat amb més de 20.000 habitants 
que té el grau d’excel·lència pel que fa a la despe-
sa social. Els paràmetres que compleixen la dot-
zena de consistoris destacats a l’informe són una 
despesa per habitant superior a 100 euros l’any 
2015, que la xifra no s’hagi reduït en el pressupost 
actual i que representi més del 10% del pressu-
post total de l’Ajuntament. En el cas de Montcada i 
Reixac, l’any passat la despesa per habitant va ser 
de 103 euros i enguany ha pujat a 121, un 17% 
més, esdevenint el segon municipi de Catalunya 
que proporcionalment destina més diners a des-
pesa social (11,2%), després de Molins de Rei. Un 
altre dels requisits d’excel·lència és que les dades 
econòmiques referides apareixen desglossades al 
portal de transparència de l’Ajuntament. 
L’alcaldessa, Laura Campos (ICV-EUiA), ha ex-
pressat la seva satisfacció pel resultat de informe. 
“Aquest estudi deixa clar que estem complint 
amb l’objectiu fi xat a l’inici del mandat, plantar 
cara a l’emergència social”, ha manifestat l’edil. 
Malgrat que el govern –ICV-EUiA, ERC i Círculo– 
va anunciar la passada setmana que la situació 
fi nancera del consistori és “agònica” i que no per-
metrà tirar endavant amb el Pla d’Actuació Muni-

cipal previst, Campos assegura que la despesa so-
cial continuarà sent una prioritat al pressupost del 
2017: “Les persones seguiran sent el centre de 
les nostres polítiques i farem el possible per no 
reduir les prestacions socials”. En la mateixa línia 
s’ha pronunciat la presidenta de l’Àrea Social, Mar 
Sempere (Círculo). “Tenim –ha dit– l’obligació i 
el compromís de mantenir i, en la mesura del 
possible, millorar les polítiques destinades a les 
persones més desafavorides o que es troben en 
situació de risc d’exclusió social”.
La resta de municipis amb grau d’excel·lència 
quant a despesa social són Baza, Vélez-Màlaga, 
Les Palmes de Gran Canària, San Juan de Aznal-
farache, Linares, La Rinconada, Saragossa, Molins 
de Rei, Miranda de Ebre, Martorell i Madrid | PA

FISCALITAT MUNICIPAL
El PSC podria aprovar les ordenances fi scals per al 
2017 si inclouen la tarifació social a les escoles bressol 

ACTIVISME ECOLOGISTA
La Plataforma local, present a la VII Trobada estatal 
contra la incineració de residus a cimenteres

Representants d’entitats d’una cinquantena de municipis d’arreu 
d’Espanya van participar de l’11 al 13 de novembre a la VII Trobada estatal 
de plataformes contra la incineració de residus a cimenteres organitzada a 
Alcalá de Guadaira (Sevilla). Entre els assistents hi havia una catorzena de 
membres de la Plataforma Antiincineració de Montcada i Reixac, el porta-
veu de la qual, José Luis Conejero, va fer una ponència sobre la lluita veïnal 
contra aquesta pràctica a la planta local de Lafarge. Segons ha assenyalat 
l’organització, la trobada ha permès compartir experiències entre les dife-
rents plataformes participants, analitzar la implementació de la incineració 
com a forma de processament de residus i el seu marc legal actual, estu-
diar accions de lluita contra aquest procés i treballar de manera coordinada 
en futures accions. El programa de les jornades també va incloure abordar 
diferents alternatives de gestió dels residus i ha signifi cat un nou impuls per 
a la Coordinadora Andalusa de Plataformes contra la incineració de resi-
dus. “El treball coordinat de totes les plataformes a nivell estatal suposa 
una consolidació de l’activisme enfront d’aquest tipus de tècniques i 
un impuls a la lluita per la implementació de mesures més sostenibles 
i ecològiques en la gestió dels residus”, ha assenyalat la Coordinadora 
estatal de plataformes contra la crema de deixalles a cimenteres | PA

Després d’un llarg i intens procés de negociació, els comitès d’empresa 
i la direcció de Nissan van signar el 7 de novembre un principi d’acord 
sobre el conveni col·lectiu, que va propiciar la desconvocatòria de la 
vaga de 24 hores prevista el dia 8. CCOO ha valorat positivament l’acord 
assolit. En el capítol salarial, l’acord estableix un increment d’un 1’3% 
per a aquest any i un 1’1% per a l’any vinent. En ocupació, s’acorda la 
conversió en indefi nits de 75 contractes fi xos discontinus actuals i la 
reobertura de la taula d’ocupació. Així mateix, la direcció accepta la con-
versió a plantilla fi xa dels contractes temporals dels treballadors afectats 
per l’ERO del 2009, al voltant de 25. El nou conveni de Nissan inclou 
dos acords específi cs per a la planta de Montcada: el manteniment de 
la plantilla, amb uns 200 treballadors, i la continuïtat de la trentena de 
llocs de treball d’empreses subcontractades | SA

MÓN LABORAL
Desconvocada la vaga a Nissan en arribar-se a un 
principi d’acord sobre la negociació del conveni

BOSC D’EN VILARÓ 
L’Ajuntament convoca una assemblea informativa 
amb els veïns el proper 26 de novembre, al Kursaal
A la reunió per parlar sobre el futur de la urbanització, que començarà 
a les 10h, s’ha convidat a assistir representants de la Diputació i l’AMB, 
l’administració que ha redactat el projecte que preveu l’extinció dife-
rida de l’espai, ubicat a la serralada de Marina, en terrenys forestals. 
Mentrestant, els veïns continuen mantenint contactes amb diferents 
forces polítiques. A principi de mes representants de l’AV es van reunir 
al Parlament amb el diputat de C’s Sergio Sanz i una delegació del 
grup municipal taronja. Sanz es va comprometre a traslladar al govern 
de la Generalitat la pregunta de si és possible legalitzar la urbanització 
dins del marc vigent en matèria d’urbanisme. “El Bosc d’en Vilaró és 
un tema de ciutat i hem de treballar plegats per buscar-hi possibles 
solucions”, ha indicat en un comunicat el regidor de C’s responsable 
de l’àrea territorial, Fernando Almansa. El 9 de novembre, els veïns 
van ser rebuts pel secretari de Política Municipal d’ERC i diputat de 
Junts pel Sí, Marc Sanglas, i membres de la secció local. A la reunió, 
els representants d’ERC van reconéixer que l’extinció diferida de la ur-
banització té uns costos socials evidents però que, d’acord amb la llei, 
és l’única solució possible. “No volem enganyar ningú ni continuar 
dilatant en el temps una problemàtica que anteriors administracions 
han deixat enquistar”, ha assenyalat la formació en un comunicat | RJ
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La secció local d’ERC ha celebrat que l’Institut Català de la Salut (ICS) hagi 
recuperat des d’aquest mes de novembre la gestió de l’atenció continuada 
domiciliària a l’àrea de Barcelona, incloent Montcada i Reixac, que feia 
22 anys que era en mans d’una empresa privada. Així mateix, el partit 
es mostra partidari de la proposta de compra feta per la Conselleria de 
Salut de l’Hospital General de Catalunya entenent que enfortiria el sistema 
públic de salut del país. Conscient que aquesta operació pot afectar en el 
futur el municipi, la secció local d’Esquerra demana el plantejament d’un 
nou mapa sociosanitari del Vallès Occidental sud i la creació d’una taula 
sectorial per debatre i analitzar l’assistència primària i hospitalària sota 
criteris de racionalitat i donant resposta a les necessitats de la població 
des d’un punt de vista demogràfi c, de mobilitat i medi ambiental. “Estem 
orgullosos de les decisions i les polítiques desprivatitzadores que està 
prenent el conseller Toni Comín per garantir una sanitat pública de 
qualitat, gratuïta i universal”, ha manifestat el president de la secció local 
d’ERC, Oriol Ribas, tot afegint que el partit és conscient de les limitacions 
pressupostaries de la Generalitat, però també de les necessitats assisten-
cials del municipi | LR
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Es tanca el procés 
participatiu per 
al projecte Dusi

El Pla de mobilitat urbana, desen-
volupar l’administració electrònica 
i rehabilitar el patrimoni del muni-
cipi són les actuacions prioritàries 
que l’Ajuntament hauria de de-
senvolupar en el marc del pla de 
l’Estratègia de Desenvolupament 
Urbà Sostenible i Integrat (Dusi), 
segons les principals conclusions 
que s’extreuen del procés partici-
patiu que el consistori va obrir el 
26 d’octubre a la ciutadania per 
presentar el document munici-
pal a la segona convocatòria dels 
Fons Europeus FEDER. Altres pro-
postes aportades pels participants 
en matèria de mobilitat van ser co-
ordinar la connexió d’autobusos i 
estacions de tren i crear un servei 
mancomunat en bicicletes | LR
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Societat
laveu.cat/societat

PÀG. 12

HOMENATGE A LES LLEVADORES
Francesc López Román presenta un llibre 
que recull l’experiència d’onze dones que 
van exercir la professió a Montcada i Reixac

Millorar les taxes de recollida 
selectiva, incidint en els infants 
com a motor de canvi dels hàbits 
de les famílies, és l’objectiu de la 
Setmana de la Recollida de Resi-
dus que es va dur a terme a sis 
escoles de Montcada i Reixac del 
7 a l’11 de novembre. La campa-
nya, promoguda per l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona (AMB), 
va ser coordinada per la Regido-
ria de Medi Ambient de l’Ajunta-
ment. Una de les motivacions de 
l’alumnat per participar a la reco-
llida va ser la possibilitat de can-
viar el valor de la brossa recollida 
per material escolar. “Reciclar 
ha de ser un treball de tothom i 
tot són benefi cis, tant mediam-
bientals com econòmics”, va dir 
el regidor de Medi Ambient, Ser-
gi Martín (Círculo Montcada), 
en referència al cànon econòmic 
que obtindria el municipi si la po-
blació fes correctament la separa-
ció de la brossa a domicili.

Resultats. Els centres educatius 
que van prendre part a la inicia-
tiva són El Turó, Font Freda i 

Mitja Costa –d’una línia– i l’El-
vira Cuyàs, El Viver i Fedac 
Montcada –de dues. En total, 
les escoles participants van reco-
llir prop de dues tones i mitja de 
brossa (2.412 kg). La fracció més 
important, amb més d’una tona 
(1.118 kg), ha estat la de paper 
i cartró; en segon lloc, el vidre, 
amb 700 kg; i en tercer lloc, els 
envasos, amb prop de 600. A 
canvi d’aquest rebuig, els centres 
podran optar a material escolar 
per un valor total de 663 euros. 

Mecànica. Alguns centres van 
disposar de contenidors especí-
fi cs a l’entrada per facilitar que 
les famílies poguessin lliurar la 
brossa a l’alumnat de cinquè 
responsable de pesar-la i d’al-
tres, com Fedac Montcada, Mitja 
Costa i Elvira Cuyàs, van utilit-
zar les bateries de contenidors 
de carrer més properes al centre. 
Un grup d’educadors ambientals 
de l’AMB va coordinar l’activitat 
que, en general, va tenir bona 
acollida entre l’alumnat i les fa-
mílies. “Estem satisfets de la 
resposta que ha tingut la cam-
panya perquè creiem que els 
infants tenen un paper clau en 
difondre aquestes pràctiques 
dins de casa seva. Com no has 
de reciclar si el teu fi ll ho fa?”, 
va dir Martín, en acabar la Set-
mana de la Recollida de Residus.

SETMANA DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS

Laura Grau | Redacció

Cristian, de l’escola El Turó, comprova el pes d’una de les bosses de residus amb l’ajuda de l’educadora ambiental Maria Pellicer

La campanya incideix 
en els escolars com 
a motor de canvi dels 
hàbits de les famílies

La campanya de l’AMB i la Regidoria de Medi Ambient retornarà a les escoles el valor del rebuig en forma de material escolar

Sis centres educatius recullen dues tones 
i mitja de paper i cartró, vidre i envasos

Les escoles Elvira Cuyàs i Mitja Costa, les més recicladores 
L’escola Elvira Cuyàs de Mas 
Rampinyo és el centre de dues 
línies participant a la Setmana 
de la Recollida de Residus que 
n’ha recollit més quantitat, con-
cretament 725,72 kg, que su-
posa un valor de canvi de 169 
euros. “No són molt diners, 
però compensa l’esforç”, va 
dir la mestre que ha coordinat 
la campanya al centre, Dolors 
Melero, qui creu que l’acció ha 

servit, sobretot, “perquè moltes 
famílies que no feien la separa-
ció a casa, ara l’estiguin fent, i 
d’altres que ja ho feien, la facin 
millor”.  Fedac Montcada, amb 
467,63 kg (139 euros), i El Vi-
ver, amb 328,56 kg (96 euros), 
ocupen el segon i el tercer lloc.
Pel que fa a les escoles d’una 
sola línia, el Mitja Costa és la 
que ha aconseguit el volum 
més elevat de residus, amb 

355,80 kg (113 euros), per 
davant del Font Freda, amb 
283,67 (76 euros) kg, i el Turó, 
amb 250,73 kg (67 euros). 
Maria Belén Bon de Juana, del 
Mitja Costa, valora positiva-
ment la xifra, tenint en comp-
te alguns problemes logístics 
“ja que les famílies havien de 
pesar la brossa primer al pati 
i després dur-la als contenidors 
de carrer” | LG

LA
U

R
A 

G
R

AU

09



10 2a quinzena | Novembre 2016Societat

SÍ
LV

IA
 A

LQ
U

ÉZ
AR

‘REGALA IL·LUSIONS’

La iniciativa farà possible que 350 
infants rebin regals aquest Nadal
La campanya l’organitza l’Ajuntament i compta amb el suport d’entitats i ‘la Caixa’

L’Ajuntament organitza, per sisè 
any consecutiu, la campanya na-
dalenca de joguines amb el lema 
‘Regala il·lusions’. L’objectiu és 
que els infants entre 0 i 12 anys 
d’entorns econòmicament vul-
nerables rebin regals les festes de 
Nadal. La iniciativa, que compta 
amb la col·laboració d’entitats 
locals, es va presentar el 16 de 
novembre en un acte al qual van 
assistir una delegació munici-
pal encapçalada per l’alcaldessa, 
Laura Campos (ICV-EUiA), i 
una comitiva de l’àrea de negoci 
del Vallès Sud en representació 
de l’Obra Social ‘la Caixa’, que 
hi col·labora amb l’aportació 
de 4.000 euros. El consistori en 
destina 10.000, que se sumaran 
a les donacions que farà el teixit 
associatiu. En total, es podran be-
nefi ciar 350 infants, escollits entre 
l’alumnat becat que va sol·licitar 
ser benefi ciaris de la campanya. 
“Agraïm el suport de ‘La Cai-
xa’, les entitats i la ciutadania 
per fer possible que cap nen 
o nena es quedi sense regals”, 
va indicar l’alcaldessa. En aquest 
sentit, la presidenta de l’Àrea So-
cial, Mar Sempere (Círculo), va 
recordar que l’Ajuntament “apos-
ta per ajudar les famílies més 
vulnerables i tan de bo no s’ha-
gués de fer més en un futur”. 
Per la seva banda, el director de 
l’ofi cina principal de ‘la Caixa’ a 

Montcada, Jesús Calvo, va ma-
nifestar la seva satisfacció de col-
laborar en la iniciativa “perquè 
és la nostra essència. El nostre 
repte és arribar al màxim d’en-
titats i persones possible”.

Com col·laborar-hi. La ciutadania i 
les entitats hi podran col·laborar 
amb la compra de bolígrafs amb 
motius nadalencs que es posaran 
a la venda a diferents establi-
ments locals –identifi cats amb un 
cartell de la campanya– a partir 
del 28 de novembre fi ns després 
de Reis, al preu d’1,5 euros. Les 
entitats i la ciutadania poden 
participar-hi amb l’aportació de 
material escolar nou i contes in-
fantils, a més de fer donacions 
econòmiques. La data màxima 

per rebre el material serà el 13 de 
desembre i, per a les entitats, el 
dia 14. “L’Ajuntament compra 
els regals per garantir el crite-
ri d’equitat i fer lots homoge-
nis”, va explicar la regidora de 
Ciutadania, Mónica Martínez 
(ICV-EUiA). El consistori va 
aprofi tar l’acte per presentar tam-
bé la campanya ‘Les joguines no 
tenen sexe’, que té per objectiu 
“conscienciar les famílies de la 
importància de no transmetre 
els rols sexistes a través de les 
joguines”, va indicar la regidora 
de Polítiques d’Igualtat, Jessica 
Segovia (ICV-EUiA). La campa-
nya consisteix en la distribució 
d’uns cartells i una guia amb els 
regals no sexistes, que es podrà 
trobar als comerços i escoles.

Sílvia Alquézar | Montcada

La campanya ‘Regala il·lusions’ es va presentar el 16 de novembre a l’Ajuntament

El Gran Recapte d’aliments tindrà lloc els dies 25 i 26 
de novembre a diversos supermercats del municipi 

L’Espai Kursaal serà l’escenari, 
un any més, del concert amb 
una fi nalitat solidària que orga-
nitza la Regidoria de Solidaritat 
i Cooperació (19 de novembre, 
19h). Enguany hi actuarà el 
grup 1st African Gospel Choir, 
dirigit per Joe Palmist, a partir 
de les 19h. Les entrades es po-
den comprar de forma anticipada a l’Auditori al preu de 8 euros i, a 
taquilla el dia de l’actuació, a 10. També hi ha la possibilitat de fer-hi 
aportacions econòmiques a través de la fi la zero. La recaptació es lliu-
rarà íntegrament a una ong que treballa al camp de Kalachori (Grècia) 
i amb la qual col·labora Montcada Solidària. Aquest col·lectiu també 
acaba de rebre una aportació de 1.400 euros del grup teatral Els Tite-
lles que va destinar la meitat de la recaptació de l’actuació feta el 5 de 
novembre al Teatre a la compra de sabates per als refugiats | SA

L’entitat Cáritas Montcada coordina la recollida de productes a la 
ciutat, que promou el Banc d’Aliments. Les donacions es podran 
fer en l’horari habitual dels comerços que hi col·laboren: els tres es-
tabliments Condis, els dos Mercadona, el Sorli Discau, el Caprabo 
i el Super Dia. L’any passat es van recollir 24 tones d’aliments i hi 
van participar un total de 150 voluntaris | SA

L’Auditori serà l’escenari el 18 de novembre (19h) de la representació 
‘És de conya?’, de la companyia Nus de Teatre. L’obra proposa un 
viatge per la socialització de gènere, l’amor romàntic i les violències 
subtils en la parella. La història planteja diferents situacions quotidia-
nes on el públic podrà participar aturant el temps i transformant el 
fi nal. D’altra banda, el programa Novembre Feminista inclou com a 
novetat un conta contes feminista a càrrec d’actrius locals, que expli-
caran el conte ‘Vet aquí dues vegades la Ventafocs’, el 21 de novem-
bre, a la Casa de la Vila (18h). Una altra de les cites serà el monòleg 
‘Cosas de mujeres’, amb el Grup de Dones de Can Cuiàs, el dia 25 
(19.30h), al Centre Cívic del barri. Amb motiu del 25N, també hi ha 
propostes literàries. El dia 19 es farà a la Casa de la Vila (12h) la pre-
sentació del llibre de poesia sobre violències masclistes ‘Laberints de 
pell’, amb pròleg de l’autora montcadenca Elisa Riera, i el mateix dia 
de l’efemèride, hi ha previst un acte institucional a la plaça de l’Esglé-
sia, a les 17.30h, amb una performance i la lectura d’un manifest | SA

25N
Un Teatre Fòrum i el conte de la Ventafocs en versió 
feminista, dues de les cites incloses al programa
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El Club d’Amics dels Clàssics de Montcada i Reixac participarà al 
Saló Auto Retro, que es farà a la Fira de Barcelona del 24 al 27 de 
novembre. L’entitat, que assistirà a l’esdeveniment el dia 26, propo-
sa als seus associats una sortida conjunta per desplaçar-se fi ns al 
recinte fi ral, des del carrer Bonavista, a les 8.45h | SA

MOTOR
Sortida conjunta del Club d’Amics dels Clàssics 
per participar a la 33a edició del Saló Auto Reto

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

Se ofrece. Señora para labores de 
limpieza en domicilios, ofi cinas o lo-
cales. Tel. 680 280 442 (Montse).
Venda o lloguer. De 2 places de pàr-
quing a l’av. Catalunya. Una de 10m2 i 
l’altra, de 6m2. Tel. 691 077 039 (nits). 
Se ofrece. Señora con experiencia 

para limpiar. Tel. 640 220 866.
Venta o alquiler. Plaza de garaje 
en zona Mercadona, Mas Rampinyo. 
Precio de venta: 9.000 euros. Tel. 
676 409 798. 
Clases. De alemán, particulares. Tel. 
610 392 086.

SOLIDARITAT
La recaptació del concert de gòspel del dia 19 es 
destinarà a una ong d’ajut a les persones refugiades
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CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

El CEM es marca com a objectiu del 
curs fer un nou mapa de zonifi cació
La nova proposta per distribuir l’alumnat ha d’estar defi nida abans de fi nalitzar el mes de novembre

El Consell Escolar Municipal 
(CEM), reunit el 8 de novem-
bre a la Casa de la Vila en la 
primera sessió del nou any lec-
tiu, s’ha marcat com a objectiu 
prioritari d’enguany l’elaboració 
d’un nou mapa de zonifi cació 
que contribueixi a reduir la se-
gregació escolar que es produeix 
en alguns centres de primària i 
secundària de la ciutat, amb un 
elevat percentatge de famílies 
nouvingudes i un nivell baix 
d’estudis. “Hem de prendre 
una decisió abans que acabi 
el mes de novembre perquè 
la Generalitat ja no ens dona 
més moratòries”, va dir l’edil 
d’Educació, Infància i Joventut, 
Jessica Segovia (ICV-EUiA). 
El CEM va fer el dia 15 una reu-
nió de treball amb el professorat 
i les famílies per valorar les dife-
rents propostes que va plantejar 
l’Ajuntament. Donada la comple-
xitat del tema, no es va arribar 

a cap proposta de consens i es 
va demanar a l’Ajuntament que 
prengui una decisió una vegada 
ha recollit les aportacions de la 
comunitat educativa. El CEM 
compta amb l’assessorament 
del sociòleg de l’educació i pro-
fessor de la facultat d’Educació 
de l’UB, el montcadenc Albert 
Sánchez, qui ha analitzat l’estu-
di sobre la situació actual i les 
diferents propostes que s’han fet 
sobre la zonifi cació. “La segre-
gació escolar té conseqüències 
en els resultats educatius, amb 
una taxa més elevada de fra-
càs”, va explicar Sánchez a la 
reunions del CEM.

Altres iniciatives. El Consell tam-
bé s’ha marcat com a objectiu 
per a aquest curs la implemen-
tació del Pla Educatiu d’Entorn 
(PEE), una iniciativa impulsada 
per l’Ajuntament i la Generalitat 
per tal de millorar els resultats 
acadèmics i la cohesió social. La 

tècnica del PEE, Leticia Salazar, 
va comentar alguns dels projec-
tes ja en marxa com els tallers 
d’estudi assistits, la campanya 
per promocionar el cinema en ca-
talà i la socialització de les famíli-
es a través de l’aprenentatge de la 

llengua catalana, entre d’altres. A 
l’inici de la sessió, una delegació 
Montcada Solidària va explicar 
algunes de les iniciatives que té 
en marxa com la campanya de 
recollida de diners per comprar 
sabates per als refugiats.

Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll

El primer Consell Escolar Municipal del curs va aplegar prop d’una quarantena de persones

Montcada 
commemora el 
Dia dels Drets 
dels Infants

Un any més, Montcada i Rei-
xac acollirà diverses activitats, 
organitzades per la Regidoria de 
Ciutadania, per tal de fer difu-
sió del Dia Mundial dels Drets 
de la Infància, amb el suport de 
les biblioteques. El programa ar-
rencarà el dia 18 amb una ‘Hora 
del conte’ dedicada als drets de 
la canalla que es farà a la Bibliote-
ca Can Sant Joan, a les 18h, per a 
infants a partir de 4 anys, a càrrec 
del grup Vivim del cuentu. El dia 
20, data ofi cial de l’efemèride, 
hi haurà una jornada lúdica a 
la plaça de l’Església, a partir 
de les 11.30h, amb un taller de 
bombolles de sabó per a totes 
les edats, una xocolatada de co-
merç just i una exposició, amb 
dibuixos sobre els drets dels in-
fants que han elaborat alumnes 
de les escoles Mitja Costa, Font 
Freda i El Turó. El darrer acte 
d’aquest programa serà una ses-
sió de contes amb la narradora 
Susana Tornero, per a nens i 
nenes a partir de 6 anys. Serà a 
la Biblioteca Elisenda, el 30 de 
novembre, a les 18h.

Sílvia Alquézar | Redacció
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MONTCADA NOVA-PLA D’EN COLL

La segona edició del Mercat Medieval 
té una bona afl uència de visitants
L’AV fa una valoració positiva perquè la cita festiva s’ha consolidat al calendari

R
AF

A 
JI

M
ÉN

EZ
La presentació del llibre ‘Lle-
vadores, l’art d’una professió’, 
de Francesc López, el 12 de 
novembre al Kursaal davant 
de més de 200 persones, es va 
convertir en un emotiu acte 
d’homenatge a les dones que 
van exercir aquest ofi ci al mu-
nicipi des del segle XIX fi ns a 
la meitat del XX. López, metge 
de professió, va reivindicar el 
seu paper al llarg de la història, 
“no només ajudant a portar 
cria tures al món, sinó també 
fent de remeieres i tenint cura 
dels nadons”. Les experiències 

d’onze llevadores que atenien 
parts a domicili són el fi l con-
ductor del volum, editat per 
l’Ajuntament, i també del docu-
mental elaborat per Montcada 
Comunicació, que es va projec-
tar a l’acte i que es pot veure al 
seu canal Youtube. 

Valoració. Dues de les protago-
nistes de llibre, Dolors Pujol 
i Dolors Folch, van recordar 
moments de la seva trajectòria. 
Pujol, de 94 anys, va assenyalar 
“l’alegria que sentia quan la 
criatura esclatava a plorar”, 
mentre que  Folch, de 87, es va 

referir a “la gran responsabilitat 
que suposava atendre un part 
amb els pocs mitjans que te-
nien a l’abast”. L’acte també va 
comptar amb les intervencions 
de Paco Soriano, Maria Antònia 
Trias, Elisa Riera i les llevadores 
Valentina Relat i Encarna García, 
que van parlar de la necessitat 
“d’humanitzar el part a l’hos-
pital”. La presidenta de l’Àrea 
Social, Mar Sempere (Círculo), 
va cloure l’acte destacant “la im-
portància de conservar la me-
mòria històrica”. El llibre es pot 
adquirir per 5 euros a l’Auditori i 
a l’Àrea Social de l’Ajuntament.

Laura Grau | Can Sant Joan

NOVEMBRE FEMINISTA

Les antigues llevadores que atenien 
a casa, homenatjades públicament
El llibre de Francesc López, editat per l’Ajuntament, recull l’experiència d’onze dones
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Dolors Folch i Dolors Pujol, durant l’acte de presentació del llibre de Francesc López sobre les llevadores que van exercir a Montcada i Reixac

La segona edició del Mercat 
Medieval que l’AV Montcada 
Nova-Pla d’en Coll va organit-
zar els dies 12 i 13 de novembre 
va rebre una gran resposta de 
públic que satisfà les previsions 
dels seus responsables. El bon 
temps durant les hores diürnes 
va afavorir la presència d’una 
gran quantitat de ciutadans que 
van visitar la setantena de para-
des ambientades en l’època me-
dieval i que es van repartir entre 
la rambla dels Països Catalans i 
el camí de la Font Freda. 

Valoració. El president de l’AV, 
Joan Alemany, ha fet una valo-
ració molt positiva de l’esdeveni-
ment, tot i que van fallar alguns 

paradistes. “Els comerciants i 
la gent han respost a una cita 
que s’ha consolidat en només 
dues edicions” , ha dit Alemany, 
qui confi rma “les ganes i la il-

lusió” de l’AV per continuar 
organitzant el mercat en els pro-
pers anys, amb la voluntat d’in-
crementar l’apartat dels ofi cis i 
dels animals de granja. 

Rafa Jiménez | Montcada Nova

La Fira Medieval de Montcada Nova va incloure tallers i activitats destinades al públic infantil 

La Xarxa d’Intercanvis i Coneixements (XIC) de Can Cuiàs organitza 
la primera edició del concurs de decoració de balcons i fi nestres 
amb l’objectiu de promoure la participació veïnal. Hi haurà un pre-
mi per categoria: al balcó més divertit, més dolç, més estilós, millor 
dissenyat i més feminista, patrocinat cadascun per un establiment 
comercial del barri. També es lliurarà un guardó especial per al 
balcó decorat amb materials reciclats, al més participatiu i al més 
votat a les xarxes socials. Els balcons o fi nestres participants hau-
ran d’estar guarnits entre el 21 i el 25 de novembre, data en què 
s’emetrà el veredicte al Centre Cívic de Can Cuiàs, a les 18.30h | SA

PARTICIPACIÓ VEÏNAL
La XIC Can Cuiàs organitza el primer concurs de 
decoració de balcons i fi nestres del barri 

La secció local de l’Associació Espanyola contra el Càncer (AECC) orga-
nitza la mostra, del 22 al 26 de novembre, a la Casa de la Vila. L’expo-
sició consta d’uns plafons amb informació sobre els hàbits alimentaris 
saludables per prevenir la malaltia. La mostra s’inaugurarà el dia 22, a 
les 19h, amb una xerrada a càrrec de la psicòloga Marina Garcia, a la 
sala institucional de l’equipament municipal. El càncer de colon és el 
tercer més freqüent en els homes i el segon en les dones. L’alimentació 
saludable, el consum moderat d’alcohol, no fumar i realitzar exercici 
físic són les recomanacions bàsiques per evitar la seva aparició  | SA

SALUT
Exposició i xerrada a la Casa de la Vila sobre hàbits 
saludables per prevenir el càncer de colon

L’alcaldessa, Laura Campos (ICV-EUiA), va aprofi tar la visita que la 
responsable del Departament d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, va fer 
a l’INS La Ferreria el 16 de novembre per conèixer el centre per 
reclamar que la Generalitat reprengui el projecte de construcció del 
nou edifi ci de l’INS Montserrat Miró. L’edil va demanar també a la 
Generalitat que dugui a terme millores a d’altres centres “perquè 
tenim molts equipaments educatius amb mancances de man-
teniment i, en alguns casos, en situació precària, que s’han de 
solucionar ja”, va dir. A la foto, un moment de la reunió entre la 
direcció de la Ferreria, la delegació municipal i els representants del 
Departament d’Ensenyament  | SA

EDUCACIÓ
L’Ajuntament reclama a la consellera d’Ensenyament 
la construcció del nou INS Montserrat Miró 

El programa d’actes començarà el 30 de novembre, a les 17h, amb 
un concert a càrrec de la coral del centre i del Casal Can Mercader 
de Badalona, a més d’una ballada de sardanes amb l’Agrupació 
Sardanista de Terra Nostra. L’endemà hi haurà l’actuació del grup 
de play-back del Casal de Gent Gran Casa de la Mina, a les 16.30h. 
També hi ha previst el dia 2 una sessió d’art-teràpia per a tothom, 
a les 10.30h, i una masterclass de ioga, tai-txí i teràpia del riure, a 
les 16.30h. La celebració clourà el dia 5, a les 11h, amb una classe 
de gimnàstica del riure | SA

GENT GRAN
El Casal Montcada i Reixac celebra el 36è aniversari 
amb diversos actes protagonitzats pels usuaris
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L’entitat ha decidit ampliar a set dies el Mercat per apropar a la ciu-
tadania la possibilitat de realitzar intercanvis d’objectes per tal de for-
mentar la reducció, la reutilització i el reciclatge. Es podran intercanviar 
articles de tot tipus que estiguin en bon estat. Les parades hi seran a 
cada barri als horaris habituals on es troben les minideixalleries. Així, a 
Can Sant Joan tindrà lloc el dia 22; a Montcada centre, el 23; a Terra 
Nostra, el 24; a Mas Rampinyo, el 25; i a Can Cuiàs el 26  | SA

RECICLATGE
El VI Mercat d’Intercanvi d’Andròmines se celebrarà 
enguany durant la setmana del 19 al 26 de novembre
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Mala señalización
El 10 de novembre, a las 10.05h dejé 
mi coche aparcado en la calle Tarra-
gona para ir a la Biblioteca y al salir, 
me encontré con una cinta larguísima 
donde antes estaban los vehículos, el 
mío entre ellos. En ese momento no 
pude comprobar si había dos indi-
cativos de señalización excepcional. 
Llamé al Ayuntamiento y me dijeron 
que tenía que pasar a pagar la multa 
y que, a continuación, me llevarían 
ellos mismos a recoger mi coche al 
depósito. La sorpresa llega cuando 
después de pagar 81 euros, me dicen 
que no tienen coche para llevarme y 
que mejor vaya yo misma a por él.
Le pedí al señor urbano que me mirase 
porque tengo una incapacidad y llevo 
una ortesis en una pierna para poder 
caminar. Pero él se encogió de hom-
bros. La situación me pareció surrea-
lista, yo claramente nerviosa reclamán-
dole que me mirara y viera que tengo 
problemas de movilidad, pero a él le 
daba igual. El trato recibido me parece 

vergonzoso por parte de alguien que se 
supone está al servicio de la ciudada-
nía. Su respuesta fue darse media vuel-
ta y meterse en la ofi cina.
Por otra parte, la señalización excep-
cional no es otra cosa que un robo. 
Nadie después de aparcar se baja 
del coche y se pone a mirar las faro-
las para ver si los señores van a poner 
algo nuevo. En el caso que explico, la 
señalización era insufi ciente. Había 
dos señales muy distantes entre ellas, 
entre las cuales cabían ocho coches. 
Al salir de la Biblioteca había una cinta 
larguísima que impedía aparcar. Eso sí 
es una señalización correcta porque se 
ve claramente que no se puede estaci-
onar, pero entonces ya no hay negocio.

Montserrat Picón 
Montcada 

Mejoras de movilidad
Recientemente se celebró la semana 
de la movilidad y charlando en fami-
lia refl exionamos sobre los pequeños 
cambios que facilitan el uso del trans-

porte público a una mayoría de usua-
rios, como somos las personas mayo-
res. El caso que quiero exponer son 
las paradas de autobús, y el acceso 
en línea recta que necesita el vehículo 
para acercarse a la acera, sin hacer 
maniobras, ya que en ese caso paran 
en medio de la calzada de circulación. 
Para acceder  sin difi cultad al autobús 
las personas mayores, o  personas con 
problemas de movilidad, necesitamos 
que el autobús se acerque a la acera, 
ya que subir-bajar desde la calzada no 
nos es posible, o la rampa por ejem-
plo, no se puede utilizar. En algunas 
paradas donde hay aparcamiento de 
vehículos en la misma acera, este ac-
ceso recto se ha solucionado con pla-
taformas, pero no en todas. Desde el 
Ayuntamiento ya me han explicado el 
elevado coste que tienen las platafor-
mas, pero creo que en algunos casos 
el problema que planteo podría tener 
otras soluciones. 
El caso concreto es la parada 000372 
de la avenida Catalunya. La punta del 

ángulo recto de la acera en la esqui-
na con la calle de la estación y los 
coches parados en la zona de auto-
bús impiden en muchas ocasiones 
que el autobús se acerque a la acera, 
y por tanto que algunas personas po-
damos subir.
Una solución sería ampliar la acera 
a modo de plataforma, cubriendo la 
zona pintada como parada de auto-
bús desde la esquina. Otra solución 
tal vez más económica pasaría por 
eliminar el ángulo que supone la es-
quina, facilitando la entrada en línea 
recta del autobús. Yo no veo más de 
estas tres soluciones, pero igual los 
técnicos del Ayuntamiento pueden 
encontrar otras alternativas que re-
suelvan el problema y nos ayuden a 
mejorar nuestros desplazamientos.

Esther García
Mas Rampinyo

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu
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>Editorial

Comptes clars
L’informe financer encarre-
gat pel govern a una empre-
sa externa ha encès totes les 
alarmes sobre la situació en 
què es troba el romanent de 
tresoreria de l’Ajuntament. 
La caixa és gairebé buida i 
l’anterior executiu i l’actual 
han començat a acusar-se 
mútuament del per què s’ha 
arribat a aquesta situació que 
posa en qüestió la solvència 
de l’Ajuntament i compromet 
seriosament tant els serveis 
que presta la corporació com 
les inversions previstes per a 
aquest mandat. Si bé els an-
teriors governants i els actu-
als coincideixen a dir que els 
números reflectits a l’informe 
són correctes, divergeixen 
quant a la interpretació de 
les dades. 
Potser en ares de la transpa-
rència, hauria de ser d’obligat 
compliment que aquest tipus 
d’informe extern es fes abans 
d’acabar un mandat. D’aques-
ta manera quedaria clara qui-
na és l’herència que cada go-
vern traspassa al següent.

La propera edició de 
‘La Veu’, el 2 de desembre
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El passat dia 8 es va presentar públicament l’informe econòmic 
i fi nancer al que ens vam comprometre a l’inici del mandat. 
Una diagnosi necessària per conèixer la situació real del nostre 
consistori un cop liquidat el darrer pressupost de l’antic govern 
de PSC i CiU, que ens ajudés a conèixer la situació real de 
l’Ajuntament per tal de començar a construir el futur. Tots els anys que vam passar a la oposició, 
ja ens feien sospitar que la situació era delicada, o com a mínim no es corresponia amb el que 
s’explicava públicament. La manca de transparència, la falta d’informació i la utilització d’engi-
nyeria fi nancera per amagar endeutament (cens emfi tèutic) feia pensar que aquesta opacitat no 
tindria una realitat agradable al darrera. Però la realitat, malauradament, ha superat amb escreix 
les nostres sospites. Ens trobem amb una administració local amb una despesa corrent totalment 
disparada per la manca de planifi cació d’un equip de govern PSC-CiU més preocupats de guanyar 
eleccions a base d’equipaments sobredimensionats i d’una fi scalització de les despeses diàries de 
l’Ajuntament amb moltes defi ciències. Un cop esclata la crisis, el govern del partit socialista i de 
Convergència, no va tenir la capacitat i/o la intenció de reconduir la situació. Es va amagar sota la 
catifa una situació que tard o d’hora afectaria a l’estabilitat econòmica de l’Ajuntament, hipotecant 
l’acció de govern dels que vinguessin darrere. Els membres dels governs de CiU i del PSC han d’as-
sumir la seva responsabilitat política en la situació que pateix actualment l’Ajuntament. 
És voluntat de la nostra coalició, i del conjunt de l’equip de govern, no perpetuar la situació, i 
evitar haver de continuar gestionant aquesta situació agònica els anys que han de venir. Estem 
decidides a posar fi l a l’agulla i reconduir aquesta situació. Aquest govern es podria plantejar el 
mateix que l’anterior: anar fent, anar tirant de crèdit i deixar el problema al següent que vingui 
darrera. Però nosaltres no volem continuar hipotecant el futur de Montcada i estem decidits a 
treballar per reconduir aquesta situació heredada. Ens veiem capaços de reconduir la situació, 
tenint al costat als treballadors,  les entitats, veïns i veïnes i a totes les organitzacions polítiques 
que es vulguin sumar. Un cop més, si Montcada treballa unida, podrà superar aquesta situació i 
totes les que es posin per davant.

Grups municipals
laveu.cat/latevaveu

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

La gestió irresponsable de la sociovergència

Óscar Gil

La ciutadania de Montcada estem en una situació catastròfi ca i 
agònica, davant un govern que no exerceix la seva responsabi-
litat, que no fa la seva feina i que no té plantejaments de futur.
Tot i haver-los proposat, ja al debat de ordenances de l’any 
2015, com havien de encertar les ordenances per enguany, al 
darrer Ple d’octubre van tornar a presentar una proposta d’ordenances que incomplia, de nou, 
els seus propis compromisos i que tampoc incloïa la tarifi cació social, ni tan sols per les escoles 
bressols, ni el nou redactat més “entenedor” que ells mateixos s’havien compromès treballar 
durant el primer trimestre de 2016, i per aquests motius no els hi vàrem donar suport.
El PSC de Montcada estem disposat a valorar el nostre suport al govern municipal si s’apliquen 
aquestes mesures; els hem demanat que desenvolupin la proposta de tarifi cació per les escoles 
bressol per fer-la efectiva al 2017, i un calendari de treball per complir la implantació de la tari-
fi cació social en diferents àmbits i la revisió global del document de les ordenances fi scals, però 
no deuen estar molt per la labor perquè a hores de tancar aquesta edició de La Veu, encara no 
hem tingut una resposta. Tampoc els hi demanem tant, només que compleixin el que van dir 
que farien.
També ens plantegen dubtes la interpretació que han fet de l’informe econòmic que han donat 
a conèixer el passat 8 de novembre, interpretació que per nosaltres deixa molt que desitjar. Els 
comptes municipals han estat auditats any rere any per l’interventor, pel Tribunal de Comptes, 
i s’ha donat a conèixer al Ple públicament. Si la situació era tan catastròfi ca i greu com diuen, 
ens preguntem perquè ho donen a conèixer ara, quan l’informe té data del 26 de juliol de 2016. 
Podrien haver parlat abans amb tots els Grups del consistori, per treballar conjuntament en la 
recerca de idees o propostes, però clar, això signifi ca responsabilitat i treball. Trobem que ho 
faran servir d’excusa per no fer res per manca de projecte. Ens preguntem quan es faran grans i 
miraran al futur. Si no volen governar i volen ser l’oposició de l’oposició, que ens deixin a nosaltres. 
Senyors i senyores del govern: un gran poder comporta una gran responsabilitat i vostès tenen el 
poder i la responsabilitat de governar el nostre municipi. Quan començaran a exercir-los?

Tenim un govern amb ‘L’ de pràctiques

M. Carmen Porro

Avui hi ha molt temes a tractar, les ordenances fi scals, el 
proper pressupost, el soterrament, les polítiques d’igual-
tat... Molts temes de ciutat interessants. Però avui vull 
parlar de l’amic Dani Moly.  No sempre totes les coses de 
la vida tenen una recompensa i quan parlem de política 
encara és més difícil, però en aquest cas hi ha hagut una 
gran excepció de la regla. El nostre amic Dani Moly deixa la política per motius laborals i rep el 
reconeixement de tots els grups polítics i de les entitats culturals del poble. Simultaniejar feina 
i obligacions polítiques és complicat i, en aquest cas, el Dani s’ha trobat en la tessitura d’haver 
de decidir entre el seu creixement professional o la política i, després de cinc anys de servei a 
la cultura del poble, ha decidit apostar pel seu creixement professional. Però el Dani Moly no 
marxa per la porta del darrera ni d’amagat, ha marxat amb el cap ben alt i amb el convenciment 
d’haver fet la feina ben feta. 
Durant el seu mandat com a regidor de Cultura i Patrimoni va tenir dues obsessions: la primera, 
continuar amb el creixement i la divulgació de la cultura i la riquesa cultural del nostre poble i 
de les entitats de Montcada i la segona, la recuperació i la preservació del patrimoni històric de 
Montcada. I, si ara fem memòria de totes les actuacions que ha fet en favor de la cultura i el 
patrimoni, ens deixaríem més de la meitat. Però sí que podem destacar unes quantes de molt 
importants com el de donar a conèixer la Casa de les Aigües, dotant-la d’activitats periòdiques, 
la inauguració del Teatre Municipal i la potenciació del jaciment ibèric del Poblat Les Maleses, 
centre d’excavacions de gran valor. També caldria recordar tota l’activitat teatral que ha viscut 
Montcada aquests anys, el creixement de moltes entitats culturals, les nostres Festes Majors, el 
Museu Municipal.... Moltes i moltes actuacions. Des de CDC, i a títol personal com a company i 
amic, tan sols podem donar-te mil gràcies per la teva dedicació, la teva il·lusió i motivació diària 
per fer créixer i conèixer la cultura de Montcada com la del País. Gràcies per aquests cinc anys 
polítics i, a partir d’ara, des d’una posició més llunyana cal continuar treballant per la nostra 
cultura i pel nostre patrimoni. Mil gràcies Moly!

Bona feina, Dani Moly!

Joan Carles Paredes

El proper dissabte 19 de novembre des de la regidoria de Medi 
Ambient s’ha organitzat una jornada participativa a l’entorn na-
tural del Pla de Reixac per tal que la ciutadania de Montcada 
i Ripollet descobreixi i pugui gaudir d’aquest espai natural tan 
valuós i alhora tan abandonat durant anteriors mandats. Tant 
als programes electorals dels partits de l’equip de govern com 
al Pla d’Actuació Municipal (PAM), vam adquirir el compromís de protegir aquest espai, situat al 
nord del municipi i que ocupa unes 450 hectàrees. És un entorn agroforestal d’un immens valor 
ecològic i paisatgístic, tant per la fl ora i fauna que podem trobar, com pels potencials usos que 
se li pot donar i pel seu valor de corredor biològic. Però també hi ha un seguit de problemes que 
s’han de posar damunt la taula, com ara activitats que no són compatibles amb la conservació 
mediambiental del Pla de Reixac i els abocaments il·legals que s’hi produeixen.
L’aposta de Círculo de Montcada és clara, salvaguardar aquest espai de les pressions urbanísti-
ques a que està sotmès, que són moltes. Un primer pas va ser aturar durant un any les llicències 
a tot l’àmbit del Pla de Reixac per tal de fer un nou planejament urbanístic. També s’han iniciat 
els tràmits per retrotreure l’ARE que afecta aquesta zona i s’ha fet un estudi ambiental previ a la 
modifi cació del planejament actual. Per defensar el nostre territori i patrimoni és necessari que la 
gent conegui i faci seu aquest espai, perquè si la ciutadania no coneix aquest entorn i no és cons-
cient dels problemes existents, difícilment s’implicarà en aquesta lluita. Malauradament, encara 
que durant l’últim any cada cop són més les persones que fan ús d’aquest espai, continua sent un 
gran desconegut. En aquest sentit s’organitza la matinal del dia 19, una jornada divulgativa que 
pretén donar a conèixer tot el que envolta el Pla de Reixac per obrir un debat sobre el que volem 
fer amb aquest espai. Dins aquesta jornada es faran un munt d’activitats saludables, educatives, 
de sensibilització i gratuïtes per la ciutadania com ara una passejada guiada de 6 km per tot el 
Pla, activitats de lleure familiars i, fi ns i tot, un globus aeroestàtic perquè la gent pugui gaudir del 
Pla de Reixac des de l’aire. Finalment es farà un sorteig entre les persones que omplin una petita 
enquesta. Us hi esperem!

Jornada participativa al Pla de Reixac

Sergi Martín
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Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

L’informe econòmic sobre les fi nances municipals ve a cor-
roborar el que ja sabíem: les arques estan buides. A la caixa 
només hi ha deutes i compromisos pendents. El consistori 
està endeutat i hipotecat per molts anys. S’ha tingut un vo-
lum de despesa per sobre dels ingressos propis. S’ha gastat 
més del que es recaptava i, a més, s’han contret uns deutes provocats per la mala gestió de les 
expropiacions que hipotequen present i futur. Ho sabíem, com bona part de la ciutadania, i ho 
denunciàvem Ple rera Ple. En els anys de vaques grasses, en comptes d’aprofi tar per resoldre els 
problemes dels barris pendents de regularitzar, es va fer una despesa sumptuària i una planifi ca-
ció sense mesura ni criteri, amb uns equipaments que després no es poden mantenir.
Ho sabíem. I per això Esquerra es va presentar a les eleccions amb el compromís de canvi, de 
no ser la crossa ni col·laborar en la continuïtat d’un govern PSC i CIU que arrossega un pacte de 
vergonya a prova de mala gestió, corrupció, malbaratament, endeutament i manca de lideratge. 
Ens vàrem comprometre a construir una alternativa i així ho hem fet. Ara som al govern i hem de 
gestionar aquesta situació d’endeutament i encarar els problemes enquistats sense un euro. Ho 
sabíem, i assumim la responsabilitat amb determinació, valentia i creativitat. 
Hem d’aprofi tar aquesta situació per millorar. Estem corregint  el sistema de recaptació sense pujar 
els impostos i controlant la despesa sense retallar serveis. Estem resolent els grans problemes he-
retats per deixar una Montcada viable, sostenible i millor. No tot es podrà arreglar en 4 anys, però 
al menys en acabar el mandat les amenaces que tenim a sobre han de quedar encarades: el deute 
de les expropiacions, la situació de la fàbrica Valentine en zona verda, els barris sense clavegueram, 
asfaltat i voreres, l’adquisició de zones verdes públiques en mans privades. I ho estem fent sense 
descuidar el dia a dia, comptant amb la ciutadania, governant de forma transparent i oberta. No és 
ni poc ni fàcil i ho hem de fer des d’un govern de coalició i en minoria. Comptem i volem comptar 
amb totes les forces polítiques del consistori. Els necessitem a tots. Però això no vol dir que no 
haguem de demanar responsabilitats. Per ser justos, honestos, per saber com hem pogut arribar a 
aquesta situació, hem de passar comptes amb els que han deixat Montcada feta un nyap.

La situació econòmica de l’Ajuntament

Hace unos días el equipo de gobierno presentaba un infor-
me económico externo (que no auditoría) sobre el estado 
de las arcas municipales. Dicho informe vino a confi rmar 
lo que muchos ya sospechábamos, la nefasta gestión del 
bipartito formado por PSC y CDC. C’s ya denunció en reite-
radas ocasiones en la anterior legislatura la vergonzante gestión que se estaba llevando a cabo 
en Montcada i Reixac, un juego de trileros que nos ha traído hasta la actual situación.
También les diré que todos éramos conocedores cuando nos presentamos a las elecciones 
municipales del estado de nuestro consistorio. No vale ahora poner de excusa que la herencia 
los tiene atados de pies y manos. Echar la culpa de la inoperancia del actual gobierno al pasado 
no deja de ser una forma de escudarse tras un desgobierno absoluto en que se ha convertido 
a día de hoy nuestro Ayuntamiento. Con luchas internas y mochilas del pasado que impiden 
trabajar con libertad.
Desde C’s exigimos que se llegue hasta el fi nal, que se elabore una auditoría en condiciones y 
sepamos qué sucedió y qué se hizo mal. Sin eso es complicado encauzar el rumbo y conocer 
de primera mano qué fue lo que nos llevó a la actual situación. Y exigimos que se pidan respon-
sabilidades, porque los que nos han llevado a la actual situación deben pagar por ello, más allá 
de estar a día de hoy fuera del gobierno de nuestra ciudad.
El dinero público es de todos y cada uno de los ciudadanos, y por lo tanto se debe gestionar 
como tal, no se puede hacer con la “alegría” que se hizo en tiempos de bonanza, gastando 
lo que es de todos en obras faraónicas que sabíamos perfectamente que no nos podíamos 
permitir.
C’s será responsable, que no está reñido con ser escrupulosamente exigentes con los que hoy 
gobiernan nuestra ciudad.

Responsabilidades

David Gerbolés 

Esta semana hemos conocido el resultado de la auditoría 
económica de nuestro Ayuntamiento. Se confi rma lo que 
muchos sospechábamos: la situación de las arcas municipales 
es lamentable y desesperante. Tengo que decirles que no es 
ninguna sorpresa: aquellos que llevamos años y años advirtien-
do de que el Ayuntamiento no debía estirar más el brazo que la 
manga, ahora tenemos la certeza de que nuestro aviso se ha cumplido. Los diferentes gobiernos 
municipales de Montcada de socialistas y convergentes, con apoyos algunas veces de comu-
nistas, han gobernado pendientes de la inauguración y de la foto, derrochando y malgastando 
muchas veces lo que es de todos. A todos nos gusta disponer de las mejores condiciones para 
vivir bien pero, sinceramente, el Partido Popular siempre hemos opinado que una ciudad como 
la nuestra no se podía permitir tantas infraestructuras y equipamientos faraónicos que ahora ve-
mos claramente que no se pueden mantener. Y por cierto, la única administración que no debe 
ni un solo euro al Ayuntamiento es el Estado. Todas las demás, Generalitat, Área Metropolitana 
y Diputación tienen enormes deudas con nosotros y no nos pagan lo que nos deben. Es impor-
tante que lo sepan todos aquellos ignorantes e indocumentados que acusan constantemente al 
Gobierno de España, cuando es el único que cumple con todos. Y siendo ésta la situación de 
nuestras arcas, es evidente que hay que exigir responsabilidades a aquéllos que nos han llevado 
a esto y han provocado esta asfi xia. Estos días hemos visto que, sorprendentemente, el PSC se 
ofrece o pactar las ordenanzas municipales y quién sabe si también los presupuestos para 2017 
con el actual gobierno que no tiene mayoría sufi ciente. ¿A cambio de qué? ¿Del silencio por las 
responsabilidades del agujero económico? Mucho me temo que será una especie de cambalac-
he o trapicheo para no tener que dar muchas explicaciones sobre la ruina del ayuntamiento. Los 
gobiernos de izquierdas tienen esta manera de actuar: asfi xian a las familias, los autónomos y 
las empresas y además crean deudas y défi cits desorbitados. El máximo error de la izquierda es 
la propia izquierda, el despilfarro y la miseria que deja a su paso y alrededores. El problema es 
que sus errores los pagaremos todos los ciudadanos y los pagaremos muy caros.

El despilfarro de la izquierda

Eva García

Durant la pubertat i, concretament, a l’inici del seu cicle 
menstrual, les joves reben informació principalment a través 
de la família i a través dels tallers que es fan a les escoles.
Actualment, aquests tallers, si és que es fan, acostumen a ser 
realitzats per empreses privades i aprofi ten per fer publicitat 
dels seus productes, que alhora moltes vegades són perjudici-
als per la seva salut. Entenem que els mitjans d’informació sobre la salut sexual i reproductiva 
que disposa la Generalitat als INS i escoles són insufi cients, poc efi caços al municipi i no 
informen gens de mitjans de recollida de sagnat ecològics com poden ser la copa menstrual, 
les esponges marines o les compreses de tela. El cicle menstrual està ple de mites i quan 
s’explica a l’assignatura pertinent es fa des del punt de vista biològic i hormonal, sense entrar 
en la profunditat de les moltes inquietuds vivencials que l’arribada de la fertilitat suposa per a 
noies i nois. Aquest enfoc provoca que les mateixes dones-noies no coneguin els efectes que 
el cicle menstrual provoca en el seu propi cos. Això, unit amb el fet de no trobar un espai on 
compartir les seves vivències, arriba a l’extrem, en alguns casos, on la mateixa persona acaba 
menyspreant el seu cos per no entendre el seu funcionament. 
Encara més desconeixedors dels cossos de les dones ho són els homes-nois, que en aquesta 
edat haurien de ser objecte de la mateixa atenció que les noies si volem que els comportaments 
masclistes que els arriben des dels mitjans de comunicació i la societat en general, puguin 
ser transformats per donar lloc a uns municipis lliures de bulling sexual entre joves, lliures de 
violències masclistes i lliures de rols patriarcals. 
És per tot això, que entenem que cal creure que, realment, les polítiques d’igualtat tenen una 
importància capdal i la remunicipalització de serveis, com ho poden ser les atencions jurídi-
ques i psicològiques dels serveis d’atenció i informació a les dones, han de ser un objectiu a 
curt termini per garantir els drets sexuals i afectius de les nenes, noies i dones del municipi. 

La salut sexual no és de color rosa

Gonzalo Garcia

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

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

laveu.cat/agenda

18 l divendres
Hora del Conte. ‘Els drets dels infants’, a 
càrrec de Vivim del cuentu. Hora: 18h. 
Lloc: Biblioteca Elisenda.

Teatre. ‘És de conya?, a càrrec de Nus 
Teatre. Hora: 19h. Lloc: Auditori Munici-
pal (dintre dels actes del 25N).

19 l dissabte
Medi Ambient. Matinal festiva per donar 
a conèixer el Pla de Reixac. Horari: De 
9 a 14h. 

Presentació. ‘Laberints de pell’ (llibre de 
poesia contra les violències masclistes). 
Hora: 12h. Lloc: Casa de la Vila.

Espectacle. ‘Hopa-li’ (circ i clown). 
Hora: 18h. Lloc: Casino de Terra Nostra.
Gratuït.

Concert. First African Gospel Choir. 
Hora: 19h. Lloc: Kursaal. Preu: 8 euros 
anticipada/10 a taquilla.

20 l diumenge
Reivindicació. I Marxa pel Soterrament. 
Hora: 9.30h. Lloc: Cruïlla del Soterra-
ment. 

Visita. ‘Els enigmes de l’arquitecte Ro-

vira’ (gimcana teatralitzada). Hora: 11h. 
Lloc: Casa de les Aigües.

Festa. Dia dels Drets dels Infants, amb 
taller de bombolles de sabó, xocolatada 
i exposició. Hora: 11.30h. Lloc: Plaça de 
l’Església.

Teatre. ‘Descanciones de amor’, de la 
Plataforma Creativa El Trapecio. Hora: 
19h. Lloc: Auditori Municipal. Preu: 5 
euros.

21 l dilluns
Teatre. ‘Vet aquí dues vegades la Venta-
focs’ (conte feminista a càrrec de dones 
de grups de teatre locals). Hora: 18h. 
Lloc: Casa de la Vila. 

24 l dijous
Taller. Sobre prehistòria per a infants. 
Hora: 17.30h. Lloc: Centre Cívic La Ri-
bera.

25 l divendres
25N. Acte institucional contra les vio-
lències masclistes i performance. Hora: 
18h. Lloc: Plaça de l’Església.

Teatre. ‘Cosas de mujeres’, monòleg 
del Grup de Dones de Can Cuiàs. Hora: 
19.30h. Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs.

27 l diumenge
Fira. De Nadal. Hora: 11h. Lloc: Plaça 
del Poble de Terra Nostra.

Teatre musical. ‘Aladdin #thePopMusi-
cal’. Hora: 12h. Lloc: Teatre Municipal. 

Visita. ‘A tot màquina’. Hora: 12h. Lloc: 
Casa de les Aigües. 

29 l dimarts
Inauguració. ‘Síria, la paraula de l’exi-
li’, amb fotografi es de David González. 
Hora: 19.30h. Lloc: Casa de la Vila.

30 l dimecres
Hora del conte. Contes Catric-Catroc, 
a càrrec de Susana Tornero (a partir 
de 6 anys). Hora: 18h. Lloc: Biblioteca 
Elisenda.

2 l divendres
Festa. Inauguració llums de Nadal. 
Hora: 17h. Lloc: Plaça de l’Església.

EXPOSICIÓ
SÍRIA, LA PARAULA 
DE L’EXILI
David González
29 de novembre, 19.30h

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

Telèfons d’interès

18 19 20

25 26 2722 23 2421
M.Guix R.Miró R.MiróDuran J.Vila C.PardoRivas

Recasens

V.Nieto J.Relat RivasRecasens

30 21

V.Nieto V.Nieto

3 4

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

28 29
Duran J.Vila J.Vila

sala 
principal

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

19 DE NOVEMBRE, DE 9 A 14H
PLA DE REIXAC (DARRERA DEL PARC DE LA LLACUNA)

MATINAL FESTIVA AL PLA DE REIXAC
Caminada, activitats infantils i pujada 
a un globus aerostàtic

TEATRE
DESCANCIONES 
DE AMOR
del grup El Trapecio
20 de novembre, 19h

PINTURA
EXPOSICIÓ COL·LECTIVA
del Casal de la Mina
Fins al 9 de desembre

Agenda

     novembre/desembre

PINTURA
AIRES DE ROSALÍA
Concha Ibáñez 
i germans Costa Beiro
Fins al 18 de desembre
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CONCERT SOLIDARI
1ST AFRICAN 
GOSPEL CHOIR
19 de novembre, 19h
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‘Aladdin #thePopMusical’ 
refl exiona sobre l’efecte 
de la fama sobre els joves 

‘Descanciones de amor’, ‘Mareig’ i ‘Imprevist’ són els muntatges programats

MONTCADA A ESCENA

PÀG. 19

14È PASSATGE DEL TERROR
Els personatges més aterridors del cinema 
cobren vida al Centre Cívic Can Cuiàs

El Teatre Municipal acollirà el 
27 de novembre ‘Aladdin #the-
PopMusical’ a càrrec de la com-
panyia La Roda Produccions  
(12h). Es tracta d’una versió mo-
derna del conte clàssic de ‘Les 
mil i una nits’, en què el protago-
nista, Aladdin, és un dels com-
ponents del grup musical Top 
Flash. Després de guanyar el 
concurs televisiu ‘Star Band’, el 
conjunt obté la possibilitat de fer 
una gira i gravar el seu primer 
disc. Però la guitarra d’Aladdin 
es trenca i el somni del jove i el 
seu grup perilla fi ns que apareix 
una llàntia màgica amb un geni 
a dins que li oferirà la possibilitat 
de demanar tres desitjos. Aquest 
és l’argument d’aquesta diverti-
da comèdia musical per a públic 
familiar i juvenil, que ha estat 
nominada com a millor musical 

infantil a la novena edició dels 
‘Premios de Teatro Musical’, que 
es convoquen a Madrid.

Refl exió. A més de contenir nú-
meros musicals, el muntatge re-
fl exiona sobre la repercussió de 
la fama sobre els infants i els jo-
ves pel sol fet de pujar a un plató 
o un escenari durant una estona. 
Aquesta circumstància és sobre-
dimensionada per la difusió de 
les imatges a través de les xar-
xes socials. “La fama dura un 
minut, però el canvi en la per-
sonalitat i les relacions socials 
i afectives del jove pot durar 
tota la vida, si no es gestionen 
bé”, explica el director, Dani 
Cherta, qui assenyala que “no 
és una crítica a la fama, sinó 
al fet d’assolir-la gratuïtament, 
sense valors com l’esforç, l’es-
perit crític o la cooperació”.

Laura Grau | Redacció

El Trapecio, Tea345 i Teatroia’t, 
pròximes cites de la mostra

El muntatge es podrà veure el dia 27 al Teatre Municipal

La desena mostra Montcada a 
Escena proposa tres noves ci-
tes teatrals en les dues prope-
res setmanes. La Plataforma El 
Trapecio estrena ‘Descanciones 
de amor’ el 20 de novembre a 
l’Auditori Municipal (19h). El 
director i actor de la companyia, 
Santiago Jiménez, proposa una 
lectura dramatitzada de cançons 
d’amor de tots els estils i èpo-
ques que formen part de la nos-
tra banda sonora. Els textos de 
les cançons seran acompanyats 
d’una música que no és la prò-
pia, sinó una de diferent que, en 
paraules de Jiménez, “reforça la 
bellesa de la lletra original”. 

Vodevil. El grup Tea345 repre-
sentarà el 26 de novembre al 
Teatre Municipal la comèdia 
‘Mareig’, estrenada a La Unió el 

passat mes de maig amb motiu 
de la Festa Major de Mas Rampi-
nyo i dirigida per Albert Aréva-
lo. Es tracta d’una adaptació de 
l’òpera prima de l’actor-autor 
Jordi Sànchez, que proposa una 
successió de gags amb ambients 
i personatges aparentment in-
connexos entre sí a la primera 
part. A la segona, les històries i 
els personatges s’entrellacen amb 
l’excusa d’un creuer turístic on es 
donaran situacions típiques del 
clàssic vodevil. 
El 2 de desembre, el grup Tea-
troia’t es llençarà a l’escenari de 
l’Auditori Municipal amb ‘Im-
previst’ (22h), un espectacle ba-
sat en la improvisació dirigit per 
David Velasco. Aquesta tècnica 
s’utilitza en la formació i l’entre-
nament actoral i també per a la 
creació dels muntatges. El grup 
local aposta per primera vegada 

per aquesta fórmula, en què el 
públic mourà les peces de l’es-
pectacle perquè encaixi amb un 
resultat totalment imprevist. Les 
entrades als tres espectacles es 
poden comprar anticipadament 
a l’Auditori Municipal o bé a ta-
quilla al preu de 5 euros.

Laura Grau | Redacció

Actors del grup Teatroia’t improvisaran a ‘Imprevist’

Una escena del musical ‘Aladdin #thePopMusical que s’adreça al públic familiar i juvenil
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Santiago Jiménez dirigeix El Trapecio

Una escena de ‘Mareig’, la comèdia del grup Tea345 que es podrà veure el dia 26
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REIS MAGS
S’obre el termini per apuntar-se a fer de patge reial

RECONEIXEMENT
L’Afotmir guanya la I Lliga Espanyola de Fotografi a

L’ha convocada per primera vegada la Confederación Española de 
Fotografía (CEF) i hi han participat més d’una cinquantena d’enti-
tats d’arreu de l’estat espanyol. Els autors locals millor classifi cats 
han estat Manel Puigserver, que ha quedat primer en la general, i 
Txema Lacunza, que ha aconseguit el tercer lloc. El president de 
l’Afotmir, Cosme Oriol, va recollir la medalla d’or de la lliga en nom 
de l’associació al Congrès de la CEF que es va celebrar a Guadala-
jara els dies 5 i 6 de novembre | LG 
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La Regidoria de Cultura i Patri-
moni ofereix als montcadencs 
que tinguin 15 anys o més, 
l’oportunitat d’acompanyar al 
Carter Reial i a Ses Majestats els 
Reis d’Orient en la seva visita a 
Montcada i Reixac el gener de 
2017. Les persones interessades 
es poden apuntar presencial-
ment a la Casa de la Vila, del 21 
de novembre al 9 de desembre, 
o bé, enviant un correu electrònic 
a cultura@montcada.org, amb 
l’assumpte PATGES CAVALCADA 2017. S’acceptaran inscripcions 
per correu electrònic fi ns a les 24h del 9 de desembre de 2016 | LR

La Fundació Cultural Montcada 
s’ha afegit a les celebracions de 
l’Any Lorca –en què es comme-
mora el 80è aniversari de la seva 
mort–  amb l’organització d’un 
acte d’homenatge que va tenir 
lloc al seu local el 16 de novem-
bre. Antoni Orihuela va obrir 
l’acte destacant la projecció uni-
versal del poeta granadí, “que 
va ser víctima del malson pro-
vocat per l’aixecament colpista 
contra un govern legítim” i va 
lamentar que, a dia d’avui, “en-
cara no s’hagin trobat les seves 
restes ni de les de tantes altres 
persones d’un i l’altre bàndol, 
que van quedar sense una se-
pultura digna”.

Biografi a. Jaume Ribera va re-
passar la biografi a de l’artista, 
destacant  la seva bona relació 
amb el món cultural de Cata-
lunya, especialment arran de la 
seva amistat amb el pintor Salva-
dor Dalí, amb qui va passar un 
estiu a Cadaqués. Tot i que no 
va militar en cap partit polític, 

Lorca es va destacar com un an-
tifeixista i simpatitzant del líder 
socialista Fernando de los Ríos. 
“En qualsevol cas la seva obra 
era totalment revolucionària i 
així era percebuda per la dre-
ta, que li farà pagar car”, va 
assenyalar Ribera, que també es 
va referir al canvi radical en la 
concepció de l’art que va suposar 
la seva estada a Nova York. Va 
ser a la tornada d’aquest viatge, 
al 1930, quan sota l’aixopluc de 

la Segona República, impulsa el 
Teatre Universitari La Barraca, 
que fa arribar a diferents po-
bles d’Espanya el teatre clàssic. 
Malgrat refugiar-se a casa d’uns 
amics de la família simpatitzants 
de la Falange, Lorca no va poder 
esquivar la mort la matinada del 
18 d’agost de 1936, amb només 
38 anys. L’acte va cloure amb la 
lectura de poemes seus a càrrec 
de David Velasco, Elisa Riera, 
Ramon Bueno i Paco Soriano.

Laura Grau | Montcada

La Fundació Cultural recorda la 
vida i l’obra de Federico G. Lorca
L’entitat s’afegeix així als actes commemoratius del 80è aniversari de la seva mort
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Jaume Ribera, Ramón Bueno, David Velasco i Elisa Riera, durant l’acte d’homenatge a Lorca

MEMÒRIA HISTÒRICA

Amb el títol ‘Aires de Rosalía’, 
tres artistes i amics, Concha 
Ibáñez, de Canet de Mar, i els 
germans Jesús i Nacho Costa 
Beiro, de La Corunya, exposen 
a l’Auditori Municipal una mos-
tra que homenatja l’escriptora 
Rosalía de Castro (Santiago de 
Compostel·la, 1837-Padrón, 1885),  
fi gura capdal de les lletres galle-

gues. A la inauguració, feta el 15 
de novembre, va assistir un dels 
tres pintors, Jesus Costa, a més 
del crític Josep M. Cadena i la 
regidora de Cultura i Patrimoni, 
Mónica Martínez (ICV-EUiA). 
Costa va defi nir de Castro com 
una escriptora avançada al seu 
temps que a les seves obres va 
abordar els drames de la immi-
gració i de la subjugació de la 

dona a l’home i la defensa de 
l’amor a la terra, temes que els 
tres artistes han traslladat a les 
seves teles amb diferents propos-
tes i estils. “Concha ha refl ec-
tit la verdor que impregna el 
paisatge de les terres gallegues, 
mentre que Nacho, el meu 
germà, ha optat per recrear 
ambients  i jo, per retratar l’ele-
ment humà”, va explicar.

Laura Grau  | Montcada

Tres artistes homenatgen la insigne 
poeta gallega Rosalía de Castro
Concha Ibáñez i els germans Costa Beiro reivindiquen la modernitat de la seva obra
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D’esquerra a dreta, la regidora de Cultura i Patrimoni, Mónica Martínez, el crític Josep Maria Cadena i el pintor Jesus Costa Beiro

AUDITORI MUNICIPAL
PINTURA
Els alumnes del taller de pintura del Casal de Gent 
Gran Casa de la Mina exposen al Kursaal

Els alumnes de pintura del taller de pintura del Casal de Gent Gran 
Casa de la Mina exposen al Kursaal una mostra de les seves obres 
que es podrà visitar fi ns al 9 de desembre. La inauguració, que es 
va fer el 8 de novembre, també va servir per acomiadar la que ha 
estat professora d’aquests cursos a l’equipament municipal durant 
els últims 15 anys, Rosa Rafecas, qui va rebre un ram de fl ors per 
part dels alumnes en reconeixement a la seva tasca –a la foto. “He 
fet molt a gust aquesta feina, però ara vull disposar de més temps 
per a mi i tornar a fer d’alumna”, va dir Rafecas, de 83 anys. La re-
gidora de Cultura i Patrimoni, Mónica Martínez (ICV-EUiA), va agrair 
la dedicació de la docent i la seva implicació en la vida cultural del 
municipi | LG
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CASTELLERS DE MONTCADA
La colla ret homenatge al seu soci de més edat

Esteban Fernández, de 90 
anys, és el membre més gran 
dels Castellers de Montcada 
i Reixac. Amb motiu del seu 
aniversari, el passat 16 de 
novembre, la colla va fer una 
actuació al carrer Major i li va 
entregar un obsequi. Fernán-
dez –brindant a la foto amb el 
president de l’entitat, Salvador 
Urpí, i el seu nét, Dani Moly–, 
va agrair les felicitacions i va dir 
que seguirà al peu del canó “fi ns que el cos aguanti”. Fernández  va 
ser un dels impulsors de la recuperació de la colla montcadenca al 
2014 i una gran coneixedor de la tècnica dels castells | LG
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La Unió de Mas Rampinyo 
s’ha adherit a la Xarxa de Tea-
tres d’Ateneus de Catalunya, la 
XTAC, una nova eina de treball 
per a les entitats amb equipa-
ments teatrals pertanyents a la 
Federació d’Ateneus de Catalu-
nya (FAC). El principal objectiu 
és establir aliances per progra-
mar de forma coordinada es-
pectacles professionals, fet que 
permetrà abaratir els costos de 
contractació. 
La iniciativa substitueix l’Espai 
A, un circuit d’arts escèniques 
no professio nal creat al 2011 
en el qual també va participar 
La Unió i que no va obtenir 
la resposta de públic esperada. 
“Apostem per muntatges de 
públic familiar  perquè creiem 
que són els que poden funcio-
nar millor”, ha dit el president 
de La Unió, Jordi Escrigas, qui 
reconeix la difi cultat d’atraure 
públic a la sala, tot i programar 
propostes de qualitat. Per asse-
gurar-se l’assistència, es valora-
rà la possibilitat d’incloure les 
obres de la XTAC en cites anu-
als com la festa del Soci o la festa 
major del barri | LG

La Unió entra 
a la Xarxa 
de Teatres 
d’Ateneus

Prop de 650 persones visiten la representació organitzada 
pel Col·lectiu de Joves C4 i lnfància i Joventut

CENTRE CÍVIC CAN CUIÀS

El Museu Municipal va tancar 
les seves portes el 8 de novem-
bre per començar els treballs de 
modernització i adequació de 
les diferents sales. La Regidoria 
de Cultura i Patrimoni preveu 
que l’equipament torni a l’acti-
vitat a principi de desembre, un 
cop fi nalitzades les actuacions 
que preveuen dotar-lo d’un nou 
discurs museogràfi c més actual 
i que doni cabuda a una major 
quantitat del fons que alberga. 
Coincidint amb les obres, se ce-
lebra la Setmana de la Ciència, 
que clourà el 20 de novembre 
amb una gimcana teatralitzada 
a la Casa de les Aigües titulada 
‘Els enigmes de l’arquitecte Ro-
vira’ (11h). Les inscripcions es 
poden formalitzar al correu mu-
seumunicipal@montcada.org.

Tallers. El programa va arrencar 
el 15 de novembre amb el taller 
per a infants ‘Què és això ano-
menat ciència?’ a càrrec d’Aura 
Didàctica i Difusió Cultural a la 
Biblioteca Elisenda, que també 

va acollir una exposició sobre 
el món dels mapes, coincidint 
amb la celebració de l’Any Mun-
dial del Mapa. La xerrada sobre 
l’evolució del paisatge a Montca-
da i Reixac al segle XX que ha-
via de fer la geògrafa Maria José 
Durán el 16 de novembre s’ha 
ajornat fi ns a nova data per falta 
d’assistència.
La Setmana de la Ciència té lloc 
després de la primera edició de la 
Setmana de Turisme Industrial,  
que va tenir lloc del 4 al 13 de 
novembre amb un resultat molt 
satisfactori de públic, tant mont-
cadenc –els assistents al Club de 
Lectura de Lletres Industrials, 
el dia 8, el qual es va combinar 
amb la visita guiada a la Casa 
de les Aigües–, com de visitants 
foranis que van arribar-hi el dia 
5 amb el Bus de la Xarxa de Tu-
risme Industrial de Catalunya, 
per fer la Ruta de l’Aigua. El po-
pular Itinerari pel Rec Comtal 
‘Paisatges Culturals de l’Aigua, 
de Montcada a Barcelona,’ el dia 
13, va fer d’activitat frontissa en-
tre els dos programes.

El Museu romandrà 
tancat fi ns al desembre
El dia 20 clourà el programa de la Setmana de la Ciència

REFORMES

La monja d’Expedient Warren i Freddy Krueger, dos dels personatges cinematogràfi cs del passatge

Una escena de sang i fetge que homenatja les pel·lícules inspirades en la fi gura del diable

Personatges malèfi cs 
del cinema cobren vida 
al Passatge del Terror

Laura Grau | Redacció

Els personatges més aterridors 
del cinema van cobrar vida a 
la catorzena edició del Passatge 
del Terror que el Col·lectiu de 
Joves C4 i la Regidoria d’Infàn-
cia i Joventut van organitzar al 
Centre Cívic Can Cuiàs els dies 
5 i 6 de novembre amb motiu 
de la celebració de Halloween. 
L’equipament es va ambientar 
com un centre comercial, amb 
la peculiaritat que a la zona de 
cinemes, la fantasia es convertia 
en realitat. Els visitants, al vol-
tant de 650, van trobar-se cara 
a cara amb personatges com 
Jason Voorhees, la monja d’Ex-
pedient Warren, Chuky, Freddy 
Kruegger, el Joker i el fantasma 
d’Scream,  entre d’altres. 

Pantalla al carrer. Per escapar 
del complex, decorat amb bos-
ses d’escombraries, teles, llums, 

focus i fum, el públic havia de 
passar per una botiga de jogui-
nes, una pizzeria i un pàrquing 
amb l’ajut de l’equip de segure-
tat.  Enguany com a novetat es 
va instal·lar una pantalla al car-
rer per fer més amena l’espera 
del públic, on es podien veure 
alguns dels millors ensurts del 
passatge. “Això va agradar 
força perquè hi va haver gent 
que va seure a les cadires com 
si estigués en un cinema a l’ai-
re lliure”, explica Ana Plaza, de 
l’organització, qui lamenta que 
moltes persones no puguessin 
entrar, tot i fer cua. “Ens afala-
ga molt que vingui tanta gent, 
però no podem ampliar hora-
ri per temes organitzatius”, ha 
afegit Plaza. Un any més l’alum-
nat de l’escola de perruqueria i 
maquillatge Tuya van ser els 
responsables de les caracteritza-
cions.

Laura Grau | Can Cuiàs
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La Colla Mitjana dels Gegants 
participarà el 20 de novembre a 
l’acte central de ‘Gegantes amb 
tu’, una trobada de més d’una 
cinquantena de grups geganters 
de tot Catalunya promoguda 
per les Colles de Sant Antoni, 
Sant Pere de Vilamajor i Llinars 
del Vallès, amb l’objectiu de re-
captar fons per a la investigació 
del càncer de mama. 
La iniciativa va néixer fa un 
any quan a una jove gegantera 
de Sant Pere de Vilamajor li 
van diagnosticar la malaltia. De 
forma espontània el seu entorn 
va començar a impulsar iniciati-
ves en solidaritat amb les dones 
afectades i suport a la investiga-
ció. L’acte  tindrà lloc a les 10h 
a l’Avinguda Maria Cristina. 
La colla montcadenca guarnirà 
amb mocadors de color rosa a 
la geganta Elisenda de Montca-
da i a les fi gures femenines dels 
capgrossos. Sin Teta Hay Paraí-
so, que també dóna suport a les 
dones afectades, ha confi rmat la 
seva assistència | LG

La Colla de 
Gegants serà 
present a l’acte 
de ‘Gegantes 
amb tu’
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FUTBOL
L’UD Santa María provoca la 
primera derrota del CD Montcada 
a Tercera Catalana

2a quinzena | Nov

FUTBOL SALA

El CFS Montcada va presentar 
el 12 de novembre al pavelló 
Miquel Poblet la seva estructura 
esportiva i tècnica d’una tempo-
rada especial en la que celebrarà, 
durant el proper any, el seu 35è 
aniversari. Fundat al 1982 i lluny 
de l’època daurada quan el club 
que presidia Eusebio Carrero va 
estar a punt de pujar en diverses 
ocasions a la màxima categoria 
del futbol sala nacional, l’enti-
tat ha iniciat un nou projecte 
cimentat des del planter i amb el 
primer equip a Tercera Nacional 
després del descens de la tempo-
rada passada. Dirigit per Pedro 
Litrán, el club ha apostat per un 
equip de coordinació format per 
tècnics joves i que té com a cares 
més visibles Álex Fernández, que 
també és entrenador del sènior 
A, i Xavi Romeo. 
Per a aquest nou curs, el club ha 
reduït la quantitat d’equips i ha 
confeccionat un total d’11: dos 
sèniors, que juguen a Tercera 
Nacional i a Segona Catalana 
respectivament, i nou de la base, 
liderats per un Juvenil que es 
manté a Lliga Nacional. La resta 
del planter del club està format 
per un juvenil B, un cadet, dos 
infantils, un aleví, un benjamí, 
un pre-benjamí i un equip de 
debutants. “Ens agradaria te-
nir més conjunts, però sabem 
fi ns a on podem arribar. In-

tentarem tornar a créixer i 
volem treballar bé perquè els 
jugadors que tenim es quedin 
amb nosaltres i perquè els que 
estan a fora vulguin tornar”, 
ha comentat Álex Fernández, qui 
també ha remarcat la importàn-
cia del 35è aniversari del club: 
“Un dels objectius d’aquest 
nou projecte és que la gent del 
municipi conegui tota la histò-
ria que hi ha darrera d’aquest 
club i que pugui recuperar la 
seva dimensió, tant a nivell es-
portiu com social”. 

Futur. Pedro Litrán, que va ser 
vicepresident durant l’etapa més 
gloriosa del club i que es mostra 
“orgullós” de poder continuar 
amb la línia que va iniciar Carre-
ro, valora positivament la quan-
titat d’equips que s’han creat
i el funcionament de la nova es-
tructura tècnica. Respecte al fu-
tur, Litrán es mostra optimista: 
“Sabem que és molt difícil arri-
bar al nivell del passat perquè 
ja no tenim aquell potencial
econòmic, però crec que en 
quatre o cinc anys tornarem a 
estar a dalt”. 
L’acte de presentació va comptar 
amb la col·laboració de l’escola 
de ball La Clave, de Mataró, i 
del gimnàs Gali, de Ripollet, que 
van  exhibir les seves habilitats 
abans de la sortida de tots els ju-
gadors.

El club, fundat al 1982, va presentar el 12 de novembre els 11 equips (2 sèniors i 9 del planter) que ha creat aquesta temporada

El CFS Montcada inicia un nou projecte amb la 
mirada posada en els seus 35 anys d’història
Rafa Jiménez | Pla d’en Coll

Els debutants van ser els primers jugadors que van sortir a la pista durant la presentació i van fer-ho acompanyats dels integrants del sènior A de Tercera
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El Broncesval manté la mateixa 
dinàmica des de l’inici de tem-
porada. L’equip d’Álex Fernán-
dez, que encara no ha puntuat 
a fora de casa i va perdre en la 
darrera visita a la pista del CE 
Vacarisses (6-5), va aconseguir 
el 12 de novembre la quarta vic-
tòria seguida al pavelló Miquel 
Poblet contra l’FS San Joan de 
Vilassar (4-0). Els montcadencs 
són vuitens amb 12 punts | RJ

> El sènior A continua 
intractable a casa
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El CD Montcada va perdre el 12 
de novembre el primer partit de 
la temporada a Tercera Catala-
na després de caure en un intens 
derbi contra l’UD Santa María (3-
2). L’equip de Terra Nostra, amb 
un plantejament més defensiu 
del que és habitual, va aprofi tar 
a la perfecció les seves ocasions i 
va acabar la primera meitat amb 
un avantatge de 2 a 0, amb gols 
d’Omar López (13’) i Quim Trias
(37’). A la segona part, el CD 
Montcada va retallar distàncies al 
minut 53 amb un gol de Gerard 
Grau. A partir del 75’, el partit es 
va interrompre a causa d’una ba-
ralla a les grades entre afi cionats 
d’ambdós equips. Un cop que es 
va reprendre el joc, els verds van 
fer el gol de l’empat mitjançant 
Cristian Vaca. Quan semblava que 
el CD Montcada podria certifi car 
la remuntada, va arribar, quatre 
minuts més tard, el tercer gol del 
Santa Maria, aconseguit d’una ma-
nera magistral per Joan Obdulia, 
amb un xut des de fora de l’àrea. 
Després del partit, el tècnic de 
l’UD Santa María, Alfonso Torres, 
qui va haver de dirigir el seu equip 
des de la grada a causa d’una san-
ció, es felicitava per la bona feina 

feta pels seus homes, pressionant 
el rival i sortint al contraatac: 
“L’equip ha fet, tàcticament, un 
treball perfecte amb una gran 
tasca defensiva. Som conscients 
que tenim molt potencial en 
atac i estem treballant per millo-
rar la nostra defensa”. 
Per la seva banda, l’entrenador 
del CD Montcada, José Antonio 
Montes, es va queixar de les inter-
rupcions del joc i del plantejament 

“ultradefensiu” del rival. “L’UD 
Santa María ha demostrat una 
hipermotivació que encara ens 
fa més grans. Des de principi 
de temporada, som l’equip a 
batre per tots els rivals perquè 
no hem amagat la nostra in-
tenció d’aconseguir l’ascens, 
un objectiu que va més enllà 
d’una derrota com la d’avui 
que, tard o d’hora, havia d’ar-
ribar”, va comentar Montes. 

Classifi cacions. Quatre dies des-
prés del derbi, el CD Montcada, 
que s’ha reforçat amb el fi txatge 
del porter Jordi Suils per suplir la 
baixa voluntària de Javier Buja-
lance, no va poder fi nalitzar el seu 
partit ajornat al camp del Llorençà. 
Quan els verds guanyaven per 1 a 
2, el matx es va tornar a suspendre 
per manca de llum.  El CDM és 
segon amb 25 punts, mentre que el 
Santa María és sisè amb 19. 

Rafa Jiménez | La Ferreria

FUTBOL. TERCERA CATALANA

El CD Montcada perd el primer partit en 
un intens derbi contra l’UD Santa María
El matx, que es va interrompre per incidents entre afi cionats, va fi nalitzar amb triomf dels de Terra Nostra (3-2)

El femení de l’EF Montcada 
continua imparable i el 13 de 
novembre va obtenir la sisena 
victòria seguida amb una gole-
jada al camp del CE Congrés 
(0-7). L’equip d’Antonio Moya 
va ser molt superior davant un 
rival que encara no ha sumat 
cap punt i al descans, guanya-
va per 0 a 6 amb gols de Nerea 
Talavera (6’ i 28’), Iris Barbé 
(13’), Laia Boldu (26’) –jugadora 
del Congrés que va marcar en 
pròpia porta–, Jessica León (36’) 
i Cristina Fuentes (41’). A la se-
gona part, Laura Cendón, al 87’, 
va fer el defi nitiu 0 a 7 que per-
met que les ‘reds’ pugin al quart 
lloc amb 21 punts, els mateixos 
que el tercer, l’EF Tàrrega. A les 
properes jornades, l’EFM s’en-
frontarà contra rivals de la zona 
baixa de la taula | RJ

Sisena victòria 
seguida per 
al femení de 
l’EF Montcada

L’EF Montcada continua pujant esglaons
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El primer equip del CTT La 
Unió ha començat de manera es-
pectacular la seva participació a 
Segona A Provincial, categoria a 
la que va pujar la temporada pas-
sada. L’equip que entrena Fran-
cisco Javier Aguado encara no ha 
perdut cap ronda i ha aconseguit 
sis victòries consecutives que el 
situen a la primera posició en 
solitari amb 12 punts. A l’última 
jornada, el conjunt format per 
Carlos Fernández, Néstor Tron-
coso i Antoni Ponz –a la foto, 
amb Aguado– va superar amb 
contundència l’Associats Badalo-
na (6-0). A Tercera Provincial, el 
segon equip del CTT La Unió 
també s’ha situat en posicions 
d’ascens directe i ocupa el segon 
lloc amb 10 punts i una única 
derrota en sis jornades. A l’úl-
tima ronda, va guanyar l’ATT 
Castellar (6-0) | RJ

TENNIS DE TAULA

El CTT La Unió situa els seus dos 
sèniors en posicions d’ascens directe
El primer equip està invicte i es líder a 2a A mentre que el sènior B és segon a 3a
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El V Open de Nadal es jugarà el 17 de desembre
El CTT La Unió organitzarà el 17 de desembre la cinquena edi-
ció de l’Open de Nadal, que es disputarà a les instal·lacions de 
La Unió de Mas Rampinyo a partir de les 16h. Les inscripcions 
s’han de fer abans del dia 14 al correu electrònic openscttlaunio@
gmail.com. El preu és de 10 euros i s’admetran un màxim de 36 
places. El torneig està obert a qualsevol jugador, excepte aquells 
que estiguin federats per sobre de la categoria de Preferent | RJ

L’UE Sant Joan-Atlètic va deixar 
escapar el 13 de novembre una 
gran oportunitat per sortir de po-
sicions de descens i, una setmana 
més tard de guanyar el seu segon 
partit contra l’UE Sants (3-2), va 
caure a l’estadi de Can Sant Joan 
contra el Sant Cugat Esport (1-2). 
La Unió no va estar encertada de 
cara a porteria i va desaprofi tar un 
penal a la primera meitat, amb el 
0 a 1 en contra. Després d’aquesta 

ensopegada, els montcadencs, que 
havien encadenat cinc jornades 
sense perdre, continuen a la quar-
ta posició per la cua amb 11 punts. 
D’altra banda, l’equip s’ha reforçat 
amb la incorporació del davanter 
Alberto Peramos.
 
Eleccions. Només s’ha presentat la 
candidatura encapçalada per José 
González, que renova el seu càrrec  
com a president del club | RJ

El Sant Cugat Esport va guanyar a Can Sant Joan per 1 a 2

Fi de la bona ratxa de 
l’UE Sant Joan-Atlètic

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El 6 de novembre, el capità Rubén del Barrio va oferir a l’afi ció el trofeu de campions de 2a Catalana
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FUTBOL. 1a CATALANA

Joan Obdulia, al centre de la imatge, va decidir el derbi contra el CD Montcada amb un gran gol aconseguit, al minut 79, des de fora de l’àrea
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Montcada acollirà, 
a l’abril de 2017 i 
coincidint amb la 4a 
Montescatano, el 
Campionat d’Europa 
de Curses de 
Muntanya de veterans

Montcada i Reixac acollirà la celebració del 6è Campionat d’Europa 
de Curses de Muntanya de Veterans que se celebrarà el 30 d’abril de 
2017 en un circuit de 13,4 quilòmetres per la Serralada de Marina que 
coincidirà amb la 4a edició de la Montescatano. La JAM organitzarà 
aquesta prova en col·laboració amb l’Ajuntament, la Federació Espan-
yola d’Atletisme (RFEA) i l’European Masters Athletics (EMA). Aquesta 
competició europea bianual està dirigida a atletes de més de 35 anys 
que han de tenir fi txa amb les seves respectives federacions nacionals. A 
partir de gener, es publicarà una pàgina web amb tota la informació sobre 
el termini d’inscripcions i els possibles allotjaments dirigida als esportis-
tes que vulguin competir en una prova que limitarà la participació a 450 
atletes.La celebració d’aquest campionat d’Europa obligarà a fer canvis a 
la Montescatano, que passarà de tres a dues curses amb una distància 
de 21,7 i 13,4 quilòmetres. El 4 de novembre, es va signar el conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament, l’EMA, la JAM i la RFEA –a la foto | RJ
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El montcadenc Miguel Millán es proclama campió 
del món a la categoria màster de menys de 70 kg

Miguel Millán s’ha proclamat cam-
pió del món de culturisme natural 
de la WNBA a la competició que 
es va disputar el 4 i 5 de novembre 
a Madrid. El montcadenc, de 44 
anys, va guanyar a la categoria màs-
ter de més de 40 anys i de menys 
de 70 quilograms. Millán també va 
ser tercer a la categoria sènior (de 
21 a 39 anys) fi ns a 70kg | RJ 

CULTURISME NATURAL
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Trofeu de campió per a l’UB MiR
El primer equip de l’UB MiR, que la tempora-
da passada va guanyar la seva lliga i va pujar 
a Tercera, va rebre el 4 de novembre a Barce-
lona el seu trofeu durant la Gala dels Campions 
que va organitzar el diari Mundo Deportivo | RJ

Bon balanç del sènior C de 
l’UB MiR al pavelló Miquel Poblet
El sènior C de l’UB MiR ocupa l’onzena posició al 
grup 1r del Campionat Territorial amb 10 punts i un 
balanç de tres victòries i quatre derrotes. Félix Bos-
qued exerceix el càrrec d’entrenador-jugador d’un 
equip que ha guanyat tres dels quatre partits que 
ha disputat al pavelló Miquel Poblet, l’últim contra 
el Mas de Sant Llei (66-59) –a la foto de la dreta | RJ
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El CK Montcada B se situa a la primera 
posició del Top B de Lliga Nacional

El CK Montcada B és primer al Top B de Lliga Na-
cional amb tres victòries en tres partits. L’equip de 
Juanma Fernández va derrotar a l’última jornada el 
KCB B (18-16) –a la foto– i és líder amb 6 punts. Al 
Top A, el CK Montcada A és quart amb una  victòria 
i dues derrotes. A l’última jornada, l’equip de David 
Rúa va perdre contra el KCB A (27-29). A Segona 
Divisió, l’AEE Montserrat Miró és segona amb els 
mateixos punts –8– que el primer, que ha jugat un 
partit menys. El conjunt de Pedro López només ha 
encaixat una derrota en cinc jornades | RJ 

KORFBAL

L’atleta i president de la JAM va 
guanyar la medalla de bronze al 
13è Campionat de Catalunya de 
10 quilòmetres en Ruta Absolut i 
Veterà, que va organitzar el CN Sa-
badell el 23 d’octubre a la capital 
del Vallès Occidental. Teruel va ser 
tercer a la categoria de més de 55 
anys amb un temps de 39 minuts i 
57 segons | RJ 

Anunci amb protagonisme verd
Marc Garcia, jugador del primer equip del CD 
Montcada, apareix al costat de Sergio Agüero, 
futbolista argentí del Manchester City, en un 
anunci de la marca automobilística Nissan, un 
dels patrocinadors de la Champions League | RJ

Iván Díaz i Óscar Campos fi nalitzen entre els 15
primers classifi cats a l’Ultra Trail Tarragona

Iván Díaz i Óscar Campos van fi na-
litzar entre els 15 primers classifi -
cats a la prova de 80 quilòmetres 
(+2.500 metres) de l’Ultra Trail 
Tarragona que es va disputar el 5 
de novembre. Els montcadencs, 
que no formen part de cap club, 
van acabar a la dotzena posició 
després d’arribar plegats amb un 
temps de 12 hores i 13 minuts | RJ 
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Representació local 
al Mundial de 3x3 de 
bàsquet universitari
El montcadenc Aleix Lafi ta –el 
primer de l’esquerra, a la foto– 
va participar al Mundial de 3x3 
de bàsquet universitari que es 
va disputar a mitjans d’octubre 
a Xiamen (Xina). Lafi ta, que es-
tudia un màster en bioinformàti-
ca a la Universitat ETH de Zuric 
(Suïssa), va acabar a la cinquena 
posició amb l’equip suís | RJ    

El col·lectiu Justícia per a Sergio promou uns partits 
de futbol per recollir fons per al jove agredit fa un any

La iniciativa solidària en suport del jove montcadenc Sergio Mármol, 
amb greus seqüeles arran de la pallissa que va rebre en sortir d’una 
discoteca ara fa un any, tindrà lloc el 27 de novembre al camp de 
futbol de Can Sant Joan, amb la disputa de dos partits de futbol 7, un 
masculí i un altre femení, a partir de les 16h. Les persones interessa-
des a participar-hi s’han d’inscriure a través del correu electrònic ime@
montcada.org. En l’acte també hi col·laboren tres colles de diables, 
entre les quals hi ha de la de Can Sant Joan, i diversos grups de ba-
tucada | SA 

SOLIDARITAT

Ildefons Teruel, bronze 
al Campionat de 
Catalunya de 10km
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>> Mira la relació d’equips 
del CFS Montcada a 

FUTBOL
L’aleví B del CD Montcada només ha pogut 
sumar un punt i és penúltim a Tercera Divisió
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L’aleví B del CD Montcada en-
cara no ha pogut aconseguir 
cap victòria al grup 32è de Ter-
cera Divisió després de la dis-
puta de 7 jornades. Els verds 
ocupen la penúltima posició 
amb l’únic punt que van obte-
nir a la segona jornada contra 
el cuer, la Unión Mirasol-Baco 
(2-2). Des d’aquell empat, l’ale-
ví B ha perdut els seus últims 
cinc partits i a les dues darre-
res jornades va caure contra 
l’EF Base Ripollet F (3-12) –a la 
fotografi a de l’esquerra– i el CF 
Júnior D (6-1) | RJ

FUTBOL SALA
L’aleví del CFS Montcada torna a guanyar després 
d’encaixar quatre derrotes seguides a Primera Divisió

L’aleví del CFS Mont-
cada, que havia per-
dut quatre partits 
seguits, va trencar la 
seva mala ratxa amb 
una victòria a l’última 
jornada a la pista de 
l’EFS Palafolls (3-5). 
Els montcadencs pu-
gen fi ns al desè lloc 
del grup 1r de 1a Di-
visio amb 6 punts i un 
balanç de dos triomfs 
i quatre derrotes | RJ R
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HANDBOL
Doble representació del Club Handbol La Salle a les 
seleccions catalanes cadet femení i juvenil masculí

ESPORT ESCOLAR

El futbol protagonitza l’inici d’una 
edició dels Jocs Escolars amb canvis
El CDEM ha introduït un nou model de competició que pretén potenciar el joc net

Els Jocs Esportius Escolars que 
organitza el Consell de l’Esport 
Escolar de Montcada (CDEM) 
van començar l’11 de novem-
bre amb la disputa de la Lliga 
Multiesport que compta amb la 
participació de sis equips: Fedac 
Montcada, Escola Font Freda A i 
B, Escola Reixac, AE Can Cuiàs i 
Escola Elvira Cuyàs. Aquesta Lli-
ga Multiesport s’ha iniciat amb el 
futbol i continuarà amb l’handbol 
i el bàsquet. Als Jocs Esportius Es-
colars també es disputa una lliga
de futbol amb la participació de 
cinc equips de categoria aleví –Es-
cola Turó, Fedac Montcada, Es-
cola Elvira Cuyàs, Escola Viver 
i Escola Reixac– i tres benjamins 

–Fedac Montcada, Escola Viver i 
Escola Elvira Cuyàs. El CDEM 
ha posat en marxa un nou model
de competició amb el nom de 

‘Juga Net’ que pretén potenciar el 
joc net amb l’atorgament d’una 
sèrie de punts en funció del com-
portament | RJ 

BÀSQUET

L’infantil de l’UB MiR és penúltim 
amb dues victòries i quatre derrotes

L’infantil masculí de l’UB MiR 
és penúltim en una lliga de sis 
equips després de la disputa 
de sis jornades. Els blaus, que 
juguen al grup 3r del nivell C i 
que estan entrenats per Pol Jordà, 
sumen 8 punts amb un balanç de 
dues victòries i quatre derrotes 
–l’última es va produir el 12 de 
novembre al Gimnàs de la Zona 
Esportiva Centre contra el CB 
Parets (31-81) –a la foto | RJ R
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L’aleví B de l’EF Montcada és líder 
amb tots els partits guanyats
Els vermells ocupen la primera posició al grup 10è de Segona Divisió amb 21 punts

L’aleví B de l’EF Montcada en-
cara no ha deixat escapar cap 
punt al grup 10è de 2a Divisió 
i és líder en solitari amb set vic-
tòries seguides. L’equip que en-
trena Álex Torres, exfutbolista 
de l’UE Sant Joan-Atlètic que 
ara juga al FC Cerdanyola, és el 
màxim golejador amb una mit-
jana de 8,5 gols per partit i a les 
dues últimes jornades va superar 
el FC Caldes de Montbui (13-2) i 
el CD La Llagosta (4-6) | RJ 
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La pista de l’Escola Font Freda va acollir, l’11 de novembre, el partit entre el Font Freda B i el Reixac

L’equip que entrena Pol Jordà va perdre el seu últim partit contra el CB Parets (31-81)
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La cadet Mireia Heredia –a la 
foto– i el juvenil Arnau Titos, amb-
dós del CH La Salle, van ser con-
vocats per la Federació Catalana 
d’Handbol per participar en entre-
naments que es van fer el 13 de 
novembre per preparar el Campi-
onat d’Espanya que se celebrarà 
al gener. Heredia va participar 
amb una sessió de treball que la 
selecció catalana cadet femenina 
va fer a Montmeló. Per la seva 
part, Titos va entrenar amb la se-
lecció juvenil masculina a Cano-
velles | RJ

L’FC Caldes de Montbui no va ser rival per a l’EF Montcada i va encaixar, el 5 de novembre, 13 gols
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David Moreno
Lluitador. David Moreno és un jove montcadenc implicat en la defensa dels drets de les persones 
lesbianes, gais, transexuals, bisexuals i intersexuals. Col·labora amb l’Ajuntament i l’Observatori 
contra l’Homofòbia en les diferents iniciatives que s’han posat o es posaran en marxa pròximament 
al municipi per ajudar la ciutadania que se sent discriminada per raó de l’orientació sexual o la 
identitat de gènere. Ell ho ha viscut en primera persona i li agradaria que ningú més hagués de 
patir maltractaments com el que va viure quan anava a l’institut per la seva homosexualitat. L’últim 
dijous de cada mes se’l pot trobar a la nova Ofi cina d’Atenció al col·lectiu LGTBI, a la Casa de la 
Vila, una iniciativa pionera a Catalunya. David Moreno també és un dels impulsors de la futura 
Taula LGTBI, que es vol constituir a principi de l’any vinent.    

‘Mai hem de deixar de 
ser nosaltres mateixos’

Per què s’ha fet activista en defen-
sa dels drets del col·lectiu LGTBI?
Vull aportar el meu granet de sorra 
perquè un dia les diferents orienta-
cions i identitats sexuals es vegin 
com un fet normal. Aquest seria 
l’objectiu.
Estem lluny de la normalització?
Per desgràcia sí, però es van fent 
petites passes. És important que 
les administracions donin suport i 
assessorament al col·lectiu. Jo vaig 
patir bullying quan anava a l’institut 
per la meva homosexualitat i 
m’hauria agradat disposar d’un ser-
vei d’assessorament com l’Ofi cina 
d’Atenció LGTBI, que s’ha obert re-
centment a la Casa de la Vila. Veu-
re que puc ser útil és el que m’ha 
motivat a implicar-me i començar a 
formar-me per ajudar altres perso-
nes que també s’han sentit maltrac-
tades per la seva orientació sexual o 
no s’atreveixen a mostrar-se tal com 
són per por a ser rebutjades.

Com es va sentir durant l’època 
que va patir assetjament escolar?
Molt malament. Em veia com un 
ésser estrany que tot ho feia ma-
lament. Fins i tot em vaig canviar 
d’institut, però la situació no va mi-
llorar gaire. Va ser una època molt 
dolenta. Tenia molta por i em vaig 
anar aïllant del món. No volia sortir 
ni parlar amb ningú.
Com ho va superar?
Gràcies al suport de la família i els 
amics. Per sort, els meus pares i 
la meva germana sempre m’han 
ajudat i m’han fet sentir molt esti-
mat.  Quan els vaig explicar que era 
homosexual, em van dir que per a 
ells continuava sent el mateix de 
sempre. En aquella època estava 
sortint amb una noia i tampoc s’ho 
va prendre malament. A la meva 
àvia paterna li vaig dir quan ja havia 
passat un temps i jo tenia parella i 
recordaré sempre la seva resposta: 
‘Doncs, porta-me’l a dinar!’. La part 

positiva de tota aquesta història és 
que m’ha fet més fort i m’ha ajudat 
a ser qui sóc.

Al món laboral ha tingut els ma-
teixos problemes que a l’àmbit 
escolar?
Quan vaig acabar l’ESO, vaig estu-
diar perruqueria i estilisme. Va ser 
un gran descobriment perquè em 
vaig trobar ben acollit, és un àmbit 
on no hi ha tants prejudicis contra 
els homosexuals. Només vaig tenir 
problemes una vegada. Estava tre-
ballant d’estilista per a una produc-
tora d’un concert al Palau de Sant 
Jordi de Barcelona i la cap em va 

dir que no li agradava que jo fos 
homosexual, però que si resava em 
salvaria. En fi !
Encara queda molt camí per can-
viar l’imaginari col·lectiu, no?
I tant! En el dia a dia se senten molts 
comentaris homòfobs. Qui no ha 
escoltat alguna vegada la paraula 
‘maricón’ utilitzada com un insult? 
A la societat hi ha molta homofòbia 
encoberta perquè està molt arre-
lada. Aquests prejudicis també els 
pateixen altres col·lectius com el 
de les dones o els immigrants. Per 
canviar l’imaginari col·lectiu hau-
ríem d’aprendre dels infants.
Per què?
Perquè no perceben les diferències 
com un fet estrany o dolent, no ho 
qüestionen. Cadascú és com és i ja 
està. No tenen prejudicis, els apre-
nen dels adults. 
Què li diria a un noi o una noia 
que descobreix que li agraden les 
persones del seu sexe o no se sent 

identifi cat amb els seus genitals?
Primer de tot, que no tinguin por. 
Sé que és difícil, però els recoma-
naria parlar i compartir el que sen-
ten amb alguna persona. També els 
diria que avui dia existeixen serveis 
com l’Ofi cina d’Atenció LGTBI, que 
els poden ajudar i assessorar. Es pot 
contactar a través del correu aten-
cio.lgtbi@montcada.org. I sobretot, 
que escoltin el seu cor perquè no 
deixin mai de ser ells mateixos. Jo 
ho vaig aprendre.
Quins projectes té en un futur?
Vull estudiar dret, és una vocació 
que tinc des de petit i ara tinc mol-
tes ganes de fer-la realitat. També 
m’agradaria que es pogués consti-
tuir la Taula LGTBI en defensa dels 
drets del col·lectiu. Aprofi to per fer 
una crida entre la ciutadania perquè 
s’hi apunti. És oberta a tothom, no 
només a les persones LGTBI, perquè 
la normalització de l’alliberament se-
xual és cosa de tots i totes.

‘Hem d’aprendre dels 
infants perquè no veuen 
les diferències com un 
fet dolent. Els prejudicis 
els aprenen dels adults’

activista del col·lectiu LGTBI

A títol personal
SÍLVIA ALQUÉZAR
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