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Quatre montcadencs 
contractats a través d’un 
Pla d’Ocupació donen 
suport a la Policia 
Local per detectar 
delictes mediambientals
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INVASIÓ DE LES VIES
Després del minut de silenci fet davant del monòlit 
en record de les víctimes, alguns dels manifestants 
van tallar les vies en senyal de protesta

La mort d’un home de 75 anys, 
veí de Mataró, el passat 9 de gener 
al pas a nivell del carrer Pasqual,  
va motivar que l’Ajuntament i la 
Plataforma (PTJST) convoquessin 
l’endemà una nova concentració 
amb caràcter d’urgència per recla-
mar el soterrament de la línia R2 
al seu pas pel nucli urbà. Al marge 
de si es va tractar d’un accident o 
d’una acció voluntària per part del 
fi nat, tant l’alcaldessa, Laura Cam-
pos (ICV-EUiA), com el portaveu 
de la PTJST, Ramon Bueno, van 
lamentar que la xifra de persones 
que han perdut la vida al municipi 
des de l’arribada del tren pugi ja 
a 167. 
Campos, la mateixa tarda del suc-
cés, va ser contundent a l’hora 
de demanar responsabilitats. “El 
Ministeri de Foment i l’Adif són 
els culpables directes del nou 
atropellament mortal a les vies 
de tren”, va dir l’edil, tot lamen-
tant el “menyspreu sistemàtic” 
que, en la seva opinió, manifesta 
l’Estat cap a Montcada i Reixac. 

Segons ha assenyalat Campos, des 
del mes de juny el consistori ha 
intentat reprendre, sense èxit, les 
negociacions amb l’Estat sobre el 
soterrament de l’R2. Justament el 
mateix dia 9 s’havia fet una trucada 
des d’Alcaldia a Madrid per inten-
tar concertar una entrevista amb 
el nou ministre de Foment, Íñigo 

de la Serna, després que el passat 
mes d’abril la seva predecessora, 
Ana Pastor, es comprometès amb 
Montcada i Reixac a incloure una 
partida pressupostària per al pro-
jecte del soterrament als comptes 
generals del 2017, tot qualifi cant la 
intervenció de “prioritària”. 

Concentració. L’endemà de 
l’atropellament, al voltant de 300 
persones van respondre a la crida 
del consistori i la PTJST i es van 
concentrar davant l’Ajuntament 
per tornar a reclamar el soterra-
ment. A l’acte van assistir una àm-
plia representació de regidors així 
com els diputats al Congrés Xa-
vier Domènech i Félix Alonso (En 
Comú Podem); Lourdes Ciuró 
(PDeCAT); els diputats al Parla-
ment de Catalunya Marc Sanglas 
(Junts pel Sí), Marta Ribas i Joan 
Josep Nuet (CSQEP) i el senador 
Bernat Picornell (Junts pel Sí) .
En la seva intervenció, l’alcaldessa 
va demanar a la ciutadania trans-
formar la seva ràbia i indignació 
en acció reivindicativa. Per la seva 
part, el portaveu de la Plataforma 
va qualifi car “d’engany i estafa” 
el compromís que es va signar ara 
fa gairebé una dècada per al soter-
rament de les vies a Montcada i, 
contra els qui argumenten que 
aquesta obra no es fa per motius 
econòmics, va acusar l’Estat de no 
tenir “la vida dels montcadencs 
entre les seves prioritats”. La 
concentració va acabar amb una 
ofrena fl oral i un minut de silenci 
davant del monòlit en record a les 
víctimes del tren. A continuació, 
un nodrit grup de manifestants 
va envair el pas a nivell del carrer 
Bogatell, impedint la circulació de 
trens durant més d’una hora.

Pilar Abián/ Rafa Jiménez | Redacció

MANIFESTACIÓ CIUTADANA

Laura Campos, durant la seva intervenció prèvia a la manifestació que va acabar davant del monòlit en record a les víctimes del tren

Fa mesos que el govern 
reclama, sense èxit, 
reunir-se amb el nou 
ministre de Foment per 
parlar del soterrament

REACCIONS POLÍTIQUES

La demanda municipal torna al Congrés 
de la mà del PSC, ERC i En Comú Podem
A petició de l’agrupació del PSC de 
Montcada i Reixac, el diputat per 
Barcelona del Grup Parlamentari So-
cialista al Congrés, José Zaragoza, ha 
presentat una pregunta a la Mesa del 
Congrés dels Diputats de Madrid en 
relació al soterrament de l’R2 al seu 
pas per Montcada i Reixac. Zarago-
za demana al Ministeri de Foment si 
encara considera vigents els acords 
signats al 2007 amb el municipi per 
soterrar la línia convencional Barce-
lona-Portbou i l’insta a explicar si els 
pressupostos per al 2017 contem-
plen una partida per executar aquest 
projecte.
El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel 
Rufi án, i la diputada de la Comissió de 
Foment, Teresa Jordà, han demanat 
la compareixença del Ministre de Fo-
ment, Iñigo de la Serna, i el president 
d’Adif, Gonzalo Ferre, perquè donin 
explicacions sobre les actuacions no 

realitzades a Montcada i Reixac. En 
aquest mateix àmbit, el diputat d’En 
Comú Podem, Félix Alonso, també 
ha sol·licitat per escrit que el ministre  
comparegui per explicar en quin es-
tat es troba el projecte. 

Posicionament dels partits. A través 
de diferents comunicats, les forma-
cions representades al municipi han 
lamentat els fets. El PSC demana 
unitat a tots els grups polítics davant 
de la necessitat del soterrament i que 
aquest no s’utilitzi “com una arma 
política i de demagògia”. ICV-EUiA 
ha denunciat en el seu escrit que el 
Ministeri hagi “ignorat deliberada-
ment” les peticions de trobada fetes 
pel consistori i que no estigui com-
plint amb el calendari d’obres anun-
ciat. C’s, a més de seguir reivindicant 
l’execució del soterrament, reclama 
“mesures urgents i necessàries” als 

passos a nivell de la localitat. En el seu 
comunicat, Esquerra expressa que 
“no es poden tolerar més accidents 
ni el risc que assumeix la població”, 
mentre Círculo Montcada assenyala 
el Ministeri de Foment i Adif, com a 
“responsables de les víctimes mor-
tals”. Per la seva banda, PDeCAT es 
mostra contundent a l’hora d’exigir a 
l’Estat que compleixi els seus com-
promisos en considerar que no hi 
ha cap “excusa vàlida” que justifi qui 
l’ajornament del projecte. 
En contraposició a la resta de par-
tits, la portaveu del PP al municipi, 
Eva García, ha demanat prudència 
en les declaracions dels polítics 
fi ns saber exactament les causes 
de l’accident. “Si es confi rma que 
va ser un suïcidi, no es pot acusar 
directament ningú perquè això pot 
ser, fi ns i tot, constitutiu de delic-
te”, ha manifestat l’edil | LG
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L’últim atropellament a l’R2 motiva una nova 
concentració per reclamar el soterrament
L’alcaldessa responsabilitza directament el Ministeri de Foment i Adif del succés per incomplir els seus compromisos 
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CONTRA LES GELADES
L’Ajuntament i l’AMB estudien actuacions 
per evitar tancar la passarel·la del Ripoll 
quan hi ha glaçades i riscs de caigudes

Les ordenances fi scals per al 2017 
que no van ser aprovades al Ple 
d’octubre, com és habitual, per 
manca de suport a la proposta del 
govern municipal –ICV-EUiA, 
ERC i Círculo–, van ser fi nal-
ment ratifi cades a la sessió ordinà-
ria de desembre amb el suport del 
PSC i de la regidora no adscrita, 
Ana Ballesta. El grup socialista va 
votar-hi a favor després que el go-
vern hagi incorporat “l’aplicació 
de la tarifació social a les esco-
les bressol per al proper curs 
i un calendari de treball per 
estendre-la a la resta de taxes 
de forma progressiva durant 
els pròxims anys”, va explicar 
el president de l’Àrea Econòmica, 
Óscar Gil (ICV-EUiA). 
En el torn d’intervencions, el re-
gidor del PSC Francisco Hierro 
va advertir a l’executiu que el seu 
grup “no permetrà que l’acord 
es quedi en mitges propostes”. 
D’altra banda, la regidora no ads-
crita, tot i votar a favor del punt, 
va criticar que la proposta per 
aprovar les ordenances “no hagi 

sortit de l’equip govern sinó de 
membres de l’anterior execu-
tiu”.

Sense canvis. La resta de grups 
municipals no va variar el seu 
vot expressat al Ple d’octubre, 
quan es va presentar per primer 
cop la proposta d’ordenances fi s-
cals. Tots van coincidir a destacar 
que el projecte continua sent el 
mateix amb petites variacions. 
El portaveu de la CUP, Gonzalo 
Garcia, es va abstenir en conside-
rar que el document recull “pocs 
canvis substancials”.

En contra hi van votar C’s, CiU i 
PP. La portaveu popular va qües-
tionar el posicionament del grup 
socialista. “El vot del PSC els ha 
sortit bastant barat”, va dir Eva 
García.  Per la seva banda, CiU va 

criticar la forma de treballar del go-
vern: “Si en comptes de fer tants 
calendaris es dediquessin a fer 
propostes reals, ja la tindríem”, 
va ironitzar el portaveu del grup, 
Joan Carles Paredes. 
En nom de C’s, David Gerbolés, 

va insinuar l’existència de possi-
bles pactes ocults entre l’actual 
executiu i el principal grup de 
l’oposició “Esperem que l’acord 
no serveixi per tapar temes 
foscos del PSC”, va manifestar 
l’edil. En resposta a aquesta insi-

nuació, l’alcaldessa, Laura Cam-
pos (ICV-EUiA), va assegurar 
que el govern té “la ferma in-
tenció de denunciar qualsevol 
tipus d’irregularitats que es 
pugui trobar durant el mandat 
per transparència, responsabi-
litat política i ètica” i va dema-
nar als regidors “canviar el xip” 
tot afegint “hem passat de la po-
lítica del rodet a la dels pactes”. 
A la petició reiterada de C’s i la 
CUP per fer una auditoria eco-
nòmica de l’Ajuntament, el go-
vern va respondre que està estu-
diant la viabilitat de la proposta. 

Continuïtat. Les ordenances fi s-
cals i preus públics per al 2017, 
presenten poques variacions res-
pecte les del passat exercici. Es 
congelen els principals impostos 
com l’IBI, el de vehicles i el d’es-
combraries i només puja l’impost 
de construccions entre el 3’5 i el 
4%. L’Ajuntament manté la bo-
nifi cació del 5% per a aquelles 
persones que tinguin domiciliat 
el pagament de tots els tributs 
municipals.

PLE DE DESEMBRE

Aprovades les noves ordenances fi scals amb 
el vot a favor del PSC i de la regidora no adscrita
La proposta incorpora el compromís d’aplicar la tarifació social a les escoles bressol i estendre-la en breu a la resta de taxes

Sílvia Alquézar | Montcada

El president de l’Àrea Econòmica, Óscar Gil, durant la seva intervenció davant del plenari
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C’s, CiU i el PP van 
votar en contra de la 
proposta mentre la 
CUP es va abstenir

C’s posa condicions a l’executiu per 
donar suport al pressupost municipal

El govern fi xarà en breu la data 
per al Ple d’aprovació del pres-
supost municipal del 2017. En 
trobar-se en minoria necessitarà, 
però, arribar a acords amb grups 
de l’oposició per tirar endavant 
la seva proposta econòmica. 
Ciutadans, la formació que l’any 
passat va ser clau per donar llum 
verda al pressupost i que compta 
amb tres regidors, ja s’ha reu-
nit amb el president de l’Àrea 
Econòmica, Óscar Gil (ICV-
EUiA), per traslladar-li les seves 
condicions “innegociables” per 
votar-hi a favor i que passen per 
fer una auditoria econòmica, re-

duir els salaris dels 21 regidors en 
un 5% i disminuir l’assignació als 
grups municipals en un 25%. 
“El que pretenem amb aques-
tes mesures és que l’Ajunta-
ment tingui un romanent. Som 
conscients que no solucionaran 
els problemes de liquidesa del 
consistori, però sí poden ajudar 
a millorar-la”, ha manifestat el 
portaveu del grup municipal de 
C’s, David Gerbolés, tot afegint 
que es tracta d’un posicionament 
“responsable” des d’un punt de 
vista polític. El grup taronja no 
considera que es tracti d’una pro-
posta “populista” i recorda que 
els partits que formen part del 

govern municipal –ICV-EUiA, 
ERC i Círculo– també recollien 
als seus programes electorals la 
rebaixa dels salaris dels represen-
tants polítics.

Resposta. El president de l’Àrea 
Econòmica s’ha compromès a 
estudiar les propostes plantejades 
per C’s. Quant a l’auditoria eco-
nòmica, Gil assegura que el go-
vern està disposat a parlar-ne amb 
els partits que l’han sol·licitada i 
analitzar les possibles mancances 
de l’informe econòmic que va dur 
a terme l’executiu local. “Hem de 
consensuar si cal fer-la, perquè 
tindrà un cost econòmic que 

també s’ha de tenir en compte”, 
ha pun-tualitzat l’edil. Sobre la re-
ducció dels salaris als regidors i les 
aportacions als grups municipals, 
el responsable del departament 
municipal recorda que en l’inici 
del mandat el govern va fer una 
rebaixa important dels sous dels 
edils amb cartera, en especial de 
les dedicacions exclusives, amb 

una disminució superior al 20%. 
“Ho valorarem perquè res és 
innegociable”, ha manifestat Gil, 
tot afegint que “a banda de les 
mesures estètiques, el govern 
municipal continua esperant 
de l’oposició propostes construc-
tives i útils per sortir endavant 
en la situació econòmica de 
l’Ajuntament”.

EXERCICI 2017

Els tres regidors de C’s i un membre de l’executiva del partit, a la porta de l’Ajuntament
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El govern es mostra disposat a estudiar les propostes que li facin arribar els grups de l’oposició

Pilar Abián | Redacció
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El govern municipal no va acon-
seguir prou suports del Ple muni-
cipal de desembre per poder tirar 
endavant la modifi cació del Pla 
General Metropolità (PGM) a 
l’àmbit de la Muntanyeta de Can 
Sant Joan, tot i haver arribat a un 
consens amb l’AV per crear una 
Taula de treball que millori alguns 
aspectes del document fi ns a la 
seva aprovació defi nitiva. El pla, 
redactat per Barcelona Regional i 
el Consorci del Besòs, es va pre-
sentar el passat mes d’octubre en 
una assemblea al barri, es va fer 
arribar a mans dels grups de l’opo-
sició perquè hi fessin aportacions i 
es va sotmetre a un procés de par-
ticipació ciutadana. El president 
de l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez 
(ERC), va reconèixer una certa 
urgència per portar el pla al dar-
rer Ple de l’any. “Si no s’aprova 
de forma inicial, s’obre la porta 

a la sol·licitud d’expropiacions 
per part dels propietaris de les 
zones verdes, amb el cost eco-
nòmic que això suposaria per a 
les arques municipals”, va argu-
mentar, tot recordant que l’Ajunta-
ment té pendent un deute de 14 
milions d’euros en concepte d’ex-
propiacions forçoses a particulars 
“perquè en el seu moment  els 
qui governaven no van fer res 
per evitar-ho; almenys aquest 
govern podrà dir que ha fet tot 
el possible perquè no torni a 
passar”, va concloure Sánchez, 
apel·lant a la responsabilitat políti-
ca dels grups “en una decisió que 
pot hipotecar el futur de Mont-
cada”.

Retrets de l’oposició. L’al·legat 
del regidor d’Urbanisme no va 
fer canviar el posicionament dels 
grups municipals. PSC, CDC, PP 
i la regidora no adscrita Ana Ba-

llesta es van abstenir, mentre que 
C’s va votar-hi en contra. Només 
la CUP va donar suport al pla, ma-
nifestant la seva preocupació per la 
possibilitat de viure un nou capítol 
d’expropiacions i lamentant que la 
problemàtica de les zones verdes 
de Montcada no estigués resolta 
des de fa temps. “Compartim 
la fi losofi a que cal endreçar el 
barri des d’un punt de vista ur-
banístic perquè té moltes man-
cances, i també creiem que fan 
falta polítiques socials”, va dir el 
regidor cupaire, Gonzalo Garcia. 
Juan Parra, del grup socialista, va 
criticar una “certa improvisació a 
l’hora d’aprovar el pla”, tot i re-
conèixer l’esforç del regidor d’Ur-
banisme per buscar consensos fi ns 
a l’últim moment. Per al portaveu 

de CDC, Joan Carles Paredes, “el 
text és molt millorable, però la 
negociació per trobar consens 
amb els veïns sobre el contin-
gut s’hauria d’haver fet abans”. 
També la portaveu del PP, Eva 
García, considera que el govern 
va actuar “amb precipitació i 
sense consens en un tema tan 
complex com la modifi cació del 
PGM”. En el mateix sentit es va 
manifestar Ballesta entenent que 
“els problemes de zones verdes 
s’han d’abordar, però no amb 
presses i amb documents envi-
ats a última hora”, en referència 
a l’acord amb l’AV de crear la Tau-
la de Treball, que va arribar poc 
abans del Ple. 
L’única formació que va votar en 
contra del pla va ser C’s, el porta-

veu del qual, David Gerbolés, va 
considerar que “el document és 
manifestament millorable i no 
ha comptat amb consens veïnal”.

Torn de l’alcaldessa. Laura 
Campos (ICV-EUiA) va tan-
car les intervencions qualifi cant 
d’“irresponsable” l’actitud dels 
grups que no van donar suport al 
pla, tenint en compte les possibles 
conseqüències de la no aprovació 
inicial del document, “gravetat –
va dir– que sí ha entès l’AV en 
accedir a formar part d’una 
comissió per millorar-lo”. L’edil 
també va alertar que les conse-
qüències d’aquesta decisió “escla-
taran d’aquí uns anys tal com 
ha passat amb les expropiacions 
heretades de l’anterior govern”.

Laura Grau | Redacció

El govern no obté suports 
per canviar el PGM al 
sector de la Muntanyeta
Jordi Sánchez alerta l’oposició de la gravetat de la decisió, 
que obre la porta a la sol·licitud de noves expropiacions

CAN SANT JOAN

El govern ha consensuat amb l’AV de Can Sant Joan crear una Taula de treball per millorar aspectes de la proposta de canvi de planejament

PLE DE DESEMBRE 

El Bosc d’en Vilaró i el festival solidari de La Unió centren el torn de preguntes

Com ja és habitual des del Ple de juliol, un grup de 
veïns del Bosc d’en Vilaró es va tornar a manifestar a 
les portes de la Casa de la Vila abans i durant el trans-
curs del Ple de desembre. Durant l’apartat de precs 
i preguntes, al fi nal de la sessió, cinc d’ells –imatge 
de l’esquerra– van intervenir reclamant més diàleg i 
la col·laboració del govern municipal per evitar que 
s’apliqui el pla de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) que preveu l’extinció diferida de la urbanitza-
ció. Prèviament, i en el torn de preguntes dels edils, la 
regidora no adscrita, Ana Ballesta, va demanar perdó 
als veïns per haver votat al mes de juliol a favor del pro-
jecte de l’AMB quan era membre de l’equip de govern 
en representació de Círculo, abans de la seva expulsió. 
Un altre dels temes que va motivar preguntes al go-
vern, tant per part de l’oposició com dels regidors, 

va ser el confl icte que s’ha generat entre La Unió i 
la Regidoria de Cultura arran de la no cessió del Tea-
tre Municipal per a la celebració del festival solidari 
que l’entitat de Mas Rampinyo va organitzar el 18 de 
desembre per recollir fons per a La Marató de TV3. 
Els portaveus de PSC, Ciutadans, PP i la regidora no 
adscrita van demanar que la responsable de Cultura, 
Mónica Martínez (ICV-EUiA), doni la seva versió ofi cial 
sobre aquesta no cessió després de la roda de premsa 
que el president de La Unió, Jordi Escrigas, va fer per 
posar de manifest la seva indignació. En aquest sentit, 
la portaveu socialista, M. Carme Porro, va reiterar que 
el seu partit ja va preguntar sobre aquesta qüestió al 
Ple de novembre i va rebre, per part del govern mu-
nicipal, una resposta que va qualifi car d’“esbiaixada i 
incompleta” | RJ



6 Gener 2017Notícies06

L’AMB instal·larà baranes al pont i 
actuarà al terra per evitar caigudes
L’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) ha acordat 
amb l’Ajuntament instal·lar bara-
nes als dos extrems de la passarel-
la sobre el Ripoll, en el punt de 
l’estructura en què hi ha els pen-
dents més pronunciats. Ambdues 
administracions també estudi-
aran col·locar perfi ls rugosos o 
una catifa de cautxú al terra per 
evitar relliscades els dies que geli. 
En les darreres setmanes, l’Ajun-
tament s’ha vist obligat a tancar 

el pont en dues ocasions durant 
les primeres hores del matí. Si bé 
en altres punts del municipi, com 
ara el passeig del carrer Castellví, 
aquest problema queda pal·liat 
amb sal, en el cas de la passera la 
mesura no es pot aplicar perquè 
el terra és metàl·lic i s’oxidaria. 
“Intentarem resoldre el proble-
ma el més aviat possible per-
què la passarel·la és un punt de 
connexió estratègic per garantir 
la mobilitat entre ambdós cos-
tats del riu i cada dia hi passen 

centenars de persones”, ha ex-
plicat el president de l’Àrea Terri-
torial, Jordi Sánchez (ERC). 

Crítiques de C’s. A través d’un 
comunicat, la formació taronja, 
amb tres regidors a l’oposició, ha 
carregat contra l’anterior govern 
(PSC i CiU) pels problemes que 
afecten la passarel·la, remodelada 
durant l’últim mandat. Per a C’s, 
la intervenció va ser un “nyap”, 
ja que es va assegurar que el terra 
era antilliscant.

EN PREVENCIÓ DE GELADES
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CAN SANT JOAN
Es fan les obres d’instal·lació del tram d’escales 
mecàniques entre els carrers Pont i Triangle
Les obres, pressupostades en més de 600.000 euros, van començar 
el passat mes de febrer i s’inclouen dintre del Pla Integral de la Mun-
tanyeta de Can Sant Joan que sufraguen a parts iguals l’Ajuntament i la 
Generalitat. Abans de posar en marxa les escales caldrà fer les proves de 
funcionament fi ns a principi de febrer i acabar l’urbanització de l’entorn. 
Segons ha indicat el president de l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez (ERC), 
les escales estaran dotades de càmeres de vigilància per evitar actes 
vandàlics i aturades | LR
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La passarel·la sobre el Ripoll és un punt neuràlgic de connexió entre Montcada i Mas Rampinyo per on passen a diari centenars de veïns

Pilar Abián | Redacció
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MOVIMENT VEÏNAL

La Favmir reprèn les mobilitzacions 
mensuals per les urgències a la nit

La Favmir va reprendre el 12 
de gener les manifestacions 
mensuals per reclamar la recu-
peració del servei d’urgències 
les 24 hores. La primera mobi-
lització de l’any –continuaran 
fent-se el primer dijous de cada 
mes– va comptar amb la par-
ticipació d’una quarantena de 
persones, a més de l’alcaldessa 
Laura Campos i alguns regidors 
d’ICV-EUiA. El col·lectiu, que 
forma part de la plataforma SAP 
Muntanya, prepara una exposi-
ció sobre la lluita veïnal contra 
les retallades en sanitat dels úl-
tims anys que es podrà veure a la 
biblioteca Elisenda properament.

Premi Solidaritat. El col·lectiu 
dels iaiofl autes ha obtingut el 
Premi Solidaritat 2016 que con-
voca l’Institut de Drets Humans 
de Catalunya (IDHC) des del 
1987 per reconèixer les lluites 
pels drets humans. A Montcada 
i Reixac, una quinzena de per-
sones vinculades a la FAVMiR 

i la seva lluita per recuperar les 
urgències formen part d’aquest 
moviment sorgit arran del 15M  
i que s’ha mobilitzat per diferents 
qüestions d’àmbit social com el 
drama dels desnonaments de les 
famílies per impagament de les 
hipoteques, l’abús de les prefe-
rents, la Marea dels Pensionistes 
i la sanitat pública. 
El jurat, que va fallar el seu ve-
redicte el 12 de gener, reconeix 
amb aquest premi “la capacitat 
d’organitzar-se de la gent gran 

per protestar contra les retalla-
des dels serveis públics i a fa-
vor dels drets fonamentals de 
les persones, convertint-se en 
un agent clau de transforma-
ció i de lluita social”. Antonio 
Cera, president de la FAVMiR i 
un dels iaiofl autes del col·lectiu, 
creu que és un premi merescut, 
“tenint en compte l’edat avan-
çada de la majoria dels acti-
vistes, molts dels quals ja van 
lluitar en la seva joventut per 
reclamar millores socials”.

Laura Grau | Redacció

A la primera concentració de protesta de l’any van assistir una quarantena de persones
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La Taula per la Salut, nascuda en 
el si de la Favmir i formada per 
diferents col·lectius i partits, s’ha 
constituït com a entitat indepen-
dent amb l’objectiu d’abordar de 
forma pormenoritzada els dèfi cits 
que registra l’atenció sanitària a 
Montcada i Reixac. L’entitat ha 
emès un comunicat alertant de 
“les greus injustícies i situacions 
inhumanes” que s’estan produint  
al municipi com a conseqüència 
de les defi ciències del servei d’am-
bulàncies, citant casos concrets de 
persones que denuncien retards 
importants en l’arribada del vehi-
cle, amb el consegüent perill per a  
la vida del pacient, o irregularitats 
com la falta d’un metge a l’equip 
sanitari. 

Reclamacions. El portaveu de la 
Taula, Gabi Moreno, considera 
intolerable “que només tinguem 
una ambulància ubicada a 
Montcada, tenint en compte que 
no està disponible a totes hores” 
i reclama que s’ampliï el nombre 

de vehicles i el temps d’estada, que 
s’incrementi el personal estable al 
CAP Montcada, tant per atendre 
els casos urgents com les visites 
programades, i que es doti d’un 
equip radiològic. El col·lectiu, que 
té previst reunir-se el 25 de gener 
amb el govern municipal, plan-
tejarà la necessitat d’emprendre 
accions reivindicatives perquè la 
Conselleria de Sanitat que presi-
deix Antoni Comín doni resposta 
a les reclamacions locals planteja-
des a la reunió del passat mes de 
juliol. “Ja ens hem cansat d’espe-
rar”, ha dit Moreno.

La Taula per la Salut es 
constitueix com a entitat
Alerta de ‘dèfi cits greus’ en els serveis d’urgències locals

Laura Grau | Redacció

Gabi Moreno és el portaveu de la Taula

FB

Els iaiofl autes celebren el premi Solidaritat concedit per l’Institut dels Drets Humans

Montcada: c/ Jaume I, 58 bjs, Tel: 935 650 823 Horari: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00h y de 15:30h a 21:00h, sábados de 9:00 a 15:00h

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

La  limpieza dental avanzada  es un  nuevo tratamiento 

de  Vitaldent  que sanea en profundidad los dientes y las 

encías, eliminando el sarro y la placa bacteriana de zonas 

complicadas donde, con una limpieza oral convencional, no 

es posible llegar.

Aunque este nuevo tratamiento de  limpieza dental avan-

zada  no ofrece un efecto blanqueador, tiene la ventaja de 

que limpia los dientes de manchas causadas por el café o el 

tabaco, recuperando así el tono natural de las piezas dentales.

Tal y como explica Gustavo Camañas, director médico de 

Vitaldent,   la limpieza dental avanzada está indicada para 

todo tipo de pacientes:

• Pacientes con predisposición a desarrollar patologías 

como la gingivitis, la periodontitis o la caries.

• Pacientes con  complicaciones  derivadas de 

una higiene deficitaria.

• Pacientes con ortodoncia o que vayan a colocarse 

brackets.

• Pacientes que vayan a realizarse un tratamiento de 

estética dental.

• Pacientes que deban colocarse una  corona o un 

puente dental.

• Pacientes que vayan a realizarse un blanqueamiento 

dental.

LIMPIEZA DENTAL 
AVANZADA: QUÉ ES Y 
EN QUÉ CONSISTE

Este tratamiento de limpieza bucal profunda es recomend-

able como  paso previo  a la realización de un  tratamien-

to, ortodoncia o estética dental, ya que prepara la boca de 

forma segura para obtener un resultado final excepcional.

¿Cómo se realiza el tratamiento de limpieza dental avan-

zada?

Por un lado se aplica  polvo de bicarbonato perlado  a 

través de un revolucionario dispositivo para limpieza oral. 

Gracias al trabajo en conjunto de ambos, se puede abarcar 

las zonas más recónditas de la boca, consiguiendo así una 

limpieza exhaustiva.

Uno de los puntos fuertes del tratamiento es que las per-

las de polvo de bicarbonato de sodio son extremadamente 

suaves con los dientes, por lo que implica un mayor cuidado 

del esmalte dental. Otro de sus puntos fuertes, sobre todo 

para el paciente, es que el tratamiento el polvo perlado que 

se utiliza para la limpieza tiene un agradable sabor afrutado.

En definitiva, la limpieza dental avanzada nos ayudará a 

disfrutar de una sonrisa más brillantes pero sobre todo, más 

limpia.

En Vitaldent Montcada tenemos en promoción la limpieza 

Dental Perlada a 19,90€

   Vitaldent Montcada
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La secretària general de Podem 
Montcada, Ana Ballesta, i els 
membres del Consell Ciutadà 
Municipal –Mar Sempere, Sergi 
Martín, José Domínguez i Xa-
vier Cosials– han demanat a la 
Comissió de Garanties del partit 
a Catalunya la seva intervenció 
per resoldre el confl icte intern 
que viu la formació des del passat 
mes d’agost. En aquella data, Ba-
llesta va ser expulsada de Círculo 
Montcada (CM), suposadament 
per haver  incomplert el codi ètic i 
per pèrdua de confi ança de l’assem-
blea, una decisió que l’afectada va 
recórrer judicialment en considerar 
que s’havia vulnerat el seu dret a 
defensa. 
Quatre mesos després, la justícia 
ha determinat defectes en l’actua-
ció de l’agrupació d’electors contra 
l’edil i ha declarat nul·la l’expulsió, 
sentència que CM accepta, tot i in-
sistir que les errades han estat “de 
forma i no de fons”. 
En resposta a la resolució judi-
cial, Podem Catalunya ha fet 
en el seu web un comunicat 
lamentant l’“expulsió injustifi -
cada” de Ballesta de Círculo i, de 
retruc, el seu cessament als càrrecs 
de govern,  i deixa en mans de la 
Comissió de Garanties resoldre el 
futur de la formació a la localitat. 
A l’espera d’aquesta resolució, la 
secretària general reclama actuar 
com a portaveu del partit davant 
l’oposició del Consell Ciutadà –òr-
gan polític del mateix i on hi ha els 
seus excompanys de grup.

La crisi al si de Podem Montca-
da arriba dos anys després de 
la seva constitució, al gener del 
2015, quan Ballesta va ser elegi-
da secretària general, i amb ella, 
el Consell Ciutadà Municipal, 
integrat per 10 membres. Com a 
agrupació d’electors amb el nom 
de Círculo Montcada –fórmula 
que va establir l’aparell central 
de Podemos per concòrrer als co-
micis sense utilitzar la marca del 
partit–, la llista va assolir 1.621 
vots i va obtenir tres regidors que 
van entrar a formar part del go-
vern en coalició amb ICV-EUiA 
i ERC, dels quals ara en queden 
dos, un cop expulsada Ballesta 
que conserva l’acta com a regido-
ra no adscrita.

Comunicat del PSC. L’afer que 
afecta CM ha motivat un comu-
nicat per part de l’agrupació lo-
cal socialista criticant l’agrupació 
d’electors. “Círculo va vulnerar 
els drets fonamentals d’una 
companya del partit, amb ma-
niobres que recorden judicis 
polítics d’una època obscura”, 
assenyala el PSC, tot instant la 
formació i també el govern –que 
va cessar Ballesta com a presiden-
ta de l’Àrea Social–, “a respectar 
la legalitat vigent i el tracte just 

a les persones”. Els socialistes 
també qüestionen en el seu escrit 
la capacitat del govern d’actuar 
amb equitat i justícia.
En resposta al comunicat del 
PSC, CM afi rma que respecta 
la legalitat, però que no actuarà 
fi ns que la sentència sigui ferma 
i insisteix que el jutge reconeix 
un error de forma i no de fons 
en el procés d’expulsió de Ba-
llesta, en què no aprecia “mala 
fe”. L’agrupació d’electors també 
critica el PSC per immiscuir-se 
en temes interns “que no tenen 
res a veure amb el govern” i li 
recrimina que doni lliçons d’ètica 
“quan durant mesos va tapar 
les vergonyes a la seva alcal-
dessa corrupta”, en referència a 
Maria Elena Pérez, inhabilitada 
per prevaricació.
Ballesta, per la seva banda, la-
menta que CM “intenti ex-
cusar la vulneració de drets 
fonamentals dient que és un 
tema de partit quan del que 
es tracta és d’injustícia social”. 
La regidora no adscrita no entén 
tampoc perquè l’alcaldessa no ha 
pres cap mesura ni ha demanat 
responsabilitats polítiques als 
seus companys de govern. Per 
a Laura Campos (ICV-EUiA), 
però, l’afer és estrictament de 
partit. L’alcaldessa sempre ha ar-
gumentat que el pacte de govern 
es va fer amb Círculo i no amb 
la seva cap de llista i que el cessa-
ment de Ballesta dels seus càrrecs 
a l’executiu es va fer a petició del 
seu propi grup.

Pilar Abián | Redacció

Podem Montcada, pendent del que 
resolgui la Comissió de Garanties 
La secretària general del partit i el Consell Ciutadà Municipal, clarament enfrontats

POLÍTICA

La seu local de Podem, ubicada al carrer Clavell, és també la de l’assemblea de l’agrupació Círculo Montcada

El PSC critica l’actuació 
de Círculo, mentre aquest 
li retreu que qüestioni 
els seus afers interns
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.....També és notícia......................................
SUPORT A EMPRESES
L’Ajuntament i MicroBank signen un conveni 
per promoure la concessió de microcrèdits
L’alcaldessa, Laura Campos, la directora de Negoci de MicroBank, 
Núria Danés, i el director de l’ofi cina de CaixaBank al carrer Ma-
jor, Jesús Calvo, van signar el 27 de desembre un conveni de 
col·laboració per facilitar el fi nançament de projectes empresarials al 
municipi mitjançant microcrèdits. Amb la ratifi cació d’aquest acord, 
que va comptar amb l’assistència del president de l’Àrea Econòmi-
ca, Óscar Gil (ICV-EUiA), s’estableix una línia de fi nançament de fi ns 
a 1 milió d’euros, que benefi ciarà persones físiques i microempreses 
amb menys de deu treballadors i una facturació anual inferior als 
dos milions d’euros. Els sol·licitants podran optar a microcrèdits fi ns 
a un import màxim de 25.000 euros (amb un límit del 95% de la 
inversió). Els projectes hauran de comptar amb un pla d’empresa 
i l’informe favorable de viabilitat elaborat per l’Ajuntament i els 
sol·licitants no requeriran garanties ni avals. D’acord amb el conve-
ni signat, el consistori es compromet a detectar les necessitats de 
fi nançament, a facilitar serveis de suport i assessorament empresa-
rial, analitzar la viabilitat dels projectes i a dirigir els emprenedors a 

INICIATIVA CIUTADANA
Campanya de signatures per recuperar la Torre de 
Can Rocamora, situada a prop de Can Pomada

El col·lectiu Salvem el Pla de Reixac promou una campanya de recolli-
da de fi rmes mitjançant la plataforma ‘change.org’ per cridar l’atenció 
sobre l’estat de deteriorament de la Torre de Can Rocamora, situada a 
tocar de Can Pomada, a Mas Rampinyo. Aquest edifi ci d’estil moder-
nista, dissenyat pels germans arquitectes Bassegoda i Amigó, va ser la 
residència d’estiueig d’una família de la burgesia barcelonina fi ns als 
anys seixanta del segle passat, quan el Marqués de Rocamora la va 
vendre als actuals propietaris, que no hi han viscut mai. En els últims 
trenta anys els robatoris i els actes de vandalisme han accelerat la 
degradació de la torre, el pati de la qual acull diferents activitats com 
un taller de desballestament de vehicles. Javier Mateo, promotor de la 
campanya, lamenta que aquest bé cultural s’estigui perdent i proposa 
que les administracions arribin a un acord amb l’actual propietari “per 
restaurar-la i convertir-la en el portal d’entrada i centre d’intepretació 
del futur espai natural del Pla de Reixac”. Les fi rmes es lliuraran a 
l’Ofi cina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona | LG
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Obert el calendari 
fi scal del 2017 amb 
la taxa de mercats 
ambulants
El calendari fi scal del 2017 s’ha 
obert ofi cialment amb l’inici del pa-
gament de la taxa de mercats am-
bulants que es pot fer efectiu fi ns al 
16 de març. Els terminis establerts 
per a la resta d’impostos són: el de 
vehicles de tracció mecànica, del 
1 de març al 3 de maig; la taxa de 
guals, del 2 de març al 4 de maig; 
la de cementiris, del 20 d’abril al 
22 de juny; l’impost sobre béns im-
mobles, entre el 4 de maig i el 6 de 
juliol, i fi nalment, l’Impost sobre ac-
tivitats econòmiques empresarials 
i professionals i la taxa de residus 
s’han d’abonar del 14 de setembre 
al 16 de novembre. Els pagaments 
es podran fer a qualsevol ofi cina de 
CaixaBank, en els terminals ‘Servi-
caixa’, per línia oberta, l’aplicació 
de ‘la Caixa’ per a telèfons mòbils, 
o a les següents entitats: Banco 
Santander, Banco Popular, Banc 
Sabadell, BBVA, Banco Mare Nos-
trum, Catalunya Caixa, Bankia i Ca-
jamar. Els contribuents que tinguin 
el pagament d’impostos domiciliats 
i fraccionats en quatre terminis re-
bran els càrrecs l’1 de març, l’1 de 
juny, l’1 de setembre i l’1 de desem-
bre, mentre que els que els abonin 
en un únic termini el pagaran el 4 
de maig | PA

CAN SANT JOAN
L’Associació de Comerciants sorteja vals per un 
total de 1.700 euros durant la campanya de Nadal
L’Associació de Comerciants de Can Sant Joan va fer el 8 de gener al 
Kursaal el sorteig dels premis de la seva campanya de Nadal ‘Se armó 
el Belén’. En total, l’entitat va sortejar set vals de compra que es podran 
bescanviar als establiments associats a l’entitat, que han repartit 20.000 
butlletes entre els seus clients durant les dates nadalenques. El primer 
premi, de 500 euros, va recaure en el número 89.920. Pel que fa als 
dos guardons de 300 euros, els números premiats són el 77.668 i el 
41.947. Els tercers premis, valorats en 200 euros, han recaigut en les 
paperetes 82.813 i la 97.746. El quart premi, de 100 euros, ha estat per 
als números 26.980 i 18.125. El sorteig va comptar amb l’assistència de 
l’alcaldessa, Laura Campos, i la regidora de Ciutadania, Mónica Martí-
nez. L’acte va cloure amb una exhibició de l’escola de Dansa Jym’s. El 
president de l’associació de comerciants, Rafa Domínguez, ha fet una 
valoració positiva de la campanya perquè s’han repartit totes les but-
lletes. “Hem notat un ascens de les vendes, sobretot des que s’ha 
millorat la connexió entre el barri i Vallbona”, ha assenyalat | SA
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MicroBank perquè l’entitat l’analitzi i aprovi, si escau, les sol·licituds 
de fi nançament. L’acció s’emmarca en el programa municipal Mont-
cada Emprèn, que té com a missió promoure l’emprenedoria i ajudar 
a crear i consolidar empreses d’èxit al municipi. En aquesta línia, 
el departament de Promoció Econòmica i Ocupació realitza tallers 
formatius i fa tutories personalitzades, entre d’altres. MicroBank, el 
banc social especialitzat en microfi nances participat íntegrament 
per CaixaBank, és l’únic banc a Espanya dedicat exclusivament al 
fi nançament de projectes a través de microcrèdits adreçats a autò-
noms, emprenedors i microempreses | PA
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PLAÇA LLUÍS COMPANYS 
El parc de salut situat en aquest espai es traslladarà a la 
llera del Besòs en el marc del projecte de remodelació 
aprovat pel Consell d’Infants el curs passat

La Policia Local de Montcada 
compta des del passat mes de no-
vembre amb el suport de quatre 
agents cívics en el marc d’un nou 
pla d’ocupació de l’Ajuntament. 
La seva funció és doble: d’una 
banda, fan tasques de vigilància 
i control del medi ambient per 
conservar i protegir el patrimoni 
i l’entorn rural i, de l’altra, fan 
pedagogia entre la ciutadania per 
implementar una cultura cívica 
basada en el respecte dels drets de 
les persones i la convivència. 
Els agents, dotats amb bicicletes 
elèctriques de muntanya, fan pa-
trulles de vigilància per rutes pre-
defi nides –han començat pel Pla 
de Reixac, a Mas Rampinyo– i 
informen la Policia Local de totes 
les infraccions o conductes incívi-
ques que detecten. 

En l’àmbit de la preservació de 
l’entorn, tenen la missió de con-
trolar les activitats il·legals com 
ara els abocaments de residus i 
la construcció de barraques. Les 
tasques de vigilància es fan tots 
els dies de la setmana en horari 

de matí i tarda. “D’aquesta ma-
nera, des de la Policia Local 
podem fer un seguiment diari 
i intervenir de forma ràpida i 
més efectiva”, ha explicat el sot-
sinspector del cos municipal, José 
Manuel Martín. La iniciativa ser-
veix com a experiència pilot d’un 
projecte de futur de la Policia Lo-
cal per a la creació d’una unitat 
de protecció de l’entorn i el medi 
ambient, una mesura reivindica-
da per diversos col·lectius ecolo-
gistes com la plataforma Salvem 
el Pla de Reixac, que ha aplaudit 
la incorporació dels agents cívics. 
“Intentarem coordinar-nos amb 
ells, tot i que per l’horari és 
complicat; d’altra banda, ens 
agradaria que poguessin tenir 
capacitar sancionadora per po-
der actuar amb més efi càcia i 
celeritat”, ha dit Javier Mateo, de 
l’entitat local.
Durant aquests mesos, els agents 
cívics han detectat nombrosos 
abocaments il·legals de deixalles, 
especialment des del sector de la 
Llacuna fi ns a la Llagosta. Tam-
bé s’han trobat amb afi cionats a 
les motos de trial que escullen el 
Pla de Reixac per practicar aquest 
esport.  “Els informem que està 
prohibit i alguns s’ho repensen 
i se’n van. Els caps de setmana 
hi ha més afl uència de perso-
nes, sobretot gent amb el seu 
gos”, comenten els agents.

PLANS D’OCUPACIÓ

Sílvia Alquezar | Mas Rampinyo

Els agents cívics contractats per l’Ajuntament es desplacen en bicicletes elèctriques de muntanya per les zones naturals i rurals del municipi

Els agents fan patrulles 
de vigilància tots els 
dies de la setmana en 
horari de matí i tarda

La iniciativa permet al cos municipal fer un seguiment diari i poder intervenir sobre el terreny de manera més ràpida i efectiva

Quatre agents cívics coordinats per la Policia 
Local vetllen per la protecció del medi ambient 

L’Ajuntament té contractades 31 persones amb plans d’ocupació

L’Ajuntament té contractades 
actualment 31 persones a través 
de diferents plans d’ocupació 
impulsats per diverses adminis-
tracions públiques. El consistori 
té en marxa el seu propi pla, amb 
fons municipals, que ha permès 
donar feina a 4 agents cívics, 2 
auxiliars administratius i un tèc-
nic auxiliar, amb un contracte de 
nous mesos a jornada completa. 
Pel que fa al pla de la Diputació 
de Barcelona, s’han contractat 
durant sis mesos 5 persones a 
Serveis Socials, 2 auxiliars admi-

nistratius i 1 tècnic mitjà. L’Àrea 
Metropolitana de Barcelona tam-
bé disposa d’aquestes iniciatives 
en l’àmbit de l’ocupació que han 
donat treball a 2 ofi cials de pa-
leta, 1 tècnic mitjà, 1 arquitecte 
superior i 5 auxiliars administra-
tius. Properament, hi ha previst 
ampliar les contractacions amb 
2 inspectors d’obres i 4 agents 
cívics de salut pública. D’altra 
banda, la Generalitat té en mar-
xa altres programes com el de 
‘Joves en pràctiques’, que ha 
permès contractar cinc joves que 

han entrat a treballar a diferents 
departaments municipals com 
Montcada Comunicació, Infor-
màtica, Serveis Socials, Cultura i 
Tresoreria durant un període de 
6 mesos. 
També han entrat dos paletes 
amb el projecte PANP, on és pre-
vist que pròximament s’ampliïn 
les contractacions amb 4 paletes 
més, 6 pintors i 1 administratiu. 
A més, gràcies als programes 
RMI i COOR, es donarà feina a 
4 paletes, 3 pintors i 1 tècnic de 
Promoció Econòmica | SA
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La cantaora Alba Guerrero ofe-
rirà el 28 de gener un concert 
solidari al Teatre Municipal 
(21h) en el marc de la campa-
nya que l’entitat Montcada So-
lidària té en marxa per comprar 
sabates i roba d’abric per a les 
persones refugiades del cam-
pament de Kalachori, a Grè-
cia. Les entrades anticipades, 
al preu de 8 euros, es poden 
adquirir al web mirteatres.cat i 
a l’Auditori Municipal. També 
s’ha obert una fi la zero per col-
laborar amb la iniciativa. 
Guerrero farà un tastet del seu 
proper espectacle i estarà acom-
panyada per Manuel Castilla, a 
la guitarra, i David Domínguez, 
a la percussió. Aquesta serà una 
oportunitat única per gaudir de 
la veu de l’artista de Huelva, 
establerta a Barcelona, i alhora 
contribuir directament a pal-
liar les greus mancances que 
pateixen milers de famílies als 
camps de Grècia. “Tots podem 
fer alguna cosa per ajudar 

els refugiats”, ha manifestat la 
cantaroa, qui va contactar amb 
Montcada Solidària a través 
d’una amiga que coneixia l’en-
titat. “Quan veig el que estan 
fent amb les persones que fu-
gen de la guerra, em quedo 
sense paraules”, explica l’ar-
tista, qui convida la ciutadania 
a assistir al concert “per posar 
el nostre granet de sorra en 
la construcció d’un món mi-
llor”. 
Alba Guerrero és llicenciada 
amb el grau superior de cant 
fl amenc per l’Escola Superior 
de Música de Catalunya. Ha 
participat en festivals de pres-
tigi com ara Mas i Mas, De-
Cajón i Grec a Barcelona, el 
Mercat de la Música de Vic i a 
festivals internacionals a Suïssa, 
Itàlia i Holanda. El seu primer 
disc, Seda i esparto (2015), va 
ser escollit entre els 10 millors 
de fl amenc de l’any i ha que-
dat fi nalista als premis MIN de 
música independent com a mi-
llor àlbum de fl amenc de l’any 

passat. També imparteix classes 
al Conservatori de Música de 
Còrdova. 

Montcada Solidària. L’entitat lo-
cal s’ha adherit a la campanya 
Casa Nostra, Casa Vostra que 
promou un grup de persones 
del món de la comunicació que 
ha treballat en diferents projec-
tes als camps de refugiats de 
Grècia. La iniciativa ha anat 
creixent i ja compta amb el 
suport de nombroses entitats i 
col·lectius per reivindicar l’aco-
llida i els drets de les persones 
refugiades i migrants. 
En el marc de la campanya, 
Montcada Solidària col·labora 
en la difusió de dos esdeveni-
ments destacats al mes de fe-
brer com són el concert solidari 
que es farà al Palau Sant Jordi, 
el dia 11, i una manifestació a 
Barcelona, el dia 18.
Des que Montcada Solidària va 
començar a funcionar, al febrer 
de l’any passat, l’entitat ha reco-
llit uns 14.000 euros entre apor-

tacions de particulars i d’enti-
tats i els diners recaptats a les 
activitats promogudes des del 
col·lectiu. “Estem molt agraïts 
de la resposta de la ciutada-
nia. És molt gratifi cant saber 
que hi ha tanta gent disposa-
da a col·laborar”, ha comen-
tat Daimí Pérez, de Montcada 
Solidària, qui ha avançat que el 

col·lectiu, a banda de les activi-
tats per recollir fons, centrarà 
les seves accions durant el 2017 
en la pressió a la classe política. 
“L’objectiu és que els estats 
canviïn els seus posiciona-
ments i optin per acollir les 
persones refugiades que mar-
xen dels seus països per dife-
rents motius”, ha dit Pérez. 

Sílvia Alquézar | Redacció

La cantaora Alba Guerrero oferirà un concert al Teatre Municipal en suport dels refugiats

CRISI HUMANITÀRIA

Guerrero: ‘Tots podem fer alguna 
cosa per ajudar els refugiats’
La cantaora de fl amenc farà un concert solidari el 28 de gener al Teatre Municipal 

Els ajuntaments de Montcada, 
Ripollet, Cerdanyola i Barberà 
treballaran de forma conjunta 
per impulsar l’economia social i 
solidària i han donat un primer 
pas amb la signatura del conve-
ni ‘Estem Treballant’ per tirar 
endavant el projecte. Els alcal-
des i alcaldesses de Montcada, 
Laura Campos; Ripollet, José 
M. Osuna; Cerdanyola, Carles 
Escolà, i Barberà, Sílvia Fuster, 
van signar l’acord l’11 de gener 
a l’Ajuntament montcadenc. 
Els quatre municipis s’han aco-
llit a una línia d’ajut promoguda 
per la Diputació de Barcelona, 
que en l’exercici del 2016 els 
va atorgar una subvenció de 
18.000 euros, quantitat que es 
destinarà a elaborar una diagno-
si del territori per tal d’analitzar 
les oportunitats i possibilitats 
d’impulsar projectes de caràc-
ter social i fomentar la iniciativa 
emprenedora i cooperativa.
“El conveni és un exemple del 
treball mancomunat que vo-
lem impulsar els municipis, 

per tal d’optimitzar recursos i 
oferir serveis de qualitat”, ha 
explicat Campos. 
El projecte integral i mancomu-
nat, que a nivell local gestiona el 
departament de Promoció Econò-
mica i Ocupació de l’Ajuntament, 
tracta d’impulsar una economia 
social i solidària i promoure un 
canvi de cultura per començar a 
desenvolupar accions de difusió, 
comunicació i sensibilització en el 
territori sobre l’economia social. 

La diagnosi prèvia, que comen-
çarà ara, pretén conèixer el teixit 
cooperatiu dels municipis, saber 
quines empreses, cooperatives, 
fundacions i associacions desen-
volupen aquest sistema, detectar 
les necessitats d’ocupació, con-
sum i habitatge de la població i 
saber quins espais i equipaments, 
tant públics com privats, hi ha en 
desús i estudiar la viabilitat de 
cedir-los per a aquelles iniciatives 
amb fi nalitat social.

Sílvia Alquézar | Redacció

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS

Acord per impulsar un projecte 
comú d’economia social i solidària 
Montcada, Ripollet, Cerdanyola i Barberà treballaran conjuntament en aquest àmbit
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Els alcaldes i alcadesses de Ripollet, Barberà, Montcada i Cerdanyola, durant la signatura de l’acord
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La Regidoria d’Educació, In-
fància i Joventut ha posat en 
marxa el Consell d’Infants, un 
nou òrgan de participació ciu-
tadana format per una trentena 
d’alumnes de 5è i 6è de totes les 
escoles del municipi. L’objectiu 
de l’experiència, de la qual es 
va fer una prova pilot el 2016, 
és que els més petits també pu-
guin dir la seva en relació amb 
els afers de la ciutat i la seva 
opinió es tingui en compte en 
la presa de decisions.

El full de ruta. El projecte va co-
mençar a caminar a principi del 
curs actual amb l’elecció dels 
representants de cada escola, 
un per cada classe del cicle su-
perior. Cada grup va decidir el 
procés per escollir el seu candi-
dat, optant per fer votacions o 
deixant-lo en mans de la sort. 
Després de les vacances de 

Nadal, han tingut lloc diverses 
reunions de treball. La prime-
ra va ser el 12 de gener per 
explicar a les famílies el projec-
te. D’altra banda, el dia 19 es 
va convocar la primera reunió 
amb els consellers i les conse-
lleres,  els quals van debatre i 
aprovar la normativa del Con-
sell d’Infants.
A partir d’ara i fi ns al maig, els 
infants es trobaran una vegada 
al mes per parlar del tema esco-
llit, que enguany estarà relacio-
nat amb el medi ambient. “Els 
nens i les nenes concretaran 
l’acció municipal que vol-
dran portar a terme per mi-
llorar el medi ambient de la 
nostra ciutat”, ha comentat la 
regidora d’Educació, Infància i 
Joventut, Jessica Segovia (ICV-
EUiA). A la prova pilot de l’any 
passat, els infants van treballar 
la remodelació del parc situat a 
la plaça Lluís Companys. 

Sílvia Alquézar | Montcada

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

El projecte a debatre girarà entorn el medi ambient

El Consell d’Infants 
es constitueix amb 
una trentena d’alumnes

El parc de salut de Lluís Companys es traslladarà a la llera del Besòs

Els aparells de gimnàstica del 
parc de salut ubicats a la plaça 
Lluís Companys es traslladaran 
durant aquest mes de gener al 
nou parc fl uvial que s’està fent a 
la llera del Besòs, a l’alçada de la 
Ribera. Durant l’actuació també 
es canviaran de lloc els gronxa-
dors que estan més propers al 
CAP Montcada per col·locar-los 
amb la resta d’elements infantils 
del parc. Aquesta és la primera 
actuació de la futura remodelació 
del parc de Lluís Companys que 

realitzarà l’Ajuntament a instàn-
cies de la proposta del Consell 
d’Infants del curs passat. Els nens 
i nenes van decidir que aquests 
aparells de gimnàstica són per a 
adults i que no han d’estar a la 
mateixa zona de jocs infantils. Els 
consellers i les conselleres també 
van realitzar altres propostes per 
millorar la zona com l’adequació 
de l’espai per jugar a la pilota, la 
reubicació de l’estació meteoro-
lògica i la construcció d’un mur 
amb vegetació per minimitzar 

l’impacte de les vies del tren, que 
es realitzaran en fases consecuti-
ves durant aquest any. El parc de 
salut de la plaça Lluís Companys 
es va instal·lar el 2007. Està for-
mat per un circuit d’aparells de 
gimnàstica on els usuaris poden 
treballar diferents parts del cos a 
través de la realització d’exercicis 
físics variats per reforçar l’activitat 
cardíaca i respiratòria, augmentar 
la mobilitat articular, la coordina-
ció, l’agilitat i la força muscular de 
les extremitats | SA
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Els aparells de gimnàstica per a adults situats a la plaça Lluís Companys es van instal·lar al costat del parc infantil l’any 2007
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L’Ofi cina Municipal d’Informa-
ció al Consumidor (OMIC) està 
assessorant la població afectada 
per les clàusules d’interès mínim 
a les seves hipoteques, conegu-
des com a clàusules sòl i facili-
ta eines per fer les oportunes 
reclamacions.  La clàusula sòl, 
inclosa durant anys pels bancs 
espanyols en les hipoteques de 
milions d’usuaris, posa un límit 
a les baixades de l’euríbor, de tal 
manera que els consumidors no 
podien benefi ciar-se totalment 
d’una rebaixa dels interessos 
a pagar pel seu préstec quan 
aquest índex superava (a la bai-
xa) el límit estipulat per aquesta 
clàusula.
El Tribunal Suprem (TS) va 
declarar el 9 maig del 2013 que 
aquestes clàusules eren abusives 
ja que els consumidors no havi-
en estat degudament informats 
de les implicacions pràctiques, 
però al·legant raons d’estabilitat 
fi nancera, va decidir limitar en 
el temps els efectes d’aquesta de-
claració, obligant els bancs no-

més a tornar els diners a partir 
de la data de la sentència. El dic-
tamen del Tribunal de Justícia 
de la Unió Europea (TJUE) del 
passat 21 de desembre estipula 
que la limitació de temps que va 
establir la sentència del Suprem 
resulta una desprotecció dels 
consumidors “incompleta i 
insufi cient i no constitueix un 
mitjà adequat i efi caç perquè 
cessi l’ús de les clàusules abu-
sives”, en contra del que exigeix   
la Directiva 93/13. La regidora 
de Ciutadania, Mónica Martí-
nez (ICV-EUiA), ha manifestat 
que “des de l’Ajuntament con-
siderem que hem de garantir 
els drets de la ciutadania i més 
quan el Tribunal de Justícia 
de la Unió Europea ho deixa 
ben clar”. 

Retroactivitat. Contra aques-
ta sentència ja no queda cap 
recurs, tot i que no té efectes 
pràctics immediats per als afec-
tats, que hauran d’acudir als 
tribunals per recórrer contra els 
bancs afectats ja que cal que hi 

hagi una sentència ferma que 
determini la manca de transpa-
rència i, per tant, de l’abusivitat 
de la clàusula en cada cas. La 
darrera sentència de la TJUE  
obliga les entitats fi nanceres es-
panyoles a retornar els diners 
cobrats per aquestes clàusules si 
són abusives. A més, els efectes 
retroactius de la sentència són 
totals i no des del 2013, com en 
un principi el TS havia dictami-
nat, aspecte que fa que el nom-
bre de persones afectades sigui 
més gran. 
L’ofi cina municipal aconsella fer 
un seguit de passos per saber 
si s’està afectat, quina quantitat 
econòmica implica i de quina 
manera fer la reclamació. Així, 
el primer pas a fer és comprovar 
si en l’escriptura de la hipoteca 
existeix aquesta clàusula. Des-
prés, caldrà determinar l’import 
que suposa. L’horari d’atenció al 
públic de l’OMIC, que es troba 
a l’Ajuntament, és dilluns, dime-
cres, dijous i divendres de 9 a 
14h, i dimarts, de 10 a 13h i de 
15 a 19h.

Sílvia Alquézar | Redacció

OFICINA MUNICIPAL D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR

L’OMIC assessora els afectats per 
les clàusules sòl a les hipoteques 
La sentència del TJUE obliga els bancs a retornar els diners amb efectes retroactius

PLA EDUCATIU D’ENTORN

Al gener s’ha posat en marxa un taller d’estudi assistit

Projectes per impulsar 
l’estudi i la lectura

L’Espai Jove Can Tauler acull 
des del 16 de gener i fi ns a fi nal 
de curs un taller d’estudi assistit 
per reforçar els aprenentatges 
a l’aula adreçat a un total de 
24 alumnes de primer d’ESO 
dels tres instituts públics –La 
Ferreria, Montserrat Miró i la 
Ribera– i l’escola La Salle. La 
iniciativa s’emmarca dins el Pla 
Educatiu d’Entorn (PEE), un 
projecte impulsat per l’Ajunta-
ment i la Generalitat amb l’ob-
jectiu de millorar els resultats 
acadèmics i la cohesió social, 
entre d’altres aspectes. 
En el marc del PEE també s’ha 
posat en marxa al gener a l’es-
cola El Turó un grup d’autoa-
juda per a la lectura en família, 
promogut per l’Ampa amb el 
suport del centre, les bibliote-
ques i l’Agrupament Escolta 
El Turó. Tots els divendres, de 
16.30 a 17.30h, les famílies es 
reuneixen per llegir conjunta-
ment amb l’objectiu d’afavorir 
l’hàbit lector, la integració social 

i els lligams personals. D’altra 
banda, el Servei Local de Català 
i el PEE realitzen tots els dime-
cres, de 15 a 16.15h, a l’escola 
El Turó, el projecte Llengua i 
socialització de famílies en l’en-
torn educatiu, on es fa servir la 
lectura i el coneixement del ca-
talà com a eina integradora. En 
aquesta proposta, que està en 
marxa des del mes d’octubre, 
participa un grup de 31 mares 
que es reuneix un cop per set-
mana dins l’horari lectiu.

Sílvia Alquézar | Redacció
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El Turó ha creat un club de lectura en família

L’escola Fedac 
acull el dia 21 
una jornada 
sobre educació

Un grup de mestres de Mont-
cada organitza el 21 de gener a 
l’escola Fedac una jornada edu-
cativa amb el nom d’Edcamp 
Montcada, que compta amb 
la col·laboració de la Fundació 
Jaume Bofi ll. L’objectiu és crear 
un espai de debat per a apassio-
nats de l’educació per compartir 
experiències, coneixements i in-
quietuds. La metodologia dels 
Edcamps es basa en l’aprenen-
tatge entre iguals, la conversa i 
l’intercanvi de coneixements i 
experiències. La jornada es de-
senvoluparà entre les 8.45 i les 
14h. A l’arribada, les persones 
inscrites proposaran els temes 
a tractar, que s’agruparan per 
àrees. Hi ha previstes tres ses-
sions de debat, d’una hora ca-
dascuna, que autogestionaran 
els participants. “Si un tema 
no s’ajusta a les teves expec-
tatives, no hi ha cap proble-
ma per canviar de grup”, ha 
comentat Sílvia Gumbau, pro-
fessora de l’escola Fedac. La ins-
cripció és gratuïta i es pot fer al 
web edcamp.educaciodema.cat. 

Sílvia Alquézar | Redacció

La Penya Blanquiblava va lliurar el 28 de desembre els regals a 
Càritas Montcada en un acte que va tenir lloc a la parròquia de 
Can Sant Joan. L’entitat cristiana classifi ca les joguines per edats 
i després les reparteix entre els infants de les famílies amb menys 
recursos econòmics. El president de la Penya, Francisco Martínez, 
es va mostrar molt satisfet “perquè la campanya té cada any una 
gran resposta per part de la ciutadania i alguns establiments”, 
destacant enguany les aportacions del Bar Peña i la Papereria Ma-
resma, tots dos de Mas Rampinyo | SA

PENYA BLANQUIBLAVA
Balanç positiu de la novena edició de la campanya 
de recollida de joguines per a famílies vulnerables

El matx entre els veterans del club verd i de l’Espanyol es va jugar 
el 8 de gener a l’estadi de la Ferreria i va acabar amb el resultat de 
3 a 10 favorable al conjunt blanquiblau, dirigit per Rafa Marañón i amb 
exjugadors com Eloy, Lardín i Uceda, entre d’altres. “Estem contents 
perquè va ser un partit molt entranyable, tot i que lamentem la poca 
afl uència de públic”, va comentar el president del CD Montcada, Mo-
desto ‘Tato’ Sanchís. ‘Sin teta’ va agrair al club verd la seva iniciativa. 
“Els jugadors són encantadors, però és veritat que esperàvem que 
vingués més gent”, ha dit Manu Muñoz, de l’entitat  | SA

ESPORT SOLIDARI
El CD Montcada recapta 300 euros al partit amistós 
contra l’Espanyol en suport de ‘Sin teta hay paraíso’
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El projecte es basa en la lluita contra l’aïllament social i evitar la me-
dicalització dels problemes de la vida, posant en contacte els usua-
ris dels Centres d’Atenció Primària amb els recursos que ofereix la 
ciutat a nivell de teixit associatiu. La principal eina del programa 
consisteix a acompanyar la persona que presenta malestar emoci-
onal, símptomes lleus de depressió i ansietat i, sobretot, amb risc 
d’aïllament social en la tria d’activitats lúdiques. L’acte començarà 
a les 19h | SA

SALUT PÚBLICA
El programa de prescripció social es presentarà el 2 
de febrer a la sala institucional de la Casa de la Vila
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El motiu de la reunió (19.30h) és impulsar el moviment en defensa 
dels drets de les persones lesbianes, gais, transexuals, bisexuals i in-
tersexuals al municipi i preparar els actes del Dia Mundial contra la 
LGTBIfòbia. D’altra banda, l’Ajuntament participarà el 27 de gener a 
les primeres jornades sobre polítiques LGTBI al món local organitzades 
per la xarxa de municipis de la qual el consistori montcadenc n’és 
un dels impulsors de la iniciativa. La trobada tindrà lloc a Sabadell i 
s’adreça a personal tècnic de les administracions, polítics i entitats | SA

IGUALTAT
La Casa de la Vila acollirà el proper 6 de febrer 
la primera trobada LGTBI a Montcada i Reixac

A la reunió (18.30h) es parlarà de les activitats i l’estat de les enti-
tats de dones del municipi. També es continuarà amb la preparació 
dels actes de la I jornada Dones i Participació social, prevista el 18 
de març, amb motiu del Dia de les Dones Treballadores | SA

El Consell de Dones es reuneix el 23 de gener a 
l’Espai Kursaal per parlar dels actes del 8 de març
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Preu abusiu
El passat 20 de novembre, a les 12h, 
vaig rebre una trucada del Centre 
d’Atenció d’Animals Domèstics de 
Terrassa (CAADT) informant-me que 
tenien  el meu gat (que portava un dia 
sense tornar a casa). Unes veïnes del 
meu carrer li havien donat de menjar 
i, fi nalment, van trucar la protectora. 
Personal del CAADT va anar a reco-
llir-lo amb una furgoneta i va compro-
var que tenia xip, però sense poder 
identifi car que pertanyia a algú del 
mateix carrer, el va portar a la protec-
tora. Quan vaig arribar al CAADT, a les 
12.30h, em van dir que havia de pa-
gar 184 euros per poder endur-me el 
meu gat, cobrant-me 13 euros extres 
per cada dia que romangués allà. El 
total responia a 145 euros en concep-
te de la recollida i el transport del gat 
(distància, 6,3 km); 15  per la recepció 
de l’animal, i 23 per “recuperació amb 
xip”. És a dir, em van cobrar 184 euros 
per un servei públic de transportar el 
meu gat i tenir-lo 45 minuts al centre 
(sense donar-li de menjar ni passar 
per cap veterinari). Com tot això són 
taxes i no una multa, l’única via per re-
clamar el preu abusiu d’aquest servei 
és fent una instància a l’Ajuntament 
de Terrassa.
Fent recerca he trobat les taxes que 
imposen altres ajuntaments a les se-
ves protectores. A Sabadell, 27 euros 

de recollida i 19 d’identifi cació amb 
microxip; a Barcelona, 82 en total i a 
Madrid, 48. Per totes aquestes raons,  
vull fer una crida no solament a tots 
aquells que hagueu hagut de pagar 
aquest preu abusiu, sinó també a 
aquells que trobeu que aquesta taxa 
és injustifi cada, perquè aneu a l’Ajun-
tament de Terrassa a fer una instància 
amb aquest escrit. El que està fent 
aquell consistori no és cobrar una 
taxa, és usura! I seguirà fent-t’ho fi ns 
que no alcem la veu per demanar un 
preu just. Recuperar el teu animal no 
ha de suposar una càrrega, sinó un 
alliberament! Tot i que parlo de l’Ajun-
tament de Terrassa, el CAAD ofereix 
els seus serveis a set municipis de la 
comarca entre els quals hi ha Mont-
cada i Reixac, Matadepera, Polinyà, 
Rellinars, Rubí, Sant Quirze i Terrassa. 

Ariadna Puig
Les Fonts de Sant Quirze 

Silencis gens clars
Sovint ens omplim la boca de la parti-
cipació ciutadana, de la implicació de 
la societat civil, però quan es proposa 
a l’administració la seva col·laboració, 
aquesta no permet la utilització d’un 
espai públic, amb una sèrie de raons 
que més aviat semblen excuses. Per 
a La Marató de TV3 La Unió va de-
manar el Teatre Municipal ja que el 
seu aforament és molt superior al de 

l’entitat. En una reunió celebrada fa 
temps es va acordar cedir el teatre, 
però, a l’hora de la veritat, no va ser 
així. Prou difícil ho tenen les entitats 
socials i culturals com La Unió per 
tirar endavant any rere any, perquè 
l’administració els hi posi traves. Si 
hi ha hagut raons polítiques, que s’ 
expliquin; si hi ha hagut un oblit o un 
error, que s’ aclareixi i, si ha estat una 
decisió unipersonal, que doni la cara 
qui l’hagi pres.
No es tracta de fer merder, però sí 
d’aclarir el fets. No ens excusem amb  
problemes econòmics, ni de dates. Si 
hi ha raons ètiques respecte La Mara-
tó o respecte La Unió, que s’ exposin. 
Com a veí de Montcada i Reixac, vull 
saber el per què de la no cessió del 
Tea tre Municipal. Cal transparència i 
informació al respecte, com en altres 
temes. La Regidoria de Cultura ha 
d’explicar què ha passat, en especial,  
la regidora de Cultura i, com no, la jun-
ta de La Unió de Mas Rampinyo, que 
també ha de dir la seva. Col·laborar, 
sumar i tirar endavant, aquesta és la 
força d’un poble, ciutat o país. 

Fidel Casajuana
Mas Rampinyo 

Comportament incívic
Fa anys vaig escriure a aquest ma-
teix mitjà per queixar-me d’un veí de 
la carretera de Ripollet. Resulta que 

aquest senyor té tres gossos i cada 
dia es dedica a passejar-los per l’es-
mentat carrer amb tota la tranquil-
litat del món mentre els animals 
defequen. Encara és el dia que vegi 
aquest senyor recollir els excrements 
dels seus gossos. Convido qualsevol 
persona encarregada d’aquesta àrea 
de l’Ajuntament que visiti la Carretera 
de Ripollet per la voravia de l’antiga 
Aismalibar. “Gaudiran” de trepitjar 
caques continuadament… I no n’hi 
ha ni una, ni dos ni tres, imaginin el 
que signifi ca tres gossos fent caca a 
diari en el mateix indret. Si aparques 
a aquell costat, tens la pasterada as-
segurada a la teva sabata. I si reps 
visites a casa teva, de cada 10 que 
aparquen allà, 8 trepitgen una “en-
cantadora” tifa.  
I dic jo, aquest incivisme, aquesta 
manca de respecte tan exagerada, 
no té cap tipus de conseqüència? 
Individus com aquest són els que 
aconsegueixen que moltes persones 
perdin el respecte als animals. Si us 
plau, visitin la carretera de Ripollet i 
facin alguna cosa! Ja són molts anys 
suportant això!

C. M.
Mas Rampinyo

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu
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>Editorial

Mal inici d’any

El 2017 ha començat amb mal 
peu. El 9 de gener un home va 
morir atropellat a les vies, fet 
que va motivar l’endemà mateix 
una nova acció de protesta per 
reclamar el soterrament de l’R2. 
Malgrat que tot apunta que no 
va ser un accident, el govern i la 
Plataforma i molts partits no han 
deixat perdre l’oportunitat de re-
iterar que no volen cap més mort 
a les vies i han tornat a reclamar 
al Ministeri i a Adif que complei-
xi els seus compromisos.
És trist que la majoria de les 
concentracions convocades 
recentment per reivindicar el 
soterrament hagin d’estar vin-
culades a pèrdues humanes. 
Però el més trist i lamentable 
és que el Ministeri de Foment 
no es digni ni tan sols a res-
pondre les trucades de l’Ajun-
tament, quan fa només sis 
mesos l’exministra, Ana Pas-
tor, va assegurar que al pres-
supost del 2017 hi hauria una 
partida destinada al projecte. 
Serà aquest un incompliment 
més a afegir a la llarga llista de 
greuges que suma el municipi? 
I ara, quina serà l’excusa? La 
del canvi de titular de Foment 
ja no s’aguanta gaire. El nou 
ministre hauria de començar a 
posar fi l a l’agulla als projec-
tes que la seva antecessora li 
va traslladar. Si no ho fa aviat,  
quedarà el dubte de saber si 
l’encàrrec que té és seguir 
ajornant les obres ‘sine die’.

La propera edició de 
‘La Veu’, el 3 de febrer
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CAPELLA, A LES ESCOLES
Alumnes de tercer a sisè dels centres de 
primària coneixeran la vida i l’obra del pintor

Les entrades per al ballet de Sant 
Petersburg que l’11 de març re-
presentarà ‘El llac dels cignes’ al 
Teatre Municipal (20h) es van 
exhaurir només tres dies després 
que es posessin a la venda –el 
2 de gener. “Estem gratament 
sorpresos per aquesta resposta 
tan aclaparadora, que posa de 
relleu el gran nivell cultural 
dels montcadencs”, ha dit la re-
gidora de Cultura i Patrimoni, 
Mònica Martínez (ICV-EUiA), 
per a la qual fets insòlits com 
aquest “ens animen a seguir 
treballant en aquesta línea, 
oferint una programació cultu-
ral variada, amb propostes de 
qualitat per a tots els públics”.

Gira mundial. Formada per 38 
ballarins, el Ballet de Sant Pe-
tersburg combina l’elegància de 
la dansa clàssica i un aire fresc 
del segle XXI, amb acurades 
posades en escena. L’espectacle 
arriba a Montcada i Reixac dins 
d’una gira mundial que als Paï-
sos Catalans només fa parada a 
Sant Cugat, Palma de Mallorca, 
Manresa, Granollers i Vilafranca 

del Penedès. L’altra proposta des-
tacada de la programació és l’es-
pectacle ‘Lari Poppins’, a càrrec 
del Mag Lari, que es podrà veure 
el 25 de març al Teatre Municipal 
(19h).  Jocs de mans impossibles, 
il·lusionisme i un número en què 
hi participa tot el públic són al-
guns dels ingredients  d’aquesta 
proposta familiar, que ja té gai-
rebé totes les entrades venudes, 
“fet que era més previsible en 
tractar-se d’un artista molt co-
negut i un espectacle intergene-
racional”, segons Martínez. 
Entre les propostes per al públic 
familiar també hi ha una obra de 
titelles a càrrec de la companyia 
Festuc Teatre, que representarà 
‘La rateta que escombrava l’esca-
leta’ el 29 de gener, a l’Auditori 
Municipal (12h). El Kursaal serà 
l’escenari d’un altre muntatge 
de teatre i titelles ‘La botigueta’, 
de la companyia Tanaka Teatre, 
el 19 de març (12h), on el pú-
blic participa i decideix com fer 
una compra responsable coin-
cidint amb el Dia Internacio nal 
del Consum. Aquesta proposta 
compta amb el suport de la Re-
gidoria de Ciutadania. El concert 
solidari de fl amenc d’Alba Guer-
rero obrirà la programació ofi cial 
el 28 de febrer (veure pàgina 12).

Torna el cinema. L’Auditori Mu-
nicipal acollirà la projecció de 
dues pel·lícules aquest trimestre. 

La primera serà ‘Elle’, un thriller 
psicològic interpretat per l’actriu 
Isabelle Huppert i dirigit per Paul 
Verhoeven (11 de març, 19h). 
L’altre fi lm que es podrà veure 
serà ‘Florence Foster Jenkins’ (18 
de març, 19h), una comèdia dra-
màtica d’Stephen Frears ambien-
tada a la dècada dels anys 40 a la 
ciutat de Nova York. Basada en 
una història real, la protagonista 
–Meryl Streep– ha estat nomina-
da per aquest personatge als mi-
llors premis del cinema mundial.  
Les entrades es poden comprar 
al portal mirteatres.cat.

Laura Grau | Redacció

‘El llac dels cignes’ i ‘Lari Poppins’, plats 
forts de la nova temporada d’espectacles
En només tres dies es van exhaurir les entrades per a l’obra de dansa clàssica i ja en queden poques per veure el Mag Lari

PROGRAMACIÓ 2017

Montcada és un dels 
sis municipis catalans 
on actuarà el Ballet de 
Sant Petersburg
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La companyia Ballet de Sant Petersburg està formada per 38 ballarins i ballarines i és una de les més prestigioses del panorama artístic actual

‘Lari Poppins’ és el darrer espectacle de màgia i humor del conegut artista Mag Lari
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El grup Sayuc de Can Cuiàs va fer 
passar una bona estona al públic 
que va acudir a l’estrena de ‘Gol-
pe divino’, el passat 15 de gener. 
Es tracta d’una comèdia escrita i 
dirigida per Dèlia G. Domènech, 
caracteritzada per situacions còmi-
ques i esbojarrades. L’obra, en clau 
paròdia, està ambientada en un 

convent de clausura on la imatge 
d’una verge feta d’or atrau un pin-
toresc grup de lladres que intenta-
rà robar-la, fent-se passar per dues 
monges i dos inquilins del mones-
tir, reconvertit en casa rural per 
tenir nous ingressos. L’argument 
dona peu a situacions de gran hi-
laritat, amb interpretacions  força 
aconseguides. Les diferents esce-

nes, plantejades com esquetxos, 
se succeeixen a bon ritme enlla-
çades amb transicions  musicals 
on els actors canvien els elements 
de l’escenari mentre ballen ani-
madament. L’obra s’inclou dintre 
de la mostra Montcada a Escena, 
que clourà amb ‘La paz perpetua’ 
de Dèria Tea tre, al Kursaal –obra 
que encara no té data d’estrena.

MONTCADA A ESCENA

Laura Grau | Can Sant Joan

Sayuc estrena la seva comèdia 
més divertida, ‘Golpe divino’
Ambientat en un convent, l’espectacle teatral ofereix moments de gran comicitat 
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Una escena de la comèdia coral ‘Golpe divino’, en què participen una desena d’actors i actrius que parodien la vida en un convent de clausura

El grup de teatre La Salle Montcada repre-
sentarà a l’escola el 22 de gener i l’11 i 19 de 
febrer l’espectacle ‘Between us’, estrenat al 
Kursaal el passat desembre dins Montcada 
a Escena. Es tracta d’una adaptació de la 
comèdia ‘Pels pèls’, en què el públic té un 
paper actiu en la resolució d’una trama po-
licíaca. Les entrades, al preu de 5 euros, es 
poden comprar a taquilla una hora abans, 
o bé, anticipadament a l’ofi cina Allianz del 
passeig Rocamora. Els diumenges la funció 
és a les 18h i els dissabtes, a les 22h | LG

> ‘Between us’, a La Salle
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BIBLIOTECA ELISENDA
Les Aules d’Estudi funcionaran fi ns al 27 de gener
La Biblioteca Elisenda de Montcada obre les seves portes de di-
lluns a divendres a la nit perquè els estudiants majors de 16 anys 
puguin preparar els exàmens. El servei funciona de les 20.30 a les 
00.30h. L’accés a l’equipament municipal s’ha de fer per l’entrada 
del passatge Menorca | LG

CONCERT PELS REFUGIATS
Itaca Band i La Sra.Tomasa, al Palau Sant Jordi
Els grups montcadencs 
Itaca Band i La Sra.
Tomasa participaran al 
gran concert a favor de 
les persones refugiades 
que tindrà lloc al Palau 
Sant Jordi de Barcelona 
el proper 11 de febrer. 
L’espectacle, dirigit per 
La Fura dels Baus, compta amb la participació d’una cinquantena 
de grups i artistes, amb noms tan reconeguts com Lluís Llach, Sílvia 
Pérez Cruz i Macaco, entre d’altres. El concert s’inclou dins de la 
campanya iniciada per l’entitat ‘Casa nostra, casa vostra’ | LG
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PATRIMONI CULTURAL
Taula rodona sobre el Rec Comtal, el 2 de febrer

L’acte l’organitza l’AV de Can Sant Joan al Kursaal amb el títol 
‘El Rec Comtal. Passat, present i reptes de futur’ per refl exionar 
sobre aquest be patrimonial, un tram del qual passa per aquest 
barri (19h). La taula rodona serà conduïda per la periodista d’El 
Periódico de Catalunya, Helena López, i comptarà amb Enric H. 
March, autor del llibre ‘El Rec Comtal. 1.000 anys d’història’ (Vie-
na Edicions, 2016); Roger Sansi, de l’Institut Català d’Antropolo-
gia, i Antonio Alcántara, membre de l’AV | LG

PROMOCIÓ DE MÚSICS
El 29 de gener, últim dia per optar al Cabal Musical

Es tracta d’un programa de beques per a joves músics que promouen  
el Consorci del Besòs i l’Ajuntament de Barcelona als municipis de 
la Franja del Besòs amb la participació del Taller de Músics. Els 
músics interessats –grups o solistes amb una trajectòria no conso-
lidada– han de superar un procés de selecció per participar al pro-
grama, que dura dos anys i inclou formació i recursos en projectes 
d’emprenedoria. Més informació al web www.cabalmusical.cat | LG

FUNDACIÓ CULTURAL
L’historiador Miquel Sánchez presenta un llibre 
sobre els molins paperers del tram fi nal del Ripoll
La presentació tindrà lloc el 26 de gener, a les 19.30h, a la seu de 
la Fundació Cultural (Major, 47) i serà conduïda per l’historiador 
montcadenc Jaume Alcázar. El llibre, titulat ‘Els molins paperers 
del Ripoll inferior: Barberà, Ripollet, Cerdanyola i Montcada (se-
gles XVI-XVIIIè), parla de la importància de l’aigua i els recs moli-
ners i abasta l’època en què el paper es feia a mà fi ns la irrupció 
de les màquines de fabricació de paper en continu. En el cas de 
Montcada, l’historiador Miquel Sánchez ha investigat el molí de 
Montcada (1508) i el de Reixac o Farga Vinyals (1525) | LG

CASA DE LA VILA
Daniel Gil exposa fotografi es de llocs abandonats
Fins a l’11 de febrer es pot 
visitar a la Casa de la Vila la 
mostra ‘L’art d’immortalitzar 
espais buits’, del montca-
denc Daniel Gil, que forma 
part d’un col·lectiu de per-
sones fascinades pels llocs 
abandonats que es dedi-
quen a plasmar en fotogra-
fi es ‘les restes de vida’ que queden en aquests espais oblidats i 
reconstruir o fantasiejar sobre el seu passat. El gruix del seu treball 
es pot consultar al blog ‘Última visita’ | LG
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Convocat el 4t concurs de 
fotografi a del parc natural
L’Ajuntament i el Centre de Do-
cumentació del Parc de la Serra-
lada de Marina, amb el suport 
de l’Agrupació Fotogràfi ca de 
Montcada i Reixac (Afotmir), 
han posat en marxa la quarta 
edició del concurs fotogràfi c del 
Parc de la Serralada de Marina, 
que premia les millores imatges 
de l’espai forestal i atorga tres 
guardons valorats en 200 euros 
cadascun; a la millor fotogra-
fi a de fl ora i/o fauna; la millor 

imatge de patrimoni i a la millor 
fotografi a de paisatge. Les per-
sones que hi participin podran 
presentar un màxim de quatre 
fotografi es,  que hauran de ser 
inèdites. Per enviar-les, cal que 
estiguin en format jpg i tinguin 
un pes màxim de 3 MB. Les 
obres s’han d’enviar a l’adreça 
de correu p.smarina.cd@diba.cat 
fi ns al 31 de maig. El lliurament 
de premis tindrà lloc el 19 de 
juny, a la Biblioteca Elisenda | LG

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

Se precisa. Tornero de control nu-
mérico para una empresa ubicada en 
Barberà del Vallès. Tel. 628 539 117.
Venta o alquiler. Dos plazas de 
párquing en av. Catalunya de Mas 
Rampinyo: plaza de 10m2 (6.000/40 
euros) y plaza de 6 m2 para coche 
pequeño o moto (3.500/25 euros). 
Tel. 691 077 039. 
Se ofrece. Señora para labores de 
limpieza. Tel. 680 280 442 (Montse).
Se ofrece. Señora con experiencia 
para limpiar. Tel. 640 220 866.
Venta o alquiler. Plaza de garaje 
en zona Mercadona, Mas Rampinyo. 
Venta: 9.000 euros. Tel. 676 409 798.
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Aquest mes han començat les vi-
sites guiades per a escoles a l’ex-
posició ‘Joan Capella, poètica 
d’interior’, comissariada per l’ar-
tista i director de l’escola d’art La 
Taca, Antonio Pérez. La mostra, 
promoguda per la Fundació Joan 
Capella (FJC), romandrà a l’Au-
ditori Municipal fi ns al 2 d’abril 
perquè hi puguin passar prop de 
1.600 alumnes de tercer fi ns a sisè 
de totes les escoles del municipi, 
en un intent de donar a conèixer 
a les noves generacions la fi gura i 
l’obra de l’artista montcadenc, que 
va morir al 2005. Les visites tam-
bé van a càrrec de Pérez, que fa 
un recorregut amè per la bio grafi a 
de Capella, des de la seva infància 
fi ns al moment en què es conver-
teix en un pintor amb un estil pro-
pi i assoleix el reconeixement del 
públic i la crítica. 

Visita guiada. Durant les visites, 
Pérez aconsegueix apropar als 

estudiants la personalitat de Ca-
pella, que ja de ben petit mostra 
la seva facilitat per al dibuix i la 
pintura, i també per al futbol, 
fi txant per clubs de fora del mu-
nicipi. L’experiència dramàtica 
de la Guerra Civil amb la mort 

del seu pare i la impossibilitat 
d’anar a l’escola durant tres anys 
marquen la infància del pintor, 
que troba en l’art una vàlvula 
de sortida a les seves inquietuds. 
Pérez també repassa a través dels 
quadres de la mostra l’evolució 

pictòrica de Capella i explica la 
infl uèn cia que van exercir sobre 
ell estils com el fauvisme i el cu-
bisme. Per reforçar les visites, els 
professors treballen l’obra de l’ar-
tista a classe a partir del material 
didàctic editat per la FJC.

PINTURA

Prop de 1.600 escolars visitaran la 
mostra de la Fundació Joan Capella
El comissari de l’exposició, Antonio Pérez, és el responsable de les visites guiades que es faran fi ns a l’abril
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Antonio Pérez, comissari de l’exposició de Joan Capella, durant una visita guiada amb alumnes de sisè de l’escola El Turó feta el 13 de gener

Laura Grau | Montcada

El 29 de gener arrenca el pro-
grama de visites que organitza 
el Museu Municipal a la Casa 
de les Aigües, inclosa a la Xarxa 
de Turisme Industrial. La pri-
mera visita del 2017 al complex 
modernista, titulada ‘Els secrets 
de la Casa de les Aigües’ –de 90 
minuts de durada–, començarà 
a les 12h i el preu és de 2 euros.  
Els qui prefereixin les visites 
teatralitzades, hauran d’esperar 
fi ns al 12 de febrer per partici-
par a ‘La fàbrica de l’aigua’ –al 
preu de 5 euros. 
També torna els diumenges la 
Jugatecambiental al jardí de la 
Casa de les Aigües adreçada 
al públic familiar per fomentar 
el respecte per l’entorn a través 
del joc i de tallers didàctics. 
Enguany, gràcies als fons que 
corresponen a l’Ajuntament en 
concepte de taxa turística, s’han 
col·locat senyals direccionals 
per als vianants que vagin a la 
Casa de les Aigües o a la Casa 
de la Mina, des de l’estació de 
Montcada Bifurcació | LG

En marxa el 
nou programa 
d’activitats 
a la Casa de 
les Aigües
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NADAL I REIS

La màgia dels Reis
i la il·lusió dels petits 
omplen els carrers
Bona acollida al Patge Xumet, novetat de la Cavalcada

La comitiva reial va ser rebuda per les autoritats municipals en un gran escenari situat al centre de la plaça de l’Església, plena de gent

El Rei Baltasar, amb dos dels seus patges, durant el recorregut pels carrers El Rei Gaspar lluïa una carrossa de tonalitats daurades

Un representant de Ses Majestats va atendre la canalla a la plaça del Bosc de Can Sant Joan

El Patge Xumet, al seu pas per la plaça de l’Església, on va recollir un gran nombre de xumets

La Unió va organitzar una nova edició de la Fira Reis a la sala granEl patge de l’AV de Montcada Nova-Pla d’en Coll, amb dos germans

Famílies montcadenques esperant l’arribada de la Cavalcada de Reis

La Cavalcada de Reis 2016, el 5 
de gener, va posar el punt fi nal 
a les celebracions nadalenques. 
Ses Majestats van desfi lar amb 
un total de 7 carrosses i van fer 
parades al Casino de Terra Nos-
tra i a la plaça de l’Església, on es 
va muntar un gran escenari. En 
aquest punt, el rei Melcior va re-
bre la clau de la ciutat de mans 
de l’alcaldessa, Laura Campos 
(ICV-EUiA) –acompanyada de 
regidors del govern i l’oposició–, 
que li va donar la benvinguda. 
La principal novetat va ser la in-
corporació d’un nou personatge a 
la desfi lada, el Patge Xumet que, 
pujat en un tricicle, va recollir el 
preuat objecte de mans dels pe-
tits a canvi d’una llaminadura. 
Donada la bona resposta, amb 
un total de 33 xumets recollits, la 
Regidoria de Cultura i Patrimoni 
ha decidit incorporar de forma 
defi nitiva aquest nou personatge 

en les properes visites dels Reis. 
Tal com es va fer l’any passat per 
primera vegada, després de com-
pletar el recorregut, que va pas-
sar per Mas Rampinyo, els Reis i 
els seus patges van fer el fi  de fes-
ta a l’Àgora del complex Montca-
da Aqua, on centenars d’infants 
acompanyats dels seus familiars 
els van poder lliurar la carta.

Altres activitats. Els Reis Mags 
també van visitar Can Cuiàs, 
on van arribar convidats per 
l’AV del barri. Els dies previs, els 
infants montcadencs van poder 
lliurar les seves cartes als patges 
de les AV de La Ribera, Mont-
cada Nova-Pla d’en Coll i Can 
Sant Joan i de la Unió de Mas 
Rampinyo, que també va orga-
nitzar la Fira Reis al seu local. El 
dia 25 a la nit, el Cafè Colon de 
l’Abi va acollir un concert de jazz 
amb el quintet Ramon Quadra-
da Swing Machine.

Laura Grau | Redacció

La Locomotora Negra, la Big Band estable 
més antiga de Catalunya, va protagonitzar 
el concert anual amb motiu de les festes de 
Nadal el 30 de desembre al Teatre Munici-
pal, on no va quedar ni una butaca lliure. 
Sota la direcció de Ricard Gili, l’orquestra 
va oferir un concert de gran nivell amb un 
repertori centrat en temes clàssics del jazz, 
el swing i l’estil New Orleans, on també van 
tenir cabuda algunes peces típiques de les 
dates nadalenques | LG

> Èxit de la Locomotora Negra
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En fi nalitzar la Cavalcalda, els  Reis i la seva comitiva van recollir cartes a l’Àgora de l’Aqua
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22 l diumenge
Teatre. ‘Between us’, del Grup de Teatre 
La Salle Montcada. Hora: 18h. Lloc: La 
Salle. Preu: 5 euros. 

23 l dilluns
Reunió. Del Consell Municipal de Do-
nes. Hora: 18.30h. Lloc: Kursaal.

26 l dijous
Presentació. ‘Els molins paperers del Ri-
poll inferior’, de Miquel Sánchez. Hora: 
19.30h. Lloc: Fundació Cultural Mont-
cada.

Ple. Sessió ordinària de gener. Hora: 
19.30h. Lloc: Casa de la Vila.

27 l divendres
Hora del conte. ‘Tut-Tururut’, a càrrec 
de Miqui Giménez. Hora: 18h. Lloc: Bi-
blioteca de Can Sant Joan. 

28 l dissabte
Concert. Salva Criado presenta ‘Ocho par-
tos naturales y una cesárea’. Hora: 20h. 
Lloc: Cafè Colon (Abi). Taquilla inversa.

Concert. De la cantaora Alba Guerrero 
per a Montcada Solidària. Hora: 21h. Lloc: 
Teatre Municipal. Preu: 8 euros anticipa-
da/10 a taquilla.

29 l diumenge
Teatre familiar. ‘La rateta que escombrava 

l’escaleta’, de Festuc Teatre. Hora: 12h. 

Lloc: Auditori Municipal. Preu: 4 euros.

Visita. ‘Els secrets de la Casa de les Aigües’’. 

Hora: 12h. Organitza: Museu Municipal.

30 l dilluns
Presentació. Montcada Camina. Hora: 

19h. Lloc: Casa de la Vila. Organitza:IME. 

2 l dijous
Presentació. Programa de Prescripció 

Social. Hora: 19h. Lloc: Casa de la Vila.

Taula rodona. Sobre el Rec Comtal. Hora: 

19h. Lloc: Kursaal (veure pàgina 18).

Inauguració. Exposició ‘Reinventando 

un arte’. Hora: 19.30h. Lloc: Kursaal.

EXPOSICIÓ
L’ART D’IMMORTALITZAR 
ESPAIS BUITS
de Daniel Gil
Fins a l’11 de febrer

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

20 21 22

27 28 2924 25 2623
Recasens V.Nieto V.NietoM.Guix R.Miró El PuntC.Pardo

Rivas

Duran J.Vila C.PardoRivas

1 32

Duran Duran

4 5

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

30 31
M.Guix R.Miró R.Miró

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

28 DE GENER, 20H
CAFÈ COLON (ABI)

CONCERT SALVA CRIADO
‘Ocho partos naturales y una cesárea’

PINTURA
JOAN CAPELLA, 
POÈTICA D’INTERIOR
Fins al 2 d’abril

Agenda

     gener/febrer
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EXPOSICIÓ
REINVENTANDO UN ARTE
Fofografi es de Jordi Pano
2 de febrer, 19.30h
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KORFBAL
El CK Montcada, preparat per fer el 
seu debut internacional a l’Europa 
Shield que es disputarà a Portugal

l

Marina Castro, nedadora de 17 
anys del CN Sabadell, partici-
parà el 21 de gener en la seva 
primera competició de l’any al 
Campionat de Catalunya de 
fons indoor que es disputarà a  
Sabadell i que és classifi catori 
per al Campionat d’Espanya de 
Llarga distància en piscina co-
berta que es farà el 18 de febrer 
a les instal·lacions del CN Ma-
taró. El dia 22, la montcadenca, 
de la categoria absoluta jove, 
marxarà a Sierra Nevada (Gra-
nada) per entrenar-se en alçada 
fi ns al 10 de febrer amb l’equip 
nacional ESP 2020. Castro ha 
entrat a la llista de 29 nedadors 
que integren aquest equip que 
ha estat dissenyat amb l’objectiu 
de preparar els Jocs Olímpics 
de Tokio 2020. La nedadora del 
CN Sabadell ja va entrar en una 
convocatòria prèvia d’aquest 
grup que es va fer entre els 
mesos d’octubre i novembre al 
CAR de Sant Cugat | RJ

Marina Castro 
es consolida a 
l’equip nacional 
ESP 2020

FORMACIÓ

El campionat d’Espanya premia la feina 
del CH La Salle amb l’handbol femení
Les montcadenques Mireia Heredia (CH La Salle) i Amanda Biescas (BM Granollers) guanyen l’or amb Catalunya

El planter de l’esport femení local 
ha demostrat en l’inici d’aquest 
2017 el seu bon moment amb 
l’excel·lent rendiment d’algunes 
de les seves representants en com-
peticions d’àmbit estatal. Al món 
de l’handbol, les montcadenques 
Mireia Heredia, cadet de 14 anys 
del CH La Salle, i Amanda Bies-
cas, infantil de 13 anys del BM 
Granollers que es va formar al 
club lassal·lià durant les seves eta-
pes de benjamina i alevina, s’han 
proclamat campiones d’Espanya 
amb les seleccions catalanes de les 
seves respectives categories durant 
la competició que es va disputar 
entre l’1 i el 7 de gener a Blanes. 

Ors. Heredia, que és cadet de pri-
mer any, es va penjar l’or amb la 
selecció cadet femenina, que va 
aconseguir la victòria a la fi nal que 
es va disputar el 7 de gener contra 
la Comunitat Valenciana (22-24). 
Aquest mateix dia, Biescas, que és 
infantil de segon any, va guanyar 
la medalla d’or amb la selecció 
infantil, que també va superar la 
Comunitat Valenciana (26-21) a 
la fi nal. “Aquest èxit és un refl ex 
del treball i l’esforç que el CH 
La Salle està fent els últims anys 
per potenciar l’handbol femení. 
La feina que es fa en equip per-
met que algunes jugadores bri-
llin de forma individual”, ha co-
mentat Álex Expósito, entrenador 

d’Heredia al cadet lassal·lià  i que 
també va dirigir Biescas en la seva 
etapa d’alevina. Expósito, que 
en els últims tres anys ha format 
part del cos tècnic de la selecció 
catalana infantil, també valora les 
“ganes de treballar i l’amor per 
l’handbol” de les dues jugadores.
Aquesta és la primera vegada que 
dues montcadenques es procla-
men campiones d’Espanya en una 
mateixa edició, seguint el camí que 
va iniciar Patrícia Espínola, doble 
campiona d’Espanya amb Catalu-
nya quan era cadet i juvenil. 

Rafa Jiménez | Redacció

La cadet Mireia Heredia i la infantil Amanda Biescas, a la pista coberta de la Zona Esportiva Centre, amb les seves respectives medalles d’or 
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La benjamina del CTT La Unió 
disputarà el Campionat Estatal de 
tennis de taula que se celebrarà al 
febrer a Valladolid després de ser 
setena a la fase prèvia que es va 
fer entre el 6 i el 8 de gener a Al-
cobendas. “Irene s’ho jugava tot a 
una carta, però ha competit molt 
bé, millor del que esperàvem”, ha 
dit el seu tècnic i pare, Paco Agua-
do –ambdós, a la fotografi a | RJ

> Irene Aguado 
competirà a Valladolid 
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Castro, amb algunes de les seves medalles
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L’expedició del primer equip del 
CK Montcada, reforçada amb 
alguns jugadors del sènior B, sor-
tirà el 26 de gener cap a Portu-
gal per afrontar la seva primera 
participació en una competició 
internacional de clubs. Es tracta 
de l’Europa Shield, el segon tor-
neig europeu en importància que 
reunirà a la localitat d’Odivelas, a 
prop de Lisboa, els subcampions 
de les lligues nacionals, excepte 
els d’Holanda i Bèlgica. L’equip 
de David Rúa, que va ser cinquè 
a la darrera lliga, ocuparà la va-
cant que ha deixat el SZAC hon-
garès i serà un dels dos represen-
tants catalans juntament amb el 
KC Barcelona, el vigent campió. 

Els montcadencs jugaran al 
grup A i debutaran el 27 de 
gener contra el CRC Quinta 
dos Lombos portugués. Un dia 

després, tancaran la primera 
fase contra el SG Pegasus Rom-
merschied alemany i el KCC 
Ceske Budejovice txec.  

KORFBAL

Disputarà, per primera vegada, l’Europa Shield entre el 27 i el 29 de gener

Rafa Jiménez | Redacció

El CK Montcada viatja a Portugal 
per debutar a nivell internacional

Els jugadors i el cos tècnic del CK Montcada s’animen i es saluden abans de l’inici d’un partit

FUTBOL
Pablo Hurtado (UE Sant Joan-Atlètic) anuncia la 
retirada per culpa dels seus problemes als genolls

El femení de l’EF Montcada encaixa una golejada 
al camp del segon, el CF Manu Lanzarote (7-2) 

Tot i avançar-se en 
el marcador amb un 
gol matiner de Jenni-
fer Morgan, el sènior 
femení de l’EF Mont-
cada va encaixar el 
15 de gener la der-
rota més contundent 
de la temporada al 
camp del segon, el 
CF Femení Manu 
Lanzarote (7-2). 

L’equip d’Antonio Moya, que només va poder comptar amb dues 
jugadores a la banqueta per aquest partit, acaba la primera volta al 
grup 2n de Primera Catalana a la quarta posició amb 27 punts, els 
mateixos que el cinquè, el CF Soses Femení | RJ 
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HANDBOL

Doble representació montcadenca, 
a la selecció catalana absoluta
Albert Maresma i Patrícia Espínola van jugar el 15 de gener un amistós a Granollers 

Maresma i Espínola, amb la selecció catalana

Albert Maresma (CH La Sa-
lle) i Patrícia Espínola (BM La 
Roca) van representar l’hand-
bol montcadenc en els dos 
amistosos que les seleccions 
catalanes masculina i femeni-
na van disputar el 15 de gener 
a Granollers amb l’objectiu de 
recaptar fons per a la campanya 
‘Somriures que curen’, que llui-
ta contra la leucèmia infantil en 
benefi ci de l’Hospital Sant Joan 
de Déu. Amb la presència d’Es-
pínola, que juga a Divisió de 

Plata, la segona màxima catego-
ria de l’handbol femení, la selec-
ció catalana va perdre contra el 
BM Granollers (34-19). Per la 
seva part, la selecció  masculina, 
amb Maresma entre els seus ju-
gadors, també va caure contra 
el BM Granollers (29-26). 
L’organització d’aquests dos 
amistosos va permetre recollir 
uns 7.000 euros gràcies a les 
aportacions del públic assistent 
al pavelló municipal de Grano-
llers | RJ 

El GrupoUno CTC de l’UB 
MiR ha guanyat, per primera ve-
gada des del seu ascens a Terce-
ra, dos partits seguits. L’equip de 
Marta Balaguer, que ha obtingut 
quatre victòries a les últimes sis 
jornades, va començar l’any amb 
un triomf a la pista del CB Imma 
A (69-77) que l’ha permès pujar 
fi ns al novè lloc amb 20 punts. 
D’altra banda, el femení va cau-
re a la pista de l’AE Boet Mataró 
Negre (56-37) i és cuer amb 10 
derrotes seguides | RJ

BÀSQUET

El GrupoUno CTC de l’UB MiR guanya, 
per primer cop, dos partits seguits
L’equip de Marta Balaguer encadena quatre victòries a les últimes sis jornades
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Els jugadors del primer equip de l’UB MiR fan un rotllana durant un temps mort d’aquesta lliga
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Pablo Hurtado, que acaba de fer 
els 38 anys i que ha estat un dels 
jugadors més importants de l’UE 
Sant Joan-Atlètic a les últimes 
temporades, ha anunciat la seva 
retirada per culpa dels proble-
mes als genolls, que l’han obli-
gat a passar dues vegades pel 
quiròfan durant l’últim any i mig. 
“He volgut ser honest. Em retiro 
perquè sóc conscient que ja no 
puc arribar al punt físic que em 
permetria seguir sent un jugador important”, ha comentat Hurtado 
al programa ‘Temps Afegit’ de Montcada Ràdio. A nivell competitiu, 
l’UE Sant Joan-Atlètic, que ha fi txat el porter Jordi Rivera per suplir 
la marxa d’Iván Cortés, ha fi nalitzat la primera volta al grup 1r de Pri-
mera Catalana a la quarta posició per la cua amb 19 punts després 
de perdre el seu últim partit contra el FC Martinenc (0-2) | RJ 

El CD Montcada continua segon, tot i que es deixa dos 
punts al camp del penúltim, el FC Masquefa (2-2)
El CD Montcada va fi -
nalitzar la primera volta 
el 15 de gener amb un 
empat al camp del pe-
núltim, l’FC Masque-
fa (2-2), en un partit 
que va tenir guanyat 
després de remuntar 
un marcador advers. 
Edgar Lorenzo es va 
estrenar com a goleja-
dor verd neutralitzant 
el primer gol en contra abans del descans i Alejandro Escruela va mar-
car, al minut 90, el gol que semblava que li donaria els tres punts a 
l’equip de José Antonio Montes, que va veure com l’empataven al 93’. 
Amb aquest resultat, el CD Montcada manté la segona posició amb 
39 punts. Per la seva part, el femení verd va perdre al camp de l’EF 
Olesa 87 (6-0) i continua a la 9a posició del grup 2n de Segona Divisió 
amb 15 punts després d’haver perdut els seus tres últims partits | RJ 
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L’UD Santa María baixa fi ns a l’onzena posició després 
de perdre els tres últims partits de manera consecutiva

L’UD Santa María no 
va poder tornar el 15 
de gener amb cap 
punt del camp del 
tercer, l’EF Bonaire, 
que va guanyar per la 
mínima (1-0). Després 
d’una primera meitat 
sense moviments al 
marcador, els de Terra 
Nostra van encaixar el 
gol de la derrota al 79’. 

L’equip d’Alfonso Torres ha acabat la primera volta amb tres derrotes 
seguides que l’han fet baixar fi ns a l’onzena posició amb 22 punts | RJ 
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.....Minut i resultat....................................

La JAM obre les 
inscripcions per a 
la propera edició de 
la Montescatano-
Campionat d’Europa 
de Veterans

La Joventut Atlètica Montcada (JAM) ha obert les inscripcions per a 
la 4a edició de la Montescatano que es disputarà el 30 d’abril a la 
Serralada de Marina i que també acollirà el 6è Campionat d’Europa 
de Curses de Muntanya de Veterans, amb un recorregut de 13,4 
quilòmetres i 550 metres de desnivell positiu. Aquesta competició, 
de caràcter bianual, està dirigida a atletes de més de 35 anys que 
han de tenir fi txa amb les seves respectives federacions nacionals. 
Les inscripcions, limitades en aquesta prova de caire internacional 
als 450 atletes i que estaran obertes fi ns al 30 de març, es poden 
fer a la pàgina web www.montescatano.cat. Amb motiu del campio-
nat d’Europa, la resta de la Montescatano passarà de tres a dues 
curses amb una distància de 21,7 i 13,4 quilòmetres. Les inscrip-
cions per a aquestes dues proves es tancaran el 15 d’abril | RJ
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ATLETISME

El Broncesval Montcada no veç des de mitjans de 
novembre i s’apropa a les posicions de descens 

L’EF Montcada guanya els 
dos primers partits seguits

L’EF Montcada, que només havia sumat dos 
punts als vuit primers partits del grup 3r de 
Segona Catalana, ha encadenat tres jornades 
seguides sense perdre. L’equip de José Luis 
Carrasco va obtenir la seva primera victòria el 
3 de gener contra el CE Escola Pia B (6-3) i va 
repetir triomf, el dia 14, contra l’AE Penya Es-
plugues (4-1). Amb aquests resultats, els ver-
mells han pujat fi ns a la quarta posició per la 
cua amb 9 punts. D’altra banda, al grup 1r de 
2a Catalana, el CFS Montcada B continua sent 
l’últim amb un únic punt en 11 jornades | RJ

El Broncesval continua sense reaccionar i s’acosta als llocs de descens 
després d’haver perdut cinc partits a les últimes sis jornades. La darrera 
derrota contra l’FS Montsant (2-4) ha situat l’equip d’Álex Fernández, que 
no guanya des del 12 de novembre, a la quarta posició per la cua del grup 
1r de 3a Divisió amb 13 punts. Tot i aquesta situació, Fernández es mos-
tra optimista amb el futur de l’equip, en declaracions fetes al programa 
‘Temps Afegit’ de Montcada Ràdio: “Tenim confi ança en aquest grup de 
jugadors. S’està fent el treball adient i estem convençuts que sortirem 
d’aquest sotrac de resultats. No hem tingut sort amb les lesions i hi ha 
petits detalls que estan decidint els partits a favor dels rivals” | RJ 
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Primera victòria de l’AE Can 
Cuiàs a Tercera Catalana

L’AE Can Cuiàs va aconseguir el 18 de desem-
bre la primera victòria de la temporada al grup 
6è de Tercera Catalana contra el CE Escola Pia 
C (2-1). L’equip de Matías Ruiz, que només ha-
via sumat un empat a les primeres 9 jornades 
disputades, continua sent el cuer amb 4 punts. 
Els montcadencs tenen un partit menys ja que 
l’enfrontament que havien de disputar el 14 de 
gener a casa del CFS Castellnou es va suspendre 
a causa del mal estat de la pista de joc | RJ
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> Nou equip femení de pàdel del CTP Reixac
El CTP Reixac ha creat un nou conjunt femení que està disputant la V Lliga 
Pàdelcat per equips. Aquest grup, format per Rita Pedrós, Lali Alcántara, 
Juli i Judit León (capitanes), Viqui Armengol, María Trujillo, Rita Rubio, 
Cristina Ximenis, Vero Martín i Carol Arqué, acumula tres victòries | RJ
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Victòria de prestigi per al 
sènior B del CH La Salle
El CH La Salle B ha pujat fi ns a la 
segona posició del grup B de Quar-
ta Catalana després d’aconseguir 
una victòria de prestigi el 15 de 
gener contra l’Handbol Ribes (35-
27), líder del grup que només 
havia perdut un partit a les 9 jor-
nades prèvies. Amb un balanç de 
7 victòries, 1 empat i 2 derrotes, 
els lassal·lians sumen 15 punts 
i s’apropen a un del lideratge. 
D’altra banda, el sènior A va tancar 
la primera volta amb una derrota –
la sisena en set jornades– a la pista 
del Sant Martí Adrianenc (32-23) i 
és vuitè amb 13 punts | RJ

HANDBOL
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Els juvenils del CD Montcada i l’Escola 
inicien la segona volta amb un derbi
Ambdós equips, que estan situats entre els cinc primers, s’enfronten el 21 de gener

Els juvenils del CD Montcada i 
l’EF Montcada s’enfrontaran el 
21 de gener, a les 18h, a l’estadi 
de la Ferreria, en el que serà el 
primer partit de la segona volta 
al grup 30è de Segona Divisió.  
Ambdós equips, que van empa-
tar a 3 a la primera jornada de 
la lliga, necessiten la victòria per 
continuar aspirant a l’ascens a 
Primera. Els verds són segons 
amb 26 punts (8 victòries, 2 em-
pats i 2 derrotes) i estan a cinc del 
líder, el CF Llicà de Vall. Per la 
seva part, els vermells ocupen el 
cinquè lloc amb 21 punts (6-3-3). 

El juvenil A del CH La Salle està a 
prop dels millors a Primera Catalana

Després de la disputa de 10 jorna-
des, el juvenil A del CH La Salle 
és tercer al grup únic de Primera 
Catalana amb 15 punts. Amb un 
balanç de 7 victòries, 1 empat i 
2 derrotes, els lassal·lians només 
han perdut contra els dos prim-
ers: el Joventut Handbol Mataró 
i l’Handbol Egara. Precisament, 
els egarencs van posar fi , el 14 
de gener, a la bona dinàmica de 
l’equip de Pau Lleixà, que havia 
encadenat cinc jornades sense 
perdre | RJ 
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L’equip de Pau Lleixà ocupa la tercera posició i només ha perdut contra els dos primers

El juvenil A del CH La Salle va perdre a l’última jornada a la pista de l’Handbol Egara (34-25)

Rafa Jiménez | Redacció

> El prebenjamí A vermell guanya el derbi
El prebenjamí A de l’EF Montcada va trencar amb una ratxa de sis jorna-
des sense guanyar i es va emportar el triomf en el derbi contra el CD Mont-
cada A (2-1) que es va disputar el 14 de gener a l’estadi de Can Sant Joan 
i que corresponia a la 13a jornada del grup 46è. Els verds són vuitens 
amb 13 punts i els vermells són antepenúltims amb dos punts menys | RJ

FUTBOL SALA
Més d’una vintena d’infants perfeccionen la seva 
tècnica al campus del Club Futbol Sala Montcada

ESCACS
Pol Cano i Quim Martín guanyen l’Open de Nadal 
de partides ràpides de la Unió Escacs Montcada

Un total de 16 infants, 
que pertanyen a l’UE 
Montcada o que es-
tudien en escoles del 
municipi, va participar 
el 22 de desembre al 
Torneig de Nadal de 
partides ràpides que 
es va disputar al pave-
lló Miquel Poblet. Els 
guanyadors van ser Pol 
Cano, a la categoria de 
6 a 9 anys, i Quim Mar-
tín, d’11 a 13 | RJ SA

R
A 

AB
AD

IA

Uns 23 infants de 
totes les categories 
del CFS Montcada, 
des de debutants a 
infantils, van parti-
cipar durant l’última 
setmana de l’any al 
Campus de Nadal 
organitzat pel club 
al pavelló Miquel Po-
blet. L’activitat, que 
es va fer als matins, 
va incloure jocs des-
tinats a millorar la psicomotricitat i la coordinació i també exer-
cicis de tecnifi cació, segons ha explicat Álex Fernández, director 
esportiu del club i responsable de la iniciativa juntament amb el 
coordinador del planter, Xavi Romeo. Durant tota la setmana, van 
passar pel campus jugadors del sènior B i del primer equip. A 
més d’aprendre a jugar a futbol sala, els participants també van 
conèixer la Casa de les Aigües en una sortida cultural que es va 
fer el dia 27 | PA 

BÀSQUET
El equips premini i mini de l’UB MiR disputen un 
torneig amistós a la pista de la Zona Esportiva Centre
L’UB MiR va organitzar 
entre el 27 i el 30 de 
desembre un torneig 
de caire amistós per a 
les categories premini i 
mini a la Zona Espor-
tiva Centre. Durant els 
dos primers dies, es 
van jugar els partits 
dels equips premini i, 
posteriorment, es van 
disputar els matxs de 
la categoria mini | SA 

BALL ESPORTIU
Presència de l’Escola de Dansa Eva Nieto a l’estand 
que la Federació Catalana tenia al Saló de la Infància

Un grup dels ballarins 
més petits de l’Escola 
de Dansa Eva Nieto-
CBE Endansa va par-
ticipar al Saló de la 
Infància de Barcelona, 
que es va celebrar al 
recinte de Montjuïc en-
tre el 27 de desembre 
i el 4 de gener. L’esco-
la local va col·laborar 
amb l’estand que tenia 
la Federació Catalana 
de Ball Esportiu | RJ ES
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La Joventut Atlètica Montcada obté 
tres podis al 35è Cros de Ripollet

La JAM va obtenir tres podis al 
35è Cros de Ripollet que es va 
celebrar el 15 de gener. Els ca-
dets Joan de la Torre i Lucía Na-
varrete van ser primer i segona 
respectivament mentre que el 
juvenil Eloy Gómez va acabar 
tercer. D’altra banda, De la Torre 
serà un dels representants de la 
selecció catalana el 74è Cros In-
ternacional Juan Muguerza que 
es disputarà el 22 de gener a 
Elgoibar (País Basc) | RJ 

El cadet Joan de la Torre disputarà amb la selecció catalana el prestigiós Cros d’Elgoibar

D’esquerra a dreta, Eloy Gómez, Joan de la Torre i Lucía Navarrete amb Francisco Gómez, ‘Frasqui’
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Climent Sensada
Creador incansable. Nascut a Sallent, viu a Montcada i Reixac des del 1996, a la Font Pudenta. 
Format com actor a l’Institut del Teatre –on després va treballar com a professor adjunt–, ha compa-
ginat sempre la feina interpretativa amb la docència. Durant la seva joventut va actuar a escenaris 
nacionals i internacionals amb diferents companyies i en va fundar tres per abordar projectes teatrals 
propis. Creador incansable, sensible i exigent, va trobar la fórmula per cohesionar el teixit teatral mont-
cadenc posant en marxa des de la Regidoria de Cultura la mostra Montcada a Escena (MAE), que dona 
protagonisme als grups locals, i va promoure els premis Dalmau en record del desaparegut actor. Deu 
anys després i en agraïment al seu esforç i amor pel teatre, els grups del municipi van atorgar-li per 
unanimitat un dels Premis Dalmau 2016.  A l’última obra col·lectiva, ‘Mmm...La revista!!!’, va reunir a 
l’escenari del Teatre Municipal una quarantena d’actors, aconseguint un rècord de participació.

‘Fer teatre fomenta 
l’esperit de superació’

És veritat que la majoria d’actors 
són persones tímides?
No ho sé, però jo de petit ho era 
molt. En canvi, m’agradava el teatre 
perquè em permetia fer coses que a 
la vida real no m’atrevia a fer. Vaig fer 
teatre a l’escola i també amb el grup 
de la parròquia de Sallent que dirigia 
Sebastià Camprubí –vell conegut de 
La Unió de Mas Rampinyo. Sempre 
em donaven papers secundaris, 
però jo demanava més. Als 17 anys 
vaig tenir el meu primer paper com 
a protagonista a l’obra ‘Procés a 
quatre monges’, però jo volia fer un 
altre tipus de teatre i, amb alguns 
companys, vam fundar Sac de 
Trons, apostant pels espectacles de 
carrer. Teníem pocs mitjans però 
moltes ganes.
Quan va decidir ser actor 
professional?
Un dia em vaig presentar davant 
l’Albert Boadella per dir-li que volia 
ser actor i treballar amb ell. Em va 

dir que primer estudiés i després ja 
en parlaríem. Li vaig fer cas i vaig 
apuntar-me a l’Institut del Teatre.
Li va costar trobar la primera feina?
Només acabar, vaig estrenar una 
obra amb el Centre Dramàtic 
d’Osona ‘El més feliç dels tres’. 
Després va venir ‘El banquet’, amb 
Iago Pericot al Teatre Romea. I, 
fi nalment, la meva gran oportunitat, 
un espectacle visual amb una 
companyia catala no francesa amb  
la qual vaig actuar arreu d’Europa 
durant dos anys. En tornar, vaig 
fundar dues companyies més: 
Dellidella, per representar una 
obra de Margueritte Duras, i la 
cooperativa Teatre de Calaix, amb la 
qual vaig fer sis espectacles. 
Ha compaginat sempre la faceta 
d’actor amb la de professor.
Sí, em sortien moltes feines per 
donar classes i vaig descobrir que 
m’agradava molt ensenyar. Al 2003 
vaig començar a impartir cursos a 

Montcada. Em va sorprendre la 
gran tradició teatral que existia al 
municipi i, sobretot, la quantitat de 
grups en relació als seus habitants. 
Curiosament els grups, de diferents 
nivells i estils, no tenien gaire relació 
entre ells.

Com neix la mostra teatral?
Al 2006 es va fer un homenatge al 
dramaturg Xavier Fàbregas, però 
va ser al 2007 quan es va fer la 
primera edició, amb la participació 
de tres grups. La proposta va tenir 
èxit i es va decidir fer una segona 
edició, ampliant els grups. Haig 
de dir que, sense el vistiplau i el 
suport, tant de tècnics com polítics, 

la mostra no hagués tirat endavant.
Quan neix la idea de fer una obra 
col·lectiva?
Al 2010, i seguint l’exemple d’una 
mostra comarcal a Osona, vaig 
proposar fer un espectacle amb 
actors dels diferents grups amb 
l’objectiu que es coneguessin. Vam 
representar ‘Las trescientas’ amb 
motiu de l’Any Masoliver. Aquest va 
ser un punt d’infl exió en la relació 
entre les companyies, que van 
establir dinàmiques d’intercanvi i 
col·laboració des de llavors.
Sorprès pel Premi Dalmau?
No m’ho esperava i n’estic molt 
agraït, però més enllà del premi, el 
que més valoro és l’evolució que han 
fet els grups, que ara s’arrisquen, 
investiguen, proven i, si convé, 
s’estrellen. S’esforcen moltíssim 
i s’atreveixen a fer coses que fa 
deu anys els hi haguessin semblat 
impensables. Jo els hi retornaria 
el premi a ells perquè, si no em 

seguissin, la MAE no seria possible. 
És diferent dirigir un espectacle 
amateur d’un de profes sional?
Per a mi, tot és teatre. La concepció 
dels espectacles està feta des 
d’un punt de vista professional, 
la diferència és que els actors i 
col·laboradors no ho són.  Amb els 
actors professionals, la direcció és 
diferent perquè hi ha un llenguatge 
comú. En la direcció amateur, 
apareix la vessant pedagògica. ‘No 
sabem com acabarem’, em diuen 
quan comencem a preparar un 
espectacle, però confi en en mi i es 
veuen capaços de fer-ho. 
Recomana fer teatre a la gent?  
Sigui amateur o professional, és 
un ofi ci que fomenta l’esperit 
de superació i això és molt útil 
a la vida. A mi em va servir per 
atrevir-me a parlar davant d’un 
auditori amb naturalitat i, sobretot, 
per poder viure vides diferents i 
apassionants.

‘El que més valoro és 
l’evolució dels grups, 
que ara s’atreveixen a 
investigar i arriscar’ 

Actor i director teatral

A títol personal
LAURA GRAU
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