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AUDIÈNCIA PÚBLICA
La sala institucional de la Casa de la Vila va 
acollir el passat 1 de febrer la presentació del 
projecte econòmic de l’Ajuntament per al 2017

El govern local, format per ICV-
EUiA, ERC i Círculo Montcada, 
ha presentat un pressupost mu-
nicipal per al 2017 que puja a 
42 milions d’euros, un 6’5% més 
elevat que l’any passat. L’executiu 
va explicar la seva proposta en 
l’Audiència Pública que va tenir 
lloc l’1 de febrer a la Casa de la 
Vila, durant la qual l’alcaldessa, 
Laura Campos (ICV-EUiA), va 
destacar que “malgrat la com-
plicada situació econòmica 
de l’Ajuntament, hem fet un 
projecte ambiciós basat en la 
contenció de la despesa però 
sense disminuir la qualitat dels 
serveis ni augmentar la pres-
sió fi scal de la ciutadania”. 
En aquest sentit també es va 
manifestar el president de l’Àrea 
Econòmica, Òscar Gil (ICV-
EUiA), qui va comentar que en 
l’elaboració del pressupost s’ha 
aplicat el concepte que es coneix 

com a ‘base zero’. “Hem estu-
diat acuradament cada partida 
de la liquidació del pressupost 
del 2016 i hem revisat alguns 
contractes amb empreses amb 
l’objectiu de fer un pressupost 
realista i destinar els diners 
necessaris. Hem posat fi  a una 
mala praxis del passat que con-
sistia a augmentar les partides 
sense ajustar-les a la despesa 
real”, va dir l’edil. Per a Campos, 

aquests pressupostos són un punt 
d’infl exió cap a un canvi en la con-
cepció dels  comptes municipals 
“que ens permeti disminuir la 
despesa, augmentar els ingressos 
i generar romanent de tresoreria 
per reduir el deute generat per 
les expropiacions forçoses i les 
inversions del passat en equipa-
ments sobredimensionats per a 
la nostra ciutat”.

Inversions. L’equip de govern 
proposa un capítol d’inversions 
que ascendeix a 5’2 milions 
d’euros, dels quals l’Ajuntament 
n’aportarà 1’9 i la resta provindrà 
de subvencions i ajudes d’altres 
administracions, principalment 
de l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona i la Diputació de Barce-
lona. “Enguany invertirem dos 
milions més que al 2016 gràcies 
a la bona feina que s’ha fet en 
la recerca de subvencions”, va 
indicar el president de l’Àrea Ter-
ritorial, Jordi Sánchez (ERC), qui 
també va remarcar que són unes 
inversions “que no hipotequen 
futurs exercicis”. Alguns dels 
projectes previstos al 2017 són la 
transformació de la N-150 en una 
via urbana al seu pas per Terra 
Nostra, la connectivitat entre els 
carrers Barberà i Medinaceli de 
la Font Pudenta i la millora de 
la connexió entre Can Cuiàs i  
Ciutat Meridiana a través del Tor-
rent del Bosc Llarg, entre d’altres. 
També s’inclouen unes partides 
per afrontar i resoldre problemes 
urbanístics enquistats en el temps, 
avançar en el planejament de 
barris pendents de consolidar, 
abonar les expropiacions forçoses 
en compliment de les sentències 
judicials i pagar inversions fetes 

en exercicis anteriors. D’altra 
banda, el pressupost del 2017 pre-
veu un apartat per fer inversions 
en estalvi energètic i sostenibili-
tat amb l’objectiu de rebaixar la 
despesa ordinària –que creix un 
1’5% respecte el 2016– i un altre 
per a la recuperació i el manteni-
ment del patrimoni històric i la 
millora d’equipaments. 

Novetat. Per primera vegada en la 
història de l’Ajuntament, el pres-
supost disposarà d’una partida de 
200.000 euros perquè la ciutada-
nia decideixi a quins projectes vol 
destinar-los. El procés participa-
tiu s’iniciarà una vegada apro-
vats els comptes municipals. Hi 
podran prendre part les persones 
majors de 16 anys empadronades 
a la ciutat, així com les entitats lo-
cals registrades a l’Ajuntament i el 
teixit comercial. Els veïns i veïnes 
podran votar, via telemàtica o 
presencialment, els projectes pre-
sentats que compleixin els requi-
sitis exigits per participar-hi.  

Sílvia Alquézar | Montcada

ECONOMIA

El president de l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez; l’alcaldessa, Laura Campos, i el president de l’Àrea Econòmica, Óscar Gil, en l’Audiència Pública

El capítol d’inversions 
s’incrementa de 2’9 
a 5’2 milions d’euros 
respecte l’exercici      
de l’any passat

PRIMERES REACCIONS
Cs anuncia que enguany no donarà suport 
als comptes que proposa l’executiu 
Els pressupostos municipals del 
2017 se sotmetran a aprovació a 
la sessió extraordinària del Ple de 
l’Ajuntament que tindrà lloc el 9 de 
febrer, a les 19.30h, a la Casa de 
la Vila. El govern, en minoria amb 
10 edils, necessita el suport d’al-
gun grup de l’oposició per aprovar 
la proposta. Cs, que compta amb 
tres regidors, ha estat la prime-
ra formació que ja ha avançat la 
seva intenció de vot. En una roda 
de premsa el 25 de gener, el partit 
taronja va anunciar que no dona-
rà suport als comptes municipals 
després que el govern no hagi ac-
ceptat cap de les tres condicions 
que havia posat per votar-hi a fa-
vor: fer una auditoria econòmica, 
reduir en un 5% el sou dels regi-
dors i en un 25% l’assignació als 
grups municipals. “El govern local 
vetlla només pels seus interessos 
personals i de partit”, va comen-
tar el portaveu del grup municipal, 

David Gerbolés, qui lamenta que 
l’aprovació del pressupost passi 
ara per arribar a un acord amb el 
PSC, el grup majoritari a l’oposició, 
al que considera “el culpable de 
la difícil situació econòmica de 
l’Ajuntament”. 

Crítiques. Durant la compareixen-
ça davant la premsa, Cs també va 
criticar el poc temps que ha tingut 
l’oposició per estudiar la proposta i 
va carregar contra la “caòtica” ges-
tió de l’executiu local. La formació 
taronja considera que la governabi-
litat de la ciutat està “malmesa” i 
recorda que l’any passat el seu grup 
va fer un exercici de “responsabili-
tat” votant a favor del pressupost, 
un fet que enguany no repetirà. “Ni 
tan sols han complert els acords 
recollits el 2016 com destinar una 
partida de 50.000 euros per a la 
millora dels parcs infantils”, va dir 
Óscar Pérez, edil de Cs | SA
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El govern presenta un pressupost municipal 
de 42 milions, un 6’5% superior al del 2016
L’executiu destaca que s’ha elaborat un projecte realista basat en la contenció de la despesa però mantenint la qualitat dels serveis
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BOSC D’EN VILARÓ
El PPC presenta al Parlament una 
proposta de resolució en què es demana 
als ajuntaments que pactin amb els veïns

L’acord a què van arribar a mit-
jan de mes tots els grups muni-
cipals de l’Ajuntament, excepte 
la CUP, per presentar, a través 
dels seus representants al Con-
grés dels Diputats, una Proposi-
ció No de Llei (PNL) reclamant 
el soterrament de l’R2 al seu pas 
per Montcada fi nalment no ha 
reeixit. UP-ECP-EM, Cs, ERC i 
PDeCAT van presentar el 31 de 
gener el text que van acordar tots 
els grups municipals mentre que 
el PSOE va optar per tramitar un 
altre diferenciat. 

El principal punt de discrepància 
ha estat el pressupostari, ja que 
la PNL conjunta insta el govern 
de l’Estat a incloure en els pres-
supostos del 2017 les partides ne-
cessàries per dur a terme el més 
aviat possible les obres, mentre 
que el PSOE no parla d’aquest 
exercici en concret. El motiu res-
pon al fet que no hi ha data per 

a l’aprovació dels nous comptes 
estatals que, de moment, estan 
prorrogats.
Segons l’agrupació local socia-
lista, el seu grup al Congrés va 
intentar fi ns a l’últim moment 
pactar el text. Malgrat tot, els 
socialistes asseguren que no vo-
len trencar la unitat d’acció que 
hi ha al voltant del projecte del 
soterrament. “Creiem que la 
nostra PNL és millor quant a 
contingut i que pot ser comple-
mentària de l’altra”, ha asse-
nyalat la regidora socialista Lupe 
Lorenzana. Entre les aportacions 
que fa el PSOE respecte al text 
presentat per la resta de grups, 
hi ha la demanda al govern de 
redactar per a mitjans d’any l’es-
borrany del conveni de desenvo-
lupament del projecte fi xant un 
calendari defi nit d’actuació, així 
com la constitució d’un grup de 
treball immediatament després 
de l’aprovació de la PNL.

Text conjunt. La Proposta No de 
Llei presentada conjuntament 
per UP-ECP-EM, Cs, ERC i 
PDeCAT recull íntegrament el 
document signat pels grups mu-
nicipals del consistori. El text es 
basa en els compromisos que va 
adquirir el Ministeri de Foment 

el passat mes de maig. Els repre-
sentants de l’Estat van assumir 
elaborar un borrador de conveni 
per fi xar el repartiment del cost de 
l’actuació així com les passes a fer 
per a l’execució de les obres dotant 
una consignació pressupostària 
per als propers exercicis. En paral-
lel, Adif es comprometia a actualit-
zar els projectes redactats fi ns a la 
data. Aquests compromisos, però, 
continuen sense fer-se efectius.

Reaccions polítiques. L’alcaldes-
sa, Laura Campos (ICV-EUiA), 
ha defensat la PNL basada en 
el text signat per tots els grups 
municipals, entenent que des del 
govern local no es poden rebai-

xar els objectius fi xats obviant la 
data compromesa per Foment. 
“No podem fer concessions; tot 
i que els pressupostos estiguin 
ara prorrogats, tard o d’hora 
s’aprovaran i volem que hi 
hagi una partida per al soter-
rament”, ha dit l’edil.  El presi-
dent de l’Àrea Territorial, Jordi 
Sánchez (ERC), per la seva ban-
da, ha lamentat que fi nalment el 
PSOE i el PP no s’hagin afegit 
a la proposició. “Creiem que 
és molt necessari que hi hagi 
consens”, ha manifestat l’edil qui 
també considera important exigir 
al document la incorporació en-
guany d’una partida econòmica.
La diputada del PdeCAT, Lour-

des Ciuró, per la seva banda ha 
instat el govern espanyol a com-
plir els seus compromisos i l’ha 
acusat directament dels atrope-
llaments a les vies: “No es po-
den tolerar més víctimes mor-
tals a causa de les negligències 
del govern del PP”.
El portaveu del grup municipal 
de Cs, David Gerbolés, també 
opina que la presentació de la 
PNL és un pas important però 
insisteix que no s’ha de predre 
de vista el dia a dia. “Hem de 
seguir reclamant a l’Estat que 
inclogui partides al pressupost 
per millorar la seguretat dels 
passos a nivell i evitar noves 
víctimes”, ha dit.

PNL PEL SOTERRAMENT

El Congrés tindrà 
dues propostes no 
de llei per debatre
El PSOE presenta un text complementari al document 
conjunt signat per la resta de grups, a excepció del PP

Pilar Abián | Redacció
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El text recollit a la 
PNL conjunta exigeix 
a l’Estat una partida 
per al soterrament als 
pressupostos del 2017

Enric Millo fa d’intermediari i aconsegueix que el Ministeri 
de Foment torni a incloure el soterrament a la seva agenda 
El delegat del govern central a Catalunya, Enric Millo, ha actuat com a intermediari per aconseguir que el Mi-
nisteri de Foment torni a reprendre les negociacions amb l’Ajuntament per parlar sobre el soterrament de l’R2 
al seu pas per Montcada i s’ha ofert, fi ns i tot, a ser present a la reunió que mantinguin ambdues parts. Millo 
va adquirir aquest compromís el passat 24 de gener amb la delegació municipal que va rebre a la seva ofi cina 
integrada per l’alcaldessa, el president de l’Àrea Territorial, la portaveu del PP i membres de la Plataforma Tracte 
Just Soterrament Total. “Ens satisfà que el delegat hagi complert amb la seva paraula; ara esperem que es 
reactivin les converses a Madrid”, ha dit Campos. Per part de la Plataforma, el portaveu del col·lectiu, Ramon 
Bueno, ha manifestat que els compromisos adquirits pel delegat no modifi quen en absolut el pla de treball del 
col·lectiu: “Seguirem mobilitzant-nos i fent les accions reivindicatives que calgui” | PA
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Després que un jutge hagi declarat 
nul·la la seva expulsió de l’agru-
pació d’electors, que li va suposar 
també l’expulsió del grup munici-
pal i el cessament dels seus càrrecs 
al govern el passat mes d’agost, 
Ana Ballesta ha sol·licitat tornar 
a ser adscrita a Círculo Montcada 
(CM). La seva demanda va ser re-
coneguda pel propi grup al Ple de 
gener en compliment de l’article 
26 del Reglament Orgànic Muni-
cipal (ROM). L’edil, doncs, deixa 
de ser regidora no adscrita i torna 
a Círculo però, de moment, no tin-
drà cap càrrec al govern.
Tot i que tant l’alcaldessa, Laura 
Campos (ICV-EUiA), com la se-
cretària de l’Ajuntament, M. José 
López, van reiterar que la compo-
sició de cada grup “és una qüestió 
que correspon als seus membres 
i no al Ple”, Ballesta va insistir 
que no es tracta de parlar de cap 
readmissió, sinó del compliment 
d’una sentència judicial. “Vostè –
va dir, adreçant-se a Campos– va 
motivar el meu cessament al 
govern perquè no formava part 
del grup de Círculo i, malgrat 
que un jutge ha declarat nul·la 
la meva expulsió de l’agrupació, 
veig que continua mantenint 
una actitud tancada i poc dia-
logant”. L’edil va tornar a acusar 
el govern d’ignorar que en aquest 
cas s’han vulnerat drets fonamen-
tals i va instar l’agrupació d’elec-
tors que la va expulsar a actuar 
d’acord amb la llei. “Jo no dic que 

no sigui lícit fer una expulsió, 
però sempre i quan es facin ser-
vir els canals legals”, va dir.

Confl icte intern. Tant l’alcaldessa 
com els altres membres de Círculo 
Montcada, Mar Sempere i Sergi 
Martín, van defugir el debat amb 
Ballesta i això va generar una cer-
ta confusió sobre la resolució fi nal 
de la demanda feta per la regidora. 
La situació es va clarifi car a petició 
de la portaveu del PSC, M. Car-
men Porro, després que Sempere 
intervingués per dir que el seu 
grup no faria comentaris al respec-
te i que es limitava a donar com-
pliment a la petició de la regidora 
d’acord amb el que diu el ROM: 
“Entenem que és un fet que es 
produeix automàticament i per 
imperatiu legal, en base a l’es-
mentat article”.
Al llarg del Ple, Ballesta va pren-
dre la paraula en diverses ocasions 
i va trencar la disciplina de vot 
del grup posicionant-se oberta-
ment en contra de les decisions 
preses per Círculo.

Pilar Abián | Montcada

Ana Ballesta torna al 
grup municipal de Círculo 
en compliment del ROM
Un cop declarada nul·la la seva expulsió, l’edil ha demanat 
ser adscrita al grup però no tindrà cap càrrec al si del govern

PLE DE GENER

El govern defensa una inspecció 
a Lafarge que ha estat criticada 
per l’empresa i grups de l’oposició

El govern municipal ha defensat 
en un comunicat la intervenció 
de l’Ajuntament en la inspecció 
a la cimentera Lafarge efectuada 
el passat 14 de desembre arran 
d’un episodi de pols que va ge-
nerar certa alarma social jus-
tament en una setmana en què 
estava activada l’alerta per con-
taminació atmosfèrica a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. El 
col·lectiu Observatori Territori 
Medi Ambient va denunciar que 
els materials que es manipulaven 
a la cimentera provocant el núvol 
de pols eren residus, mentre que 
la direcció afi rmava que es trac-
tava d’un moviment de càrrega 
habitual de camions amb clínker, 
una matèria semielaborada que 
surt de la pròpia producció de la 
planta. 

La inspecció va motivar que 
a l’últim Ple municipal alguns 
grups de l’oposició, com ara 
Cs, el PSC i el PP, a més de la 
regidora de Círculo Ana Balles-
ta, demanessin explicacions al 
respecte després que el comitè 
d’empresa hagi acusat el regidor 
de Medi Ambient i Control d’Ac-
tivitats, Sergi Martín (Círculo 
Montcada), d’haver actuat amb 
“prepotència i abús d’autori-
tat” i d’haver gravat els treballa-
dors amb el mòbil sense el seu 
permís.
M. Carme Porro (PSC) va de-
manar a l’edil la seva versió 
sobre “un comportament que 
no està a l’alçada d’un càrrec 
públic” i el va acusar de no tenir 
potestat per realitzar aquest tipus 
d’inspeccions.  El representant de 
Cs, David Gerbolés, va donar 
absoluta credibilitat al relat dels 
treballadors i va demanar a Mar-
tín respecte per una empresa que 
“compleix amb la legislació vi-
gent i paga els seus impostos”. 
Eva García (PPC) va exigir ex-
plicacions a Martín per haver 
vulnerat el dret a l’honor, la in-
timitat i la protecció de dades 
dels treballadors de Lafarge en 
haver-los gravat amb el mòbil 
sense el seu permís i va acusar el 

govern d’actuar amb “animad-
versió” contra la cimentera, 
mentre Ballesta va reclamar la 
versió dels fets del govern, sen-
se entrar a valorar l’activitat de 
l’empresa. 
En el torn de precs i preguntes 
del públic Domingo Calleja, 
membre del comitè d’empresa 
de Lafarge, va expressar la seva 
repulsa pel tracte rebut pels tre-
balladors per part del regidor 
de Medi Ambient a qui va acu-
sar d’“abús d’autoritat”, d’ha-
ver-los amenaçat amb sancions 
econòmiques i de gravar imatges 
de recinte i del personal sense 
autorització.

Versió del regidor. Martín, que 
es va comprometre a respondre 
les preguntes per escrit i a través 
del Portal de Transparència del 
consistori, ha donat una versió 
dels fets diametralment oposada 
a la dels treballadors. “La inspec-
ció es va fer –ha dit– perquè la 
nostra obligació és vetllar per 
la salut de les persones i per 
la qualitat de l’aire”. Segons el 
relat del govern, la Policia Local 

es va personar per primer cop a 
les instal·lacions de Lafarge el 13 
de desembre i després d’esperar 
una hora i mitja, se li va denegar 
l’accés. Va ser aleshores quan es 
va pactar amb la direcció de La-
farge, via telèfon, fer el control 
l’endemà. En aquesta segona vi-
sita van participar agents, el cap 
de la Policia Local, un tècnic de 
Medi Ambient i el propi regidor. 

Resposta  a les crítiques. Pel que 
fa a la polèmica gravació feta 
amb el mòbil, l’edil ha recone-
gut que va intentar enregistrar el 
moment de la recollida de mos-
tres: “Vaig avisar que gravaria 
només enfocant les mans dels 
agents i no va ser fi ns al fi nal 
de la recollida quan alguns 
dels empleats en van mostrar 
la seva disconformitat”. Martín 
admet que desconeixia que no 
podia prendre imatges al recinte 
i va demanar disculpes allà ma-
teix. Les polèmiques imatges no 
van quedar registrades per un 
problema tècnic del dispositiu. 
Quant a la suposada actitud pre-
potent que li atribueix el comitè 
d’empresa de Lafarge, Martín ha 
negat aquest extrem amb con-
tundència.= “Ni vaig insultar 
als treballadors ni vaig actuar 
de manera prepotent ni vaig 
amenaçar ningú; això ha de 
quedar ben clar”, ha dit el re-
gidor. 

Rafa Jiménez/ Pilar Abián | Redacció

L’actuació es va fer el 14 de desembre, arran d’un episodi de pols denunciat per veïns

MOCIONS
Aprovat un text a favor de la delegació del vot 
dels càrrecs electes en cas de baixa mèdica i un 
altre en suport als afectats per les clàusules sòl
A la primera sessió del 2017, el Ple va aprovar una moció presentada 
pel govern municipal a favor de la delegació del vot dels càrrecs electes 
a l’administració local en el cas de malaltia greu o baixa per maternitat o 
paternitat. El text insta el govern central a modifi car la llei i demana a tots 
els grups parlamentaris presents a les cambres legislatives que arribin 
a un consens per assolir aquest objectiu. El document també inclou el 
compromís de l’Ajuntament d’impulsar la modifi cació del Reglament 
Orgànic Municipal (ROM) per tal de facilitar el vot telemàtic.
El Ple també va donar llum verda a una moció presentada per la regi-
dora Ana Ballesta en suport de les persones afectades per les clàusules 
sòl. El document va comptar amb el suport dels tres grups del govern 
–ICV-EUiA, ERC i CM–, PDeCAT i la CUP, l’abstenció del PSC i Cs, i 
el vot en contra del PP. En el text es demana a les agències catalana i 
espanyola de consum que proporcionin tots els mitjans de suport tèc-
nics i jurídics perquè els afectats puguin recuperar els diners pagats de 
més a les seves hipoteques per aquesta clàusula abusiva, tal com ha 
determinat el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. La moció també 
insta l’Ajuntament a propiciar un conveni amb el Col·legi d’Advocats de 
Catalunya perquè els afectats, especialment els que tenen pocs recursos 
econòmics, puguin reclamar judicialment les quantitats abonades | SA

Ana Ballesta, durant la seva intervenció al Ple
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Imatge en què es veu el núvol de pols provocat per la manipulació de clínker a la cimentera

El PSC, Cs, PPC i 
Ballesta van demanar 
explicacions al regidor 
de Medi Ambient 
durant el Ple de gener

Domingo Calleja, treballador de Lafarge
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Sergi Martín, regidor de Medi Ambient
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Martín nega haver 
actuat amb ‘abús 
d’autoritat’, tal com 
afi rma el comitè 
d’empresa de Lafarge



6 1a quinzena | Febrer 2017Notícies06

SANITAT PÚBLICA

L’Ajuntament reclama novament 
a CatSalut més ambulàncies 
El govern municipal considera que els efectius que té assignats són insufi cients

L’Ajuntament ha tornat a reclamar 
que es destinin a la ciutat els recur-
sos necessaris per donar una aten-
ció sanitària adequada al municipi 
i explicacions i dades objectives a 
la Generalitat sobre el servei d’am-
bulàncies. La Favmir i la Taula per 
la Salut ja han denunciat en repe-
tides ocasions el retard sistemàtic 
i la freqüent absència de l’única 
ambulància que hi ha a la localitat. 
“Caldria una ambulància més i 
destinar més recursos a aquest 
servei a Montcada, per millorar 
la qualitat i l’atenció que s’està 
donant actualment”, opina la re-
gidora de Salut Pública, Mar Sem-
pere (Círculo Montcada).

Situació actual. Al 2015 es va fer 
el nou concurs per a l’adjudicació 
del servei d’ambulàncies i Montca-
da i Reixac es va quedar amb un 
sol vehicle i es va deslocalitzar la 
base del servei que donava aten-
ció a Montcada i Reixac, Ripollet 
i Cerdanyola, on hi havia cinc 
unitats. El CatSalut justifi ca aquest 
canvi d’ubicació al·legant que els 
diferents recursos d’SVB i SBA 
(suport vital bàsic i suport vital 
avançat) distribuïts per Catalunya 

es gestionen des de la central del 
Servei d’Emergències Mèdiques 
(SEM), amb una visió global, in-
dependentment de la ubicació de 
les bases. “Això està provocant 
que l’ambulància de Montcada 
es desplaci a d’altres poblacions 
i que per atendre les nostres ur-
gències hagin de venir vehicles 
de fora, incrementant el temps 
de resposta i d’espera per al pa-
cient”, ha indicat l’edil.
Les dades del CatSalut també 
indiquen que l’activitat de les 
ambulàncies al municipi, de ge-
ner al novembre del 2016, va ser 
un 7,4% superior a la del mateix 
període del 2015. En el 90% de 
les demandes denominades de 
prioritat 0 (la màxima), el temps 
d’espera de l’ambulància ha estat 

inferior als 20 minuts, però en un 
10% dels casos, el vehicle ha trigat 
més de 20. “No podem tolerar 
més temps que s’estigui donant 
un servei insufi cient en el trans-
port urgent al nostre munici-
pi”, ha manifestat Sempere, tot 
recordant que en l’últim concurs 
públic d’adjudicació del servei, a 
Montcada només se li va assignar 
una unitat que també opera fora 
del municipi. “Ens indigna que 
per una distribució injusta dels 
recursos que es destinen al nos-
tre municipi, s’estigui posant en 
risc la salut de les persones”, ha 
insistit l’edil. 
=La queixa municipal ha estat 
trasllada als responsables del Cat-
salut i del SEM amb la sol·licitud 
d’una resposta immediata.

Sílvia Alquézar | Redacció

La Policia Local ha obert tres ex-
pedients sancionadors per dife-
rents abocaments a la via pública. 
El més destacat correspon a la de-
núncia interposada pel cos policial 
contra una empresa del polígon in-
dustrial Hermes (carretera N150). 
Arran d’una fotografi a facilitada 
per un ciutadà d’un abocament 
de material constructiu al sector, la 
Policia Local va trobar el passat 26 
de gener documentació dels pos-
sibles autors entre els residus i va 
iniciar el corresponent l’expedient 
sancionador.
El cos policial també va multar el 
passat 21 de gener una persona 
tot just quan abandonava mobles 
i estris al carrer sense haver avisat 
prèviament al Servei de recollida 
de mobles. Quatre dies més tard, 
el 25 de gener, els agents policials 
van denunciar un altre veí al car-
rer de les Aigües després de com-
provar que hi havia documentació 
i rebuts del titular en una bossa 
d’escombraries que havia deixat 
enmig del carrer.
“Aquestes accions sancionadores 
són molt necessàries davant els 

comportaments incívics d’al-
guns ciutadans que demostren 
no tenir cap respecte per la resta 
de la població”, ha manifestat el 
president de l’Àrea Territorial, Jor-
di Sánchez (ERC)

Recursos. L’Ajuntament iniciarà en 
breu una nova campanya comuni-
cativa per promoure el civisme i 
actuar contra les defecacions de 
gossos i l’abandonament d’andrò-
mines al carrer. Cal recordar que 
hi ha un servei de recollida de mo-
bles gratuït (tel. 900 150 140; cor-
reu: mobles.montcada@fcc.es), més els 
que proporcionen la Deixalleria, 
ubicada al polígon de la Ferreria, i 
les Minideixalleries itinerants.

Sílvia Alquézar | Redacció

La Policia Local obre tres 
expedients sancionadors 
per abocaments il·legals
Les denúncies s’han fet gràcies a la col·laboració ciutadana

INCIVISME

Imatge d’un dels abocaments denunciats
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El Bosc d’en Vilaró és una urbanització construïda en zona forestal que ocupa 44,5 hectàrees de la serralada de Marina

El PPC tramita al Parlament una 
proposta que insta l’Ajuntament 
a negociar amb els propietaris

El grup parlamentari popular ja 
ha presentat la proposta de resolu-
ció a què es va comprometre amb 
els veïns del Bosc d’en Vilaró el 

passat mes de novembre. El docu-
ment, però, no planteja canviar la 
legislació per regularitzar la urba-
nització construïda en sòl forestal, 
com va indicar inicialment el PPC 

que faria. La proposta passa per 
instar el govern de la Generali-
tat perquè, en resposta al pla de 
l’Àrea Metropolitana que preveu 
una extinció diferida del sector 

Pilar Abián | Redacció

La resolució no planteja legalitzar l’espai, objectiu que els populars volen seguir treballant

en un període d’entre 35 i 40 
anys, sol·liciti als ajuntaments de 
Montcada i Badalona que arribin 
a una solució pactada amb els pro-
pietaris, minimitzant les possibles 
afectacions. El grup parlamentari 
popular també reclama establir els 
mecanismes de col·laboració i in-
termediació per tal d’arribar a una 
solució satisfactòria per a totes les 
parts, entenent que les actuacions 
que es plantegen per al Bosc d’en 
Vilaró generen preocupació veïnal 
i perjudicis socials, econòmics i pa-
trimonials als propietaris.

Arguments. En l’exposició de mo-
tius de la resolució, el PPC res-
salta que els 206 habitatges cons-
truïts de forma irregular des de la 
dècada dels anys 60 a la serralada 
de Marina en zona boscosa, es 
van edifi car en el marc de la “per-
missivitat administrativa” i que, 
precisament per això, la urbanitza-
ció disposa de serveis com ara els 
subministraments d’electricitat, ai-
gua i telèfon, la recollida d’escom-
braries, el correu postal, transport 
públic i, fi ns i tot, un local social 
i un parc infantil de titularitat pú-
blica. “A ningú se li escapa que 
cap d’aquests serveis hagués es-
tat possible sense la participació 

dels respectius ajuntaments que, 
alhora, són els que tenen enco-
manada la protecció urbanísti-
ca”, assenyala el PPC.
Segons ha explicat la portaveu del 
partit a l’Ajuntament, Eva García, 
la proposta de resolució presen-
tada al Parlament és només un 
primer pas cara a avançar en el 
camí de la futura legalització del 
Bosc d’en Vilaró. “Si ara fem un 
plantejament de majors, tindria 
menys possibilitats de ser apro-
vat i el que volem és aconseguir 
el màxim consens per poder se-
guir treballant”, ha argumentat 
García. El 31 de gener, el PPC de 
Badalona va presentar al Ple de 
la ciutat, una moció sobre la ur-
banització que el grup municipal 
popular també durà al Ple del mes 
de febrer a Montcada. “La moció 
va en la línia de la resolució pre-
sentada al Parlament, tot i que 
és encara més avançada”, ha dit 
l’edil.
De moment, no se sap la data en 
què la Comissió de Territori del 
Parlament debatrà la proposta de 
resolució sobre el Bosc d’en Vilaró 
presentada pels diputats populars 
Alejandro Fernández i Santi Ro-
dríguez, tot i que la previsió és que 
es faci en breu.

BOSC D’EN VILARÓ

PI
LA

R
 A

BI
ÁN

Ja no és habitual veure l’ambulància assignada a Montcada al pàrquing o davant de l’Ajuntament

AR
XI

U
/ R

AF
A 

JI
M

ÉN
EZ



71a quinzena | Febrer 2017 Notícies 07

POLÍTICA

El partit hereu de Convergència, 
PDeCAT, es presenta a Montcada

El PDeCAT, hereu de l’antiga 
CDC, es va presentar el passat 
30 de gener a Montcada en un 
acte obert només a militants i 
simpatitzants que es va fer al 
seu local i que va comptar amb 
la presència de la coordinadora 
general del partit, Marta Pas-
cal. Abans de la presentació, en 
declaracions a La Veu, Pascal 
va expressar la voluntat que la 
formació ocupi la centralitat po-
lítica catalana i va celebrar que 
ja compti amb més de 12.000 
associats. La política també va 
donar un missatge d’esperança 
en la tasca de consolidar el sí al 
referèndum i l’estructura del par-
tit. “Estem convençuts que una 
formació té força si compta 
amb una bona base i està pre-
parada per a la dinàmica mu-
nicipal”, va dir, tot posant la mi-
rada en les eleccions municipals 
de 2019, “que ens han de per-
metre recuperar el nostre espai 
a municipis de l’àrea metropo-
litana com Montcada”. 

Nou Estat. Pel que fa al referèn-
dum, Pascal considera necessari 
fer un sobreesforç per explicar 
el projecte de nou país a loca-
litats com Montcada. “Jo vinc 
de Vic on hi ha més estelades 
que balcons, però entenc que 
aquí no passa el mateix i això 
ens obliga a sortir al carrer i 
intentar arribar al màxim de 
persones”, va remarcar la coor-
dinadora de PDeCAT, qui con-

sidera que amb la independència 
i la gestió dels propis recursos es 
podria fer realitat la reivindicació 
històrica del soterrament de la lí-
nia ferroviària de França. 
La coordinadora de PDeCAT 
va estar acompanyada durant 
l’acte per la presidenta del partit 
a Montcada, Amèlia Morral, i 
pel portaveu del grup municipal 
a l’Ajuntament, Joan Carles Pa-
redes.

Laura Grau | Redacció

Marta Pascal, al centre de la imatge, acompanyada d’Amèlia Morral i Joan Carles Paredes

La coordinadora general, Marta Pascal, reivindica ocupar la centralitat política catalana
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La Brigada Municipal doblarà 
provisionalment el seu nombre 
d’efectius gràcies a la incorporació 
de 24 treballadors en el marc dels 
programes de Treball i Formació 
i de Renda Mínima d’Inserció de 
la Generalitat de Catalunya, i a 
un pla d’ocupació de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona (AMB). 
Les contractacions tenen un fort 
component social ja que es trac-
ta de persones aturades de llarga 
durada que no estaven rebent 
cap mena de prestació. Del total 
de contractats, 20 realitzaran tas-
ques de ofi cials i peons, una farà 

feines d’auxiliar administrativa i 
tres estaran assignats a Parcs i Jar-
dins. La major part dels contractes 
són de 6 mesos, però també n’hi 
ha d’un any i, entre les accions a 
rea litzar, hi ha pintar els passos a 
nivell i zones d’estacionament, així 
com adequar voreres.
“Aquests programes laborals 
que ofereixen altres adminis-
tracions permeten fer projec-
tes i treballs que el consistori 
no podria assumir, donada la 
seva limitada capacitat inver-
sora”, ha manifestat el president 
de l’Àrea Territorial del consisto-
ri, Jordi Sánchez (ERC).

Pilar Abián | Redacció

Noves contractacions 
per a la Brigada Municipal 
Una vintena de treballadors, contractats eventualment

OCUPACIÓ

Jordi Sánchez, dret, donant la benvinguda als treballadors que es van incorporar el dia 31
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Montcada: c/ Jaume I, 58 bjs, Tel: 935 650 823 Horario: 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 diagnóstico GRATUITO | Financiación hasta 60 meses sin intereses.

Vitaldent Montcada queremos con-
tarte la historia y curiosidades que hay 
detrás del día más romántico del año, 
San Valentín. El origen de esta fiesta se 
remonta al siglo III d.C. San Valentín, un 
sacerdote que vivía en Roma, se opuso 
a un decreto emitido por el Emperador 
Claudio II que prohibía el matrimonio 
entre jóvenes; al considerarse que los 
solteros jóvenes eran mejores soldados 
y debían ir a la guerra. San Valentín de-
fendió el derecho de “estar” 
enamorado y de querer 
casarse y a causa de esta 
oposición, fue encarcelado y 
martirizado el 14 de febrero 
del 270 d.C.

Después de su muerte, una 
joven, agradecida por las ac-
ciones del sacerdote, sem-
bró un almendro de flores 
rosadas junto su tumba, de 
ahí que el almendro sea sím-
bolo de amor y amistad. Sin 
embargo, la representación 
más común en San Valentín es Cupido, 
un querubín con alas cargado con una 
flecha y con los ojos vendados.

Aunque la festividad está centrada 
básicamente en la pareja, cada país lo 
celebra de manera diferente. Por ejem-
plo, en Cuba se ha convertido en una 
tradición entregar obsequios y flores en 
buzones especialmente creados para la 
ocasión para expresar el afecto y cariño 

por los seres queridos.
 En Japón, San Valentín se celebra des-

de 1958 y son las mujeres quienes rega-
lan chocolates a los hombres, ya sean 
sus familiares, amigos o compañeros 
de trabajo. En el trabajo, el obsequio se 
vuelve casi una obligación ya que deben 
regalar chocolates a todos sus colegas 
hombres. Y si eres una mujer japonesa 
enamorada, te toca regalar a tu pareja 
su chocolate favorito. Pero no te pre-

ocupes, solo un mes después, el 14 de 
marzo, en el “Día Blanco”, los hombres 
devuelven el detalle con regalos blan-
cos.

 Por otra parte, en México el amor se 
demuestra regalando rosas y chocolate, 
ya que para los amigos se ha fijado el 30 
de julio como el Día Internacional de la 
Amistad.

 En Italia, es costumbre que las muje-

res solteras se levanten antes del ama-
necer y se coloquen en la ventana espe-
rando a que un hombre pase. Según la 
leyenda, el primer hombre que aparezca 
se casará con ellas ese mismo año.

 Por su parte, en Nueva York, siete pa-
rejas son elegidas para contraer matri-
monio en el mirador del piso 80 del Em-
pire State Building. Estas parejas pasan a 
formar parte del Club Nupcial y tienen 
entrada libre y otros beneficios cada 14 

de febrero.
En Dinamarca las personas 

tienen por costumbre enviar 
flores blancas, comúnmente 
llamadas gotas de nieve, a 
sus personas más queridas, 
ya sean pareja o amigos. Por 
su parte, los hombres dane-
ses envían cartas graciosas 
(gaekkebrev) y en el remi-
tente escriben una rima sin 
firmar. Si la mujer que la reci-
be adivina quién la envió, él la 
recompensará con un huevo 

de Pascua.
El Día de San Valentín, es el día de los 

Enamorados, del Amor y la Amistad, el 
14 de febrero es para muchos una de las 
fiestas más esperadas del año, la oca-
sión perfecta para expresar su amor y 
cariño hacia esa persona especial dando 
un obsequio como muestra de afecto y 
por eso para San Valentín en Vitaldent 
Montcada queremos regalarte sonrisas.
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.....També és notícia......................................
PASSEIG DE RIBERA
L’Ajuntament demanarà una subvenció a l’AMB 
per fer la segona fase del projecte fl uvial
L’Ajuntament presentarà tres projectes 
urbanístics dintre del marc del Programa 
metropolità d’actuacions de millores del 
paisatge natural i urbà amb participació 
municipal aprovat per l’Àrea Metropolita-
na de Barcelona (AMB) al desembre del 
2016 dintre del Pla d’Inversions 2016-
2019. El consistori demanarà subvenció 
per a tres projectes: l’execució de la pri-
mera fase del parc fl uvial del Besòs –que 
està a punt de fi nalitzar i que consisteix en 
la millora del passeig l’accés al riu Besòs, 
imatge de la dreta–, entre la Casa de les 
Aigües i el barri de la  Ribera; la segona 
fase del mateix projecte, consistent en la 
redacció del projecte i execució d’un pas-
seig i accés al riu Besòs, en el tram ubicat 
entre el barri de la Ribera i Montcada Cen-

tre; i, fi nalment, l’oferta 
pública d’adquisició de te-
rrenys al Bosc d’en Vilaró, 
supeditada a l’acord amb 
la propietat.
El president de l’Àrea Terri-
torial, Jordi Sánchez (ERC), 
considera que “aquesta és 
una bona oportunitat per 
millorar el nostre municipi 
i d’integrar i millorar les 
zones de contacte entre 
el medi natural i l’urbà, 
que són dos espais complementaris”.  
Amb aquests tres projectes –valorats en 3 
milions d’euros–, l’Ajuntament optarà a la 
subvenció de 16 milions d’euros que l’AMB 
ha destinat per a les poblacions de l’àrea 

PROCÉS SOBIRANISTA
L’ANC i ERC fan una crida als veïns a participar 
a la mobilització en suport als encausats pel 9N

L’ANC posa a disposició dels veïns autocars per participar el 6 de fe-
brer a la manifestació de Barcelona en suport als càrrecs jutjats per 
haver promogut la celebració de la consulta del 9 de novembre del 
2014. Els autocars sortiran de la plaça Lluís Companys a les 6.45h i 
el preu és de 3 euros per persona. Els interessats es poden apuntar 
al correu electrònic ereca1944@telefonica.net. La secció local d’ERC 
ha fet un comunicat en què anima la ciutadania a sumar-s’hi mi-
tjançant la pàgina web 9nsomtots.cat. L’acció consistirà a acompan-
yar l’expresident de la Generalitat, Artur Mas, l’exvicepresidenta, Joana 
Ortega, i l’exconsellera d’Educació, Irene Rigau, acusats de delictes de 
desobediència i prevaricació, i per als quals la Fiscalia sol·licita entre 
9 i 10 anys d’inhabilitació. Diferents membres de la secció local seran 
presents en aquest acte per mostrar el seu suport i acompanyar als 
investigats en un judici que, segons assenyala ERC “demostra, una 
vegada més, la falta de respecte envers les institucions catalanes i 
el baix nivell democràtic de l’estat espanyol” | LR 

L’Ajuntament oferta 
dues places de peó de 
jardineria mitjançant 
un pla d’ocupació 
La feina consisteix en les tasques 
d’adequació i manteniment de 
masses arbustives, gespes i ar-
brat a la via pública. Els interes-
sats han d’estar empadronats a 
Montcada i Reixac, trobar-se en 
situació d’atur des de fa 3 mesos 
consecutius, estar donats d’alta 
al Servei d’Ocupació de Catalu-
nya (SOC) com a demandants 
d’ocupació i no haver participat 
en els últims dos anys en cap 
altre pla d’ocupació municipal. 
El contracte és de 6 mesos a jor-
nada completa. Els aspirants han 
d’anar a l’Ofi cina de Treball de 
la Generalitat (OTG) de Ripollet 
(Rambla de Sant Jordi, 68; 935 
806 625) per tramitar-ne la ins-
cripció, fi ns al 6 de febrer. La pre-
sentació de la sol·licitud i la do-
cumentació que justifi qui que les 
persones aspirants compleixen 
amb els requisits de l’oferta s’han 
de lliurar a l’Ofi cina d’Atenció 
Ciutadana de Montcada i Reixac 
(av. de la Unitat, 6). La incorpo-
ració a la feina es farà durant el 
mes de febrer | SA

El cap de llista de Ciutadans 
de Centre Democràtic (CCD) 
a les passades eleccions 
municipals, Jordi Rodríguez, 
és un dels fundadors d’un 
nou partit d’àmbit estatal, 
Gestión Democrática, del 
qual presideix la seva Fede-
ració Catalana a més d’ac-
tuar com a director nacional 
d’acció política. La formació, 
que lidera Jennifer Alfonzo, 
s’ha gestat a Catalunya i s’ha marcat com a primer objectiu crear una 
agrupació a Montcada i Reixac que serveixi com a laboratori per a 
implementar la marca arreu d’Espanya. 
“Gestión Democrática no respon a cap ideologia ni a cap dogma, 
es basa en uns principis i uns valors basats en la responsabilitat, la 
coherència i el respecte”, explica Alfonzo. Una de les premises de la 
formació és donar un bon exemple societat, per això propugna l’accep-
tació d’un estricte codi ètic per part dels seus representants. Quant al 
model d’Estat, Gestión Democrática aposta per una República federal 
pura basada en descentralitzar les competències i donar el màxim pro-
tagonisme als municipis. “Els ajuntaments són l’administració més 
propera i haurien de tenir més competències i més recursos per fer 
front a les necessitats de la ciutadania”, assenyala Rodríguez. El nou 
partit es fi xa com a objectiu fer una llista a Montcada per a les prope-
res municipals. “Constituirem el comitè electoral com a mínim 18 
mesos abans dels comicis i tenim clar que no volem repetir càrrecs, 
així que els membres de l’executiva de l’agrupació no podran ser 
regidors”, ha avançat Rodríguez | PA

POLÍTICA
El cap de llista de CCD a les passades eleccions és un 
dels fundadors del nou partit Gestión Democrática

Els regidors socialistes de l’Ajuntament de Montcada, Lupe Lorenzana 
i Juan Parra, han entrat a formar part de la nova executiva de la Fe-
deració del PSC del Vallès Sud, ocupant els càrrecs de responsables 
de les àrees de Territori i Infraestructures i d’Acció Política, respectiva-
ment. La tria de la nova executiva es va fer el 28 de gener en el marc 
del VIè Congrés Ordinari de la Federació socialista amb el lema ‘La 
força del socialisme. Temps de canvi’, en què José Luis Jimeno va ser 
reelegit com a primer secretari | LR

PSC
Els regidors Lupe Lorenzana i Juan Parra entren a la 
nova executiva de la Federació del Vallès Sud
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metropolitana. Els projectes es poden presentar fi ns al 15 de febrer i les temàtiques han 
d’estar incloses dintre de les línies d’actuació relacionades amb inversions en els espais 
fl uvials del Llobregat i del Besòs, amb la recuperació de zones degradades i la resolució 
de problemes d’encaix entre les zones urbanes i el seu entorn natural i amb la integració 
de les infraestructures viàries, energètiques i de serveis dins del paisatge metropolità | LR
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COOPERACIÓ 
La Casa de la Vila acollirà entre el 15 i el 28 de febrer 
l’exposició ‘Les raons de la cooperació’, que posa en 
valor la cooperació al desenvolupament dels municipis

La Federació d’Ampa de Mont-
cada (Fampa) ja té enllestida la 
nova edició de l’Escola de Mares 
i Pares (Empa), amb un progra-
ma d’activitats ampli i variat que 
inclou nou propostes educati-
ves. “Seguim apostant per la 
formació de les famílies amb 
temes que creiem que són del 
seu interès”, ha comentat el pre-
sident de la Fampa, Carlos Ruiz, 
qui ha convidat totes les persones 
vinculades a la comunitat educa-
tiva a participar-hi.
El primer taller és una iniciativa 
innovadora al municipi que tin-
drà lloc el 9 de febrer a l’escola 
Reixac. Utilitzant la dansa com 
a fi l conductor, 
l ’A s s o c i a c i ó 
Sudansa pro-
posarà un es-
pai de refl exió 
i aprenentatge 
per afavorir, 
en el nucli fa-
miliar, la comunicació i el diàleg 
emocional a través de la tècnica 
del contacte i la improvisació de la 
dansa. La sessió s’organitza inter-
calant moments de ball, de joc i de 
moviments lliures amb altres per-
sones on es valorarà l’experiència 
i s’intercanviaran impressions. El 
taller, de dues hores de durada, 
començarà a les 17.30h i s’adreça 
a famílies amb infants de P3, P4, 

P5 i 1r de primària. Es recomana 
dur roba còmoda. 

Altres propostes. El programa 
continuarà amb una xerrada so-
bre l’alimentació saludable en 
edat escolar a càrrec de la nu-
tricionista Georgina Méndez, el 
21 de febrer a l’escola El Turó 
(17.30h). Al març, la mestra i tera-
peuta Alba Soler oferirà, el dia 15 
a l’escola Fedac (17.30h), un taller 
sobre les necessitats bàsiques d’in-
fants i joves, fent una aproximació 
al coneixement de les necessitats 
dels infants  en les diferents etapes 
del seu desenvolupament, amb les 
emocions i sentiments que es ge-
neren. D’altra banda, el dia 30, 

l’escola El Vi-
ver acollirà una 
xerrada sobre 
estratègies i ei-
nes per educar 
amb serenitat 
i coherència a 
càrrec de la so-

ciòloga i mestra Alba Castellví, 
que ja va prendre part a l’Empa 
l’any passat amb la mateixa pro-
posta, amb un gran èxit de par-
ticipació. La Fampa ha avançat 
que sortejarà entre els assistents 
exemplars del llibre Com educar 
sense cridar, escrit per la ponent.
Les últimes tres propostes de 
l’Empa d’aquesta edició s’adre-
çaran especialment a les famílies 

amb fi lls i fi lles adolescents. La 
formadora en educació emocio-
nal Núria Grases farà un taller 
per treballar el moment vital que 
viuen els joves a l’hora d’esco-
llir el seu itine-
rari formatiu. 
L’objectiu és 
entendre les se-
ves emocions i 
compartir eines 
i recursos amb 
els progenitors perquè les puguin 
utilitzar en el procés d’acompa-
nyament als seus fi lls. La xerrada 
tindrà lloc a la Casa de la Vila, 
el 6 d’abril, a les 18h. També en 

el mateix mes, la responsable del 
Punt d’Assessorament sobre Dro-
gues i Addiccions (PASSA) de 
l’Ajuntament, Rosa Galvany, par-
larà de com prevenir les addicci-

ons a les noves 
tecnologies, en 
una xerrada 
programada a 
l’INS La Ferre-
ria, a les 18h, el 
dia 26. 

Cloenda. L’Escola de Mares i Pa-
res del municipi clourà el 17 de 
maig amb una xerrada que ja 
s’ha convertit en tot un clàssic 

a la programació com és la con-
ferència sobre el pas de la infàn-
cia a l’adolescència a càrrec del 
psicòleg Albert Montaner, del 
CSMIJ Montcada, qui comp-
tarà amb la col·laboració de la 
psicopedagoga Anna Solano, de 
la Fampa. L’activitat tindrà lloc a 
l’escola La Salle, a les 18h.
Les famílies que necessitin servei 
de canguratge, al cost d’un euro 
per alumne, el poden sol·licitar 
prèviament, fi ns a dos dies abans 
de l’activitat, enviant un correu 
electrònic a l’adreça fampamir@
gmail.com indicant el nom dels in-
fants i la seva edat. 

ESCOLA DE MARES I PARES

Sílvia Alquezar | Redacció

L’Associació Sudansa proposa una iniciativa innovadora per enfortir les relacions entre pares i fi lls, el 9 de febrer a l’escola Reixac 

El cicle de xerrades i 
tallers l’organitza la 
Federació d’Ampa de 
Montcada i Reixac

La proposta, que tindrà lloc a l’escola Reixac, s’adreça a les famílies amb infants als cursos de P3, P4, P5 i 1r de primària

El programa s’inicia el dia 9 amb un taller 
de dansa per enfortir els llaços familiars

SU
D
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Hi ha previst un total 
de nou propostes sobre 
temes relacionats amb 
l’educació dels fi lls

09
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Al voltant de 150 persones 
van participar el 21 de gener a 
l’Edcamp Montcada, una jor-
nada per parlar sobre educació 
que un grup de mestres de la 
ciutat va organitzar a l’escola 
Fedac Montcada amb el suport 
de la Fundació Jaume Bofi ll. La 
jornada va servir per posar en 
comú experiències i projectes 
de temàtica molt diversa com 
les noves tecnologies, l’edu-
cació emocional, l’atenció a la 
diversitat, la innovació en els 
mètodes d’aprenentatge i la 
implicació de les famílies, entre 
d’altres aspectes que es van de-
batre. Són els mateixos partici-
pants a l’EdCamp els qui, quan 

arriben, escriuen i proposen els 
temes a tractar, que s’agrupen 
per àrees. Cadascú pren part a 
la dinàmica que l’interessa amb 
la possibilitat de poder canviar 
de sessió si no està resultant 
com esperava.

Valoracions. Els organitzadors 
s’han mostrat molt satifets del 
desenvolupament de l’EdCamp 
Montcada. “A nivell organit-
zatiu, tot va sortir molt bé i, 
pel que fa a les sessions de 
debat, hi va haver algunes 
més dinàmiques que d’altres 
perquè el seu desenvolupa-
ment el marquen les pròpies 
persones que hi participen”, 
ha comentat Óscar de Paula, 

coordinador TAC de l’escola 
Fedac Montcada, qui ha des-
tacat que es va parlar de molts 
temes, alguns molt presents 
avui dia entre els professionals 
de l’educació com la ludifi cació 
de l’aprenentatge, les emoci-
ons, les intel·ligències múltiples 
i l’atenció a la diversitat. “Fins 
i tot va sortir una sessió so-
bre educació física, que no és 
gaire habitual, però lamen-
tem que no hi va haver cap 
dinàmica relacionada amb la 
música i les arts”, ha indicat 
de Paula, qui ha avançat que al 
grup organitzador li agradaria 
poder fer altres iniciatives simi-
lars al municipi per seguir com-
partint experiències i projectes.

Sílvia Alquézar | Montcada

L’EdCamp Montcada va aplegar professionals del món de l’educació vinguts d’arreu del territori català i d’altres indrets com les Illes Balears

JORNADA SOBRE EDUCACIÓ

Èxit de l’EdCamp Montcada amb 
una participació de 150 persones
Un grup de mestres de la ciutat va organitzar la trobada el dia 21 a l’escola Fedac
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Les fotos es poden penjar del 10 de febrer al 24 de març

Can Tauler organitza un 
concurs a Instagram

Per celebrar que Can Tauler ja té 
presència a la xarxa social Insta-
gram –es pot trobar a l’adreça es-
pai_jove_can_tauler–, l’Espai Jove 
organitza la primera edició del  
concurs Instagram Montcada 
Jove, adreçat a nois i noies de 
16 i a 25 anys. Per participar en 
el certamen s’haurà de penjar 
una foto relacionada amb l’art 
urbà del municipi entre el 10 de 
febrer i el 24 de març, amb el 
hastag #montcadajove. No hi 
haurà límit d’imatges presen-
tades per autor, però no seran 
vàlides les penjades abans ni 
després de la data d’inici i fi -
nalització del concurs. El perfi l 
d’Instagram amb el qual es pu-
bliqui la foto haurà de ser pú-
blic i totes aquelles fotografi es 
que puguin resultar ofensives 
seran automàticament desqua-
lifi cades. 

Votació fi nal. El 17 de març, 10 
de les fotografi es publicades 
amb el hastag del concurs pas-
saran a la semifi nal i s’exposa-
ran a Can Tauler (Balmes, 16) 
perquè el jovent pugui passar 
a realitzar la votació de la que 
més li agradi entre el 20 i el 
24 de març. La resta d’imatges 
participants es penjaran a l’Ins-
tagram de Can Tauler a partir 
del dia 24. El primer premi 
consistirà en una càmera Go-

Pro d’alta resolució. S’avisarà 
el guanyador a través d’un mis-
satge d’Instagram i, si després 
de 10 dies no es pot contactar 
amb ell, s’assignarà el premi al 
fi nalista següent. 
La comunicació del guanyador 
es farà per mitjà de les xarxes 
socials i el lliurament del premi 
tindrà lloc el 24 de març. La 
fotografi a i el nom de l’usuari 
guardonat es publicaran al Fa-
cebook (MiR Jove Can Tauler), 
Twitter (MirjoveCanTauler), 
Instagram de Can Tauler i al 
portal web www.mirjove.cat.  La 
Regidoria d’Educació, Infància 
i Joventut, el departament mu-
nicipal que convoca el concurs, 
podrà utilitzar les fotografi es 
per a altres activitats. 

Sílvia Alquézar | Redacció
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Les fotos hauran de ser sobre art urbà

L’Espai Kursaal va acollir el 25 
de gener el lliurament de pre-
mis del II Concurs de dibuix 
‘Els Drets dels Infants’, organit-
zat per l’Ajuntament en el marc 
del catàleg d’activitats per a les 
escoles que oferta la Regidoria 
d’Educació, Infància i Joventut. 
Enguany, hi han participat alum-
nes de 3r i 4t de les escoles Font 
Freda, Mitja Costa i El Turó. 
L’objectiu del concurs és donar a 
conèixer entre els infants els seus 
drets i deures “perquè sàpiguen 
reivindicar el que els pertany”, 
va dir la regidora de Ciutadania, 

Mònica Martínez (ICV-EUiA). 
En aquest sentit també es va ma-
nifestar l’alcadessa, Laura Cam-
pos (ICV-EUiA), qui va animar 
els més petits a lluitar “per cons-
truir entre tots un món més 
just i solidari”.

Els premiats. El jurat ha escollit 
un guanyador per cada dret. Del 
Font Freda, els premiats són Biel 
Sánchez, de 3r, que ha il·lustrat el 
dret a la igualtat; Ariadna Izquier-
do, de 4t, que ha dibuixat el dret 
a la comprensió i l’afecte; i Judith 
Hernández, de 4t, que ha pintat 
el dret relatiu a la protecció con-

tra l’abandonament i l’explotació 
en el treball. D’altra banda, els 
guardonats de l’escola El Turó 
són Wasse U Rehman, de 4t, 
que ha il·lustrat el dret que par-
la d’una protecció especial que 
asseguri un creixement mental 
i social; Unai Lorenzana, de 4t, 
que ha dibuixat el dret vinculat 
a una alimentació, habitatge i 
atenció mèdica adequades; i Ma-
ría Sabar, de 4t, que ha pintat el 
dret a rebre una educació. Per 

la seva banda, els alumnes gua-
nyadors de l’escola Mitja Costa 
són Ariadna Fíguls, de 3r, que ha 
il·lustrat el dret a una educació i 
atenció especial per a infants amb 
necessitats especials; Ariadna Ji-
ménez, de 4t, que ha dibuixat el 
dret relatiu a un nom i una na-
cionalitat; Ghazy Haider Syed, 
de 4t, que ha pintat el dret a una 
educació gratuïta i el dret a diver-
tir-se i jugar; i Cristian Chiorean, 
de 4t, que ha il·lustrat el dret a 

una atenció i ajuda preferents en 
cas de perill. Els premis van con-
sistir en un conte i un calendari 
fet amb les fotos dels dibuixos 
guardonats i, per a les escoles, 
en un lot de contes i un calendari 
per a cada classe. La companyia 
‘Vivim del cuentu’ va amenitzar 
l’acte amb l’explicació d’un parell 
d’històries relacionades amb els 
drets dels infants. També van in-
tervenir mestres i alumnes de les 
escoles participants.

Sílvia Alquézar | Can Sant Joan

SEGONA EDICIÓ

L’acte es va fer el passat 25 de gener, a l’Espai Kursaal

Premiats els millors 
dibuixos del concurs 
‘Els Drets dels Infants’

Els nens i les nenes premiats al concurs ‘Els Drets dels Infants’, amb les autoritats municipals i els mestres de les escoles participants
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El montcadenc Pedro Ligero, 
juntament els seus socis Fran 
Sánchez i Daniel Martín, de 
l’empresa BCN Studio Solutions 
que es dedica al disseny web i el 
màrqueting digital, ha guanyat 
una de les beques Bifrutas en el 
marc del concurs ‘Si te gusta, te 
gusta’ que organitza el grup Pas-
cual amb l’objectiu de promoure 
la innovació i l’emprenedoria 
entre el jovent. Ligero i els seus 

companys rebran un ajut de 
3.000 euros per posar en marxa 
el projecte One4One, una inicia-
tiva amb fi nalitat solidària.

El projecte. Els joves emprene-
dors han creat una aplicació per 
a mòbil a través de la qual els 
usuaris poden donar o comprar 
llibres per un euro. Els diners 
recollits es destinaran a les ong 
que se sumin al projecte perquè 
puguin ajudar les persones sense 

sostre. “Ens hem inspirat en les 
app que venen qualsevol tipus 
d’article, però nosaltres hem 
afegit la vessant social. La idea 
és facilitar aquesta tecnologia a 
les ong per desenvolupar pro-
jectes solidaris”, han comentat. 
El projecte, que va guanyar un 
dels ajuts del passat mes de no-
vembre, té previst destinar cada 
4 euros recaptats a un esmorzar 
per a una persona en situació de 
vulnerabilitat.

Sílvia Alquézar | Redacció

JOVES EMPRENEDORS

Premi per a una app amb fi nalitat 
solidària al concurs de Bifrutas
El montcadenc Pedro Ligero i els seus socis guanyen una beca dotada amb 3.000 euros
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Els autors de l’app guanyadora d’una beca Bifrutas, d’esquerra a dreta, Fran Sánchez, Daniel Martín i el montcadenc Pedro Ligero

MONTCADA SOLIDÀRIA

El dia 16 fa un acte en suport de l’ong Proactiva

L’entitat recull 2.000 euros 
al concert de fl amenc

Montcada Solidària segueix la 
seva activitat en suport de les 
persones refugiades que arri-
ben a Europa. L’entitat va re-
collir un total de 2.000 euros 
al concert solidari a càrrec de 
la cantaora de fl amenc Alba 
Guerrero, el 28 de gener al Tea-
tre Municipal, amb l’assistència 
de més de 200 persones. 
D’altra banda, l’entitat presen-
tarà el 16 de febrer al Cafè Co-
lon de l’Abi (19h), el devedè en-
registrat durant el ‘Concert de 
la vergonya’, que va tenir lloc 

el passat 13 de juny a la sala 
Luz de Gas de Barcelona per 
denunciar les polítiques en ma-
tèria de migració dels països eu-
ropeus i reivindicar l’acolliment 
de persones. La recaptació es 
lliurarà a l’ong Proactiva Open 
Arms, que es dedica al rescat de 
persones que creuen el Mediter-
rani fugint dels confl ictes bèl·lics 
i la pobresa dels seus països. 
Montcada Solidària també parti-
cipa en la recollida de signatures 
per reclamar l’acolliment de refu-
giats en el marc de la campanya 
‘Casa nostra, casa vostra’.

Sílvia Alquézar | Redacció
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Montcada Solidària va obsequiar Alba Guerrero amb un ram de fl ors en acabar el concert solidari
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Montcada i Reixac acollirà una 
exposició que posa de manifest 
la importància de les accions de 
cooperació al desenvolupament 
que es fan des dels ens locals. 
‘Les raons de la cooperació’ es 
podrà visitar del 15 al 28 de fe-
brer a la Casa de la Vila. L’ex-
posició té per objectiu donar a 
conèixer com els projectes lo-
cals en aquest àmbit han contri-
buït a la lluita contra la pobresa 
i les desigualtats i a favor de la 
justícia social. La mostra també 
pretén generar refl exió i rebatre 
les opinions que qüestionen les 
polítiques locals de cooperació 
al desenvolupament. 

Un llibret. ‘Les raons de la co-
operació’ és una producció de 
l’Ajuntament de Molins de Rei, 
que aquest ha cedit al consisto-
ri montcadenc. En l’elaboració 
del seu contingut, s’ha tingut en 
compte la publicació ‘Les Raons 
de la Cooperació. Guia per a la 
defensa de la cooperació al des-

envolupament des dels munici-
pis’, de Miquel Carrillo, editada 
pel Fons Català de Cooperació 

al Desenvolupament, que es 
pot consultar a través del web 
www.fonscatala.org.

Sílvia Alquézar | Redacció

EXPOSICIÓ A LA CASA DE LA VILA

‘Les raons de la cooperació’ es podrà 
visitar entre el 15 i el 28 de febrer
La mostra defensa la cooperació al desenvolupament que s’impulsa des de les ciutats

SG

La mostra consta de diversos plafons explicatius en defensa de la cooperació al desenvolupament

La iniciativa, impulsada per l’Ajuntament i l’associació Oratge, 
s’adreça a joves i adults amb discapacitat perquè realitzin activitats 
d’oci dins la comunitat, aprofi tant l’oferta cultural i de lleure existent 
al municipi. ‘Dissabtes per a tu’ es fa dos dissabtes a la tarda de 
cada mes, al Centre Cívic l’Alzina, a Terra Nostra, com a punt de 
trobada. El servei és gratuït, tot i que les famílies han d’assumir el 
cost de les activitats, com ara una entrada al cinema i el transport 
públic que calgui agafar per anar a algun lloc, entre d’altres. Encara 
queden algunes places disponibles. Per fer les inscripcions, s’ha de 
contactar amb Oratge, mitjançant el correu electrònic oratge.asso-
ciacio@gmail.com o bé, trucant al 645 705 189, de 12 a 20h | SA

NECESSITATS ESPECIALS
El nou projecte d’oci inclusiu ‘Dissabtes per a tu’ 
s’ha posat en marxa aquest mes de gener

La Xarxa d’Intercanvi organitza una iniciativa solidària en suport de 
l’entitat ‘Sin teta hay paraíso’, que ajuda les dones amb càncer de 
mama. El grup de punt de la XIC teixirà roses tots els divendres, 
de les 17.30 a les 19h, perquè ‘Sin teta’ les pugui vendre a la seva 
paradeta de la pròxima Fira de Sant Jordi. Les fl ors també es poden 
fer a casa i portar-les al Centre Cívic del barri, on es reuneix la XIC 
Can Cuiàs | SA

SOLIDARITAT
La XIC de Can Cuiàs comença una iniciativa per 
col·laborar amb l’entitat ‘Sin teta hay paraíso’

L’objectiu és empoderar les dones amb accions dirigides a la creació 
d’un projecte professional mitjançant itineraris personals i mesures 
d’activació, motivació i orientació tant individuals com grupals. La 
iniciativa es va posar en marxa el darrer trimestre de l’any passat a 
l’assemblea local de Creu Roja. Al curs es treballen aspectes com 
l’alfabetització digital, la capacitació professional, la recerca de fei-
na i habilitats socials, entre d’altres | SA

CREU ROJA
Bona acollida del projecte ‘Gira dona’ per millorar 
l’ocupabilitat de dones en difi cultat social

La Casa de la Vila acollirà el 6 
de febrer (19.30h) la primera 
trobada LGTBI a Montcada i 
Reixac. El motiu de la reunió és 
impulsar el moviment en defen-
sa dels drets de les persones les-
bianes, gais, transexuals, bise-
xuals i intersexuals. La reunió 
també servirà per començar a 
preparar els actes del Dia Mun-
dial contra la LGTBIfòbia, que 
es commemora el 17 de maig.
D’altra banda, l’Ajuntament va 
participar el 27 de gener a les 
primeres jornades sobre polí-
tiques LGTBI al món local, 
organitzades per la xarxa de 
municipis de la qual el consis-

tori montcadenc n’és un dels 
impulsors. A la trobada, que va 
tenir lloc a Sabadell, es va posar 
especial èmfasi en la necessitat 
que les administracions locals 
ampliïn els recursos en defensa 
del moviment LGTBI i dotin 
les polítiques locals d’un espai 
propi.

Ofi cina LGTBI. En el marc de les 
accions en defensa del movi-
ment LGTBI, l’Ajuntament va 
posar en marxa el passat mes 
d’octubre una ofi cina d’atenció 
al públic. El servei atén la ciu-
tadania l’últim dijous de cada 
mes, de 18 a 20h, a la Casa de 
la Vila i està dinamitzat per per-

sonal de l’Observatori Contra 
l’Homofòbia (OCH). 
L’objectiu d’aquest recurs és 
oferir assessorament legal i psi-
cològic, a més de fer acompa-
nyament a persones que s’hagin 
trobat en una situació de vio-
lència o discriminació per raó 
d’orientació sexual, d’identitat 
o d’expressió de gènere. L’ofi -
cina permet imposar denúncies 
en el cas de vulneració de drets. 
El servei neix del conveni entre 
l’Ajuntament i l’OCH signat 
la primavera passada. Es pot 
contactar amb l’ofi cina a través 
dels correus electrònics atenciol-
gtbi@montcada.org i och.observato-
ri@gmail.com. 

Sílvia Alquézar | Redacció

IGUALTAT

La Casa de la Vila acollirà el 6 de 
febrer la primera trobada LGTBI 
L’objectiu és vetllar pels drets de gais, lesbianes, transexuals, bisexuals i intersexuals



131a quinzena | Febrer 2017

Necesito ayuda fi scal
Tengo una gran alegría hoy y al mismo 
tiempo, un grave problema. La gran 
‘alegría’ es que mi banco me ha co-
municado que el gobierno ha aumen-
tado mi pensión en unos 1,85 euros 
y no sé de qué forma ‘agradecer’ a 
tod@s l@s votantes del PP, PSOE, 
PNV y de CiU las mejoras que año 
tras año recibe la 3ª edad.
El problema es que como uno ha es-
tado en la escuela de Franco, gober-
nada por la iglesia muy católica, de 
números está un poco justo y claro, 
la verdad es que no sé dónde ni cómo 
invertir ese aumento de mi pensión. 
Por lo tanto, he pensado en crear al-
gún puesto de trabajo y solicito, desde 
aquí, que me envíen curriculum de 
asesores fi scales para hacer inversio-
nes adecuadas a la ley. Hace tiempo 
que no llegaba a entender la pasividad 
de la gente, pero al ver el aumento de 
mi pensión, lo he visto clarísimo…

 Manolo Gómez
Can Sant Joan

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu
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>Editorial

Bona iniciativa
A la portada d’aquest número 
ens fem ressò de la iniciativa 
conjunta que han posat en 
marxa l’IME i tres entitats de 
la localitat, El Cim, el CEAV 
i el Centre Excursionista de 
Can Cuiàs, amb el nom de 
‘Montcada Camina’. El primer 
diumenge de cada mes es farà 
una sortida popular que arren-
carà des del pavelló Miquel 
Poblet i seguirà diferents re-
correguts pels espais naturals 
del municipi. La proposta té 
diferents motivacions. D’una 
banda, promoure l’excursio-
nisme com a activitat d’oci 
saludable. De l’altra, proposar 
la descoberta d’itineraris per 
espais poc coneguts per a la 
gran majoria de la població i 
que, precisament per estar 
allunyats del nucli urbà, són 
susceptibles de patir degra-
dació. I, sens dubte, un dels 
objectius a assolir és la pro-
moció del patrimoni històric 
i natural de la localitat. Feli-
citats, doncs, per la iniciati-
va que esperem tingui molt 
d’èxit i una llarga trajectòria.

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

Casa nostra, casa vostra
Al mes de març farà un any que 
Montcada Solidària va començar a fer 
les seves primeres passes encara que 
no va ser fi ns al setembre que ens 
vam constituir com a entitat. Durant 
tots aquests mesos hem fet nombro-
ses accions en suport als refugiats de 
la guerra de Síria i podem dir amb sa-
tisfacció que han estat un èxit gràcies 
a la implicació ciutadana i al suport 
de particulars i d’altres entitats així 
com de l’Ajuntament. La més recent 
ha estat el concert solidari organitzat 
el 28 de gener amb participació de 
la cantaora Alba Guerrero. A totes les 
persones que us heu implicat, el nos-
tre profund agraïment. 
Ara estem immersos en una nova cam-
panya, ‘Casa nostra, casa vostra’. L’11 
de febrer hi haurà un concert al Palau 
Sant Jordi i el dia 18, una manifestació 
a Barcelona per denunciar la situació 
que viuen milers de desplaçats per for-
ça, dins i fora de la Unió Europea. Són 
persones que fugen de les guerres, de 

la fam, de la persecució política, per 
motius d’orientació sexual o per les se-
ves creences. A totes elles els volem dir 
que casa nostra és casa vostra i a les 
nostres institucions, que actuïn amb 
urgència davant d’aquesta crisi huma-
nitària. Us convidem a manifestar-vos 
el dia 18 de febrer i també a signar el 
manifest en suport als refugiats (www.
casanostracasavostra.cat).

Daimí Pérez
Montcada Solidària

Sueño realizado
Un sueño: mejorar profesionalmente. 
Un deseo: que el sueño se llegue a 
cumplir. Una duda: ¿Seré capaz de 
conseguirlo después de tantos años 
sin estudiar? Así empezó todo, du-
dando qué hacer tras quedarme en 
paro después de trabajar muchos 
años en una empresa que cerró. Bus-
caba trabajo de forma intensiva pero, 
dado mi nivel de estudios, las ofertas 
eran de una precariedad absoluta. 
Comenzaba a deprimirme y vi que 

era imprescindible formarme. Enton-
ces me dirigí al Centro de Formación 
de Adultos (CFA) para asesorarme y 
allí encontré amabilidad y el pequeño 
empujón que necesitaba. El profe-
sorado es simplemente excepcional. 
Al principio fue duro pero en quince 
días ya lograba memorizar y entender 
algunas cosas. Dedicándole un poco 
de tiempo y con el gran apoyo de mi 
familia, que ha sido fundamental, en 
menos de un año he conseguido el tí-
tulo de la ESO y las pruebas de acceso 
a grado medio. Estoy orgullosa de mí 
misma y me siento un poco más libre. 
Ahora puedo decidir si quiero conti-
nuar formándome para conseguir ese 
sueño del que todos, quizás muchos 
sin darse cuenta o sin ser conscientes 
de ello, han formado parte de él.

Paqui Palma
La Llagosta

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 pár-
quing en av. Catalunya de Mas Ram-
pinyo: plaza de 10m2 (6.000/40 euros) 
y plaza de 6 m2 para coche pequeño o 

moto (3.500/25 euros). Tel. 691077 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. Ven-

ta: 9.000 euros. Tel. 676 409 798. 
Clases. De alemán, particulares. Tel. 
610 392 086.euros. Email: amspkg-
montcada@gmail.com.
En venta. Plaza de párking de 10 m2 
en calle  Reixagó, Can Sant Joan. Tel. 
657 390 971.
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Els Pressupostos que presenta l’equip de Govern per a aquest 
2017 continuen refl ectint la crisi econòmica que encara pateixen 
les famílies, treballadors, autònoms i petits empresaris del nostre 
país. A més, la pressió exercida pel pagament de les expropiacions 
forçoses a què ha de fer front l’Ajuntament, fa que encara s’agreu-
gin més els problemes que arrosseguen les fi nances locals. Aquests pressupostos es basen, entre 
altres coses, en les conclusions de l’informe econòmic i fi nancer, que es va presentar fa pocs mesos. 
Un informe que posava sobre la taula, que els pressupostos d’aquest Ajuntament havien estat poc 
ajustats als ingressos reals i que s’havia de començar a treballar sobre la realitat de les fi nances locals 
i no sobre uns pressupostos que es renovaven amb pocs canvis cada any i que s’assemblaven poc 
a la realitat. La conseqüència d’això ha estat l’augment de l’endeutament de l’Ajuntament, ja que es 
tenien en compte ingressos que al fi nal no es feien realitat, mentre que s’havia de fer front a la despesa 
pressupostada. Hem posat sobre la taula la realitat, fent un càlcul real dels ingressos de l’Ajuntament. 
Amb aquestes dades, s’ha establert el sostre de la despesa, creant els pressupostos més realistes dels 
últims anys. S’ha fet un treball titànic per optimitzar els serveis que donem com a Ajuntament, revi-
sant contractes per tal de millorar les condicions econòmiques sense afectar el dia a dia del ciutadà. 
La bona feina també es refl ecteix en la reducció de la despesa fi nancera (pagament d’interessos). 
Aquest equip de Govern ha aconseguit reduir el pagament d’interessos, tot negociant amb les entitats 
fi nanceres, més d’un 50%. Cal recordar, que durant l’any 2016, l’Associació Estatal de Directors i 
Gerents de Serveis Socials va reconèixer Montcada i Reixac com Ajuntament amb grau d’excel·lència 
en despesa social, formant part d’un grup molt reduït de tres Ajuntaments en tota Catalunya que gau-
deixen de la mateixa qualifi cació. I, com entenem que és important continuar invertint en les persones, 
hem augmentat encara més el pressupost destinat a l’Àrea Social. Han estat uns pressupostos difícils 
d’encaixar i que han implicat moltíssima feina, ja que s’ha posat sobre la taula la realitat, que fi ns ara 
no s’havia refl ectit fi delment en un projecte de Pressupostos. Els estem treballant amb l’oposició per 
tal que es puguin aprovar al més aviat possible, confi ant en la responsabilitat de tots els grups polítics 
per sortir d’una situació molt delicada que ens afecta a tots.

Grups municipals
laveu.cat/latevaveu

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

Uns pressupostos reals

Óscar Gil

El passat mes de novembre, en aquest mateix espai, dèiem 
que tenim un govern amb l’“L” de pràctiques per la forma en 
la que està encetant, ara ja poden dir any rere any, el planteja-
ment de governar la nostra ciutat. Al Ple ens responien que si 
tenen l’“L” de pràctiques, també tenen l’“R” de responsabilitat 
i que no farien res sense tenir-ho ben estudiat. Iniciem el mes de febrer amb les ordenances 
aprovades provisionalment i perquè han recollit dues propostes fetes pel Partit Socialista de Mont-
cada; propostes que els partits de govern portaven als seus programes electorals i que, per ara, 
no havien donat compliment. Sense pressupostos aprovats per enguany i sense cap indici que 
els puguin aprovar. 
Serà doncs per responsabilitat que, tenint un govern que no sabem quants membres té, no ha 
negociat amb cap partit per aconseguir la seva aprovació. Perquè d’això es tracta, de ser respon-
sables i dotar-se d’un pressupost adient per fer efectives les polítiques que la nostra ciutat neces-
sita; no de portar-los al Ple sense cap garantia de que s’aprovin, per després dir que ningú els hi 
dona suport i que és per això que no poden fer res.  I quan diem que tenim un govern que no 
sabem quants membres té, ens referim al penós espectacle del darrer Ple municipal, en el qual 
es va donar compte que una regidora expulsada l’estiu passat d’una formació política membre 
del govern, torna a formar part del mateix grup municipal que la va expulsar i entenem que, per 
tant, del govern, però això si, votant allò que creu convenient i presentant mocions sense suport 
del grup municipal al que sembla que torna a pertànyer... Com a mínim, rocambolesc. 
No, senyors i senyores del govern, fer arribar els arxius al grups municipals el 27 de gener, fer 
l’audiència pública el dia 1 de febrer i convocar el Ple el 9 de febrer no és treballar amb temps i 
voluntat de consens. A hores d’ara d’això se’n diu ‘postureo’: fer veure que la ciutadania participa 
i que els grups municipals tenen la informació; això sí, ni tant sols amb temps per treballar-la.
Segon pressupost que presenten, altre incompliment de tantes coses que van dir a la campanya 
electoral i, a més, perdent suports pel camí i guanyant-se, amb la seva evident forma de no treba-
llar, una mala fama que pocs governs d’aquesta ciutat han tingut en tots els anys de democràcia.

En pràctiques i irresponsables

M. Carmen Porro

Aquest mes de gener hem fet la presentació pública 
d´un nou partit polític a Montcada, el Partit Demòcrata 
Europeu Català, amb la presència de la coordinadora 
general Marta Pascal. El naixement del PDeCAT ha es-
tat extraordinàriament genuí i tot un èxit. I neix amb 
dos regidors al Ple de l’Ajuntament, que faran de trans-
missors de la nostra acció municipal. El Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) és un 
partit polític demòcrata, catalanista, independentista, europeista, humanista i republicà, 
que serveix al progrés i la llibertat de Catalunya i dels ciutadans. En conseqüència el Partit 
Demòcrata Europeu Català vol que Catalunya s’organitzi políticament com un Estat inde-
pendent, sense renunciar a la via unilateral per assolir aquests objectius, que garanteixi els 
drets i llibertats inalienables del seus ciutadans.
Estem immersos en la feina colossal d’aquest naixement i procés fundacional, en molts 
àmbits diferents i organitzatius, refent una organització que necessàriament ha de ser 
moderna, oberta i connectada amb la societat; ideològicament, aprofundint en les idees 
i valors fundacionals, que es mouen en el terreny de la defensa del progrés econòmic i 
social per a tothom i la radicalitat democràtica, des del pluralisme intern que ens fa més 
grans; i, sobretot, en la capacitat de ser útils en l’objectiu nacional que ens hem marcat i 
que no és altre que l’assoliment de l’Estat propi per a Catalunya per la via democràtica, fet 
que reclama la construcció d’una majoria social àmplia, sòlida i persistent.
Com he dit, la feinada que tenim pel davant es colossal però ens guanya la il·lusió per fer 
créixer aquest nou projecte a Montcada. Un projecte que farem gran al costat de la gent, 
de les entitats, dels problemes del dia a dia que tots patim. El farem gran escoltant, com-
partint i creant. El farem gran sumant esforços per fer possible una Montcada molt millor 
que la que tenim avui. Ara ja sols ens queda continuar treballant amb tu!

Neix el Partit Demòcrata Català

Joan Carles Paredes

Círculo de Montcada quiere mostrar su apoyo al compañero, 
Sergio Martín por las acusaciones recibidas en el pasado pleno 
de enero por parte de los grupos municipales C’s, PSC y PP, así 
como por el representante del comité de empresa de Lafarge. 
Queremos manifestar que las acusaciones hacia nuestro com-
pañero fueron desmesuradas y exageradas, ya que el señor Mar-
tín actuó de acuerdo a lo indicado por los agentes de la Policía Local, tal y como marca el protocolo 
de inspecciones que se realizan para comprobar que no se produzca ningún daño medioambiental 
al entorno natural. A pesar de ello, pedimos disculpas a todo el trabajador que se sintiera ofendido, 
ya que no era ésta la intención del concejal.
Es necesario recordar que el origen del control fue el episodio de polvo que se originó en la planta de 
Can Sant Joan días antes, lo que generó alarma social, recibiendo múltiples llamadas al consistorio 
y alertas en las redes sociales por parte de vecinos y vecinas, preocupados por las consecuencias 
ambientales y de salubridad que podrían generar estas emisiones. Dicho episodio de polvo se pro-
dujo, como en el resto de municipios cercanos, en una semana en fase de alerta por contaminación 
atmosférica en el Àrea Metropolitana de Barcelona.
Círculo de Montcada jamás actuará en contra de los trabajadores de la cementera, pero siempre ve-
lará por la salud de todos y todas los montcadenses. Por lo que, seguimos manteniendo nuestra pro-
mesa electoral de luchar para que las emisiones de Lafarge cesen de una vez por todas. Animamos 
al resto de formaciones políticas a que se sumen a dicha lucha, para que el aire que respiramos sea 
más limpio y disminuyan, así, los elevados índices de enfermedades provocadas por la abundante 
contaminación que sufrimos en nuestro municipio y alrededores. 
Por todo ello, mostramos nuestro apoyo al compañero Sergio Martín por defender a capa y espada 
la salud de todas y todos y por dar respuestas a las numerosas quejas recibidas por los vecinos del 
barrio de Can Sant Joan. Aprovechamos para dar las gracias a la Plataforma Antiincineración de 
Montcada i Reixac por el apoyo recibido y por el trabajo realizado durante todo este tiempo para lograr 
el cese de la contaminación.

La salut, nuestra prioridad

Mar Sempere
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Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

Els tres regidors d’ERC a l’Ajuntament de Montcada i Rei-
xac, Montserrat Ribera, Salvador Serratosa i jo mateix, ens 
hem adherit a l’Assemblea de Càrrecs Electes de Catalu-
nya (AECAT). El principal objectiu d’aquest organisme és 
coordinar els càrrecs electes catalans per garantir que el 
referèndum d’autodeterminació es pugui dura a terme amb total normalitat. Veient la polititza-
ció interessada de la justícia i les amenaces contra el lliure exercici del dret a decidir, cal estar 
preparats, organitzats i mobilitzats. El proper dilluns 6 de febrer en tenim un exemple més: 
l’expresident de la Generalitat Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega i l’exconsellera Irene 
Rigau seran jutjats per haver permès la celebració del procés participatiu del 9N. La secció lo-
cal d’ERC se suma a la mobilització “El 6F ens jutgen a tots”, que organitza per l’ANC, Òmnium 
Cultural, l’Associació de Municipis Independentistes (AMI) i l’Associació Catalana de Municipis 
(ACM) davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, situat al passeig Lluís Companys 
de Barcelona. 
Cal recordar que el 9 de novembre de 2014, 8.379 montcadencs i montcadenques van votar 
als colegis electorals habilitats a l’INS Montserrat Miró,  l’INS La Ribera i  l’INS La Ferreria. I 
ho van fer amb amb il·lusió, ganes i un somriure, malgrat els entrebancs que va posar l’Estat i 
les amenaces judicials. L’intent de fer-nos agafar por va fracassar i ho tornarà a fer. Ara ens ho 
volen fer pagar.
Com a portaveu del grup municipal d’ERC, puc afi rmar orgullós que, tant la Montse com en 
Salva, com tota la secció local de la nostra formació a Montcada i Reixac estem assumint la 
responsabilitat d’afrontar els problemes del municipi i de la seva gent amb valentia, rigor i 
responsabilitat. A ERC sabem que és des de la feina diària i el compromís des d’on ens farem 
dignes de guanyar-nos un nou país just, net, lliure i pròsper.
Seguirem treballant. No defallirem. I dilluns, mobilitzem-nos. Ens volen jutjar a tots.

Aquest 6 de febrer, ens jutgen a tots

Los días 4 i 5 de febrero se celebra en Madrid la IV 
Asamblea de Cs en la que se elegirán los estatutos y el 
ideario del partido durante los próximos cuatro años. Los 
afi liados ya elegimos en primarias al nuevo comité ejecu-
tivo nacional, el equipo de Albert Rivera fue escogido por 
abrumadora mayoría, con más del 80% de apoyos de la militancia. Además, como pueden 
observar en este escrito estrenamos nueva imagen, más fresca que la anterior y es que los 
tiempos cambian y un partido político no debe estar al margen de la sociedad, sino que 
debe formar parte de ella, de forma constante.
En Cs estamos preparados para gobernar en el próximo ciclo político. Después de la expe-
riencia que nos da estar ahora en las instituciones, estamos preparados para dar un paso 
más adelante y poder gobernar, para que los cambios lleguen de forma defi nitiva a las 
instituciones.
Estamos comprobando en nuestras propias carnes cómo funciona nuestro equipo de 
gobier no, incapaz de regir los destinos de Montcada i Reixac, con constantes guerras inter-
nas que impiden la gobernabilidad de la ciudad.
Cs ha intentado volver a ser útil y para ello pedimos auditoría económica, rebaja del 5% del 
sueldo para los 21 concejales del Ayuntamiento y rebaja del 25% a la asignación mensual a 
los grupos municipales, condiciones todas ellas para sentarnos a hablar de los presupues-
tos de 2017. La respuesta del equipo de gobierno ha sido: no. Ellos, parece ser, prefi eren 
seguir manteniendo su estatus económico actual y su estatus de partido actual.
Estamos preparados para ser alternativa de gobierno, desde la humildad y la responsabi-
lidad.

Preparados para gobernar

David Gerbolés 

Es de sobras conocida la animadversión del gobierno muni-
cipal y de los partidos de izquierdas que lo integran por la 
empresa Lafarge. Durante mucho tiempo se han hecho gra-
vísimas afi rmaciones en relación a su actividad, afi rmaciones 
todas ellas sin fundamento científi co ni técnico y cargadas de 
un populismo barato, rancio y comunista. Pero hay ocasiones 
en que se sobrepasan ciertas barreras como los hechos ocurridos el pasado 14 de diciembre, 
cuando se personaron en esta empresa unos agentes de la policía local junto con el concejal 
de medio ambiente para realizar en teoría una inspección rutinaria. 
Varios comentarios: en primer lugar, un concejal no es nadie para realizar una inspección; en 
segundo lugar, no aportaron ningún documento que acreditara dicha inspección y en tercer 
lugar, la actitud no fue la más adecuada: al más puro estilo matón y cometiendo una ilegalidad 
como es la grabación de imágenes y de personas en un ámbito privado como es cualquier 
empresa. Pues ésta es la manera de comportarse de estos partidos de izquierdas, en este 
caso de Podemos: ésos que presumen de cambiar el mundo. Y quiero decirles bien alto que 
somos ciudadanos libres y no queremos dejar de serlo, porque vivimos en un país próspero y 
no queremos que nos condenen al atraso venezolano y porque somos felices y no queremos 
morirnos de asco bajo el yugo de su totalitarismo. No pierdan nunca de vista esta premisa: 
el comunismo allá donde ha pasado, allá donde se ha instalado, allá donde se ha puesto en 
práctica, sólo ha dejado dos cosas: terror y miseria. Y esta afi rmación no es ninguna opinión, 
es simplemente un hecho objetivo demostrable e incuestionable. Por eso, al PP nos preocupan 
enormemente estos comportamientos de quien se supone que, al ser un cargo público, debe 
respetar a las personas y a las empresas sin ejercer un abuso de poder y autoridad. Pero está 
claro cuáles son las formas de estos partidos renacidos de la nada: esos tics totalitarios que no 
vamos a consentir y menos acompañados de dosis de ilegalidad. Nuestro más sincero apoyo a 
los trabajadores y a la empresa Lafarge.

Cuidado, ¡que viene la izquierda!

Eva García

El passat desembre a través de les xarxes socials es va 
denunciar un nou episodi de pols que provenia del sector 
de les pissarres al Turó de Montcada, propietat de Lafar-
ge. Recordem que, per aquelles dates, hi havia un episodi 
d’alta contaminació atmosfèrica i partícules en suspensió. 
També seria interessant recordar que Montcada i Reixac és 
un espai amb especial protecció mediambiental a causa de l’alta contaminació produïda 
per les vies de comunicació que travessen el municipi i la gran quantitat d’indústries. A 
l’episodi de pols en suspensió es va identifi car la pols com a clínker, que és la matèria pri-
mera per produir el ciment. Segons es pot llegir a la pàgina web de Lafarge el clínker és un 
material que ha d’estar confi nat per tal d’evitar precisament la contaminació. Per primera 
vegada, membres de la Policia Local amb altres membres de l’Ajuntament van entrar al 
recinte de Lafarge per efectuar una inspecció (no penseu que va ser sorpresa, van avisar 
amb 24 h d’antelació perquè tot estigués a lloc, net i polit). La reacció de la multinacional, 
que no oblidem que fi nancia a l’ISIS com explicava Le Monde fa uns mesos, ha estat a 
través del comitè d’empresa que, amb la col·laboració d’alguns partits procimentera (PSC, 
Cs i PP), han iniciat una campanya de criminalització contra l’Ajuntament i la seva voluntat 
de fer inspeccions a empreses que perjudiquen la salut dels veïns i veïnes del municipi. Per 
si no ho sabíeu: Lafarge o l’Asland, el monstre del ciment, digueu-li com vulgueu, aquest 
any celebra el seu centenari de contaminació i malalties associades. I, per descomptat, ha 
gaudit de total impunitat al llarg de la seva història, com ho demostren fets recents, com la 
no llicència d’activitat.
Des de la CUP-Montcada i Reixac ho tenim molt clar: solidaritat amb tots aquells i aquelles 
que lluiten contra el monstre del ciment: siguin d’on siguin, vinguin d’on vinguin, siguin 
electes o no. La nostra determinació és que la fàbrica de ciment, en un entorn natural, a 
escassos metres de dos barris i en un territori densament poblat i contaminat, hauria de 
deixar d’existir tal com la coneixem.

Lafarge torna a la càrrega

Gonzalo Garcia

Jordi Sánchez
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3 l divendres
Concert. De Jan Solo. Hora: 23h. Lloc: 
Cafè Colon de l’Abi. Taquilla inversa.

5 l diumenge
Sortida. Caminada a Sant Pere de Reixac. 
Hora: 9h. Sortida: Pavelló Miquel Poblet. 
Organitzen: l’IME, El Cim, CEAV i Centre 
Excursionista Can Cuiàs. (Veure pàg.20)

Visita. Laberint d’Horta. Hora: 10h. Or-
ganitza: Fundació Cultural Montcada.

Visita. A la Casa de les Aigües de 45 
minuts. Hora: 12h. Organitza: Museu 
Municipal. 

6 l dilluns
Reunió. Per impulsar el moviment 
LGTBI a Montcada. Hora: 19.30h. Lloc: 
Casa de la Vila.

9 l dijous
Xerrada. ‘Els problemes de la hiperten-
sió’, a càrrec d’un tècnic de Creu Roja. 
Hora: 17h. Lloc: Casal de Gent Gran 
Casa de la Mina. 

Taller. ‘Crear i enfortir els llaços familiars’,  

a càrrec de Producció Sudansa. Hora: 
17.30h. Lloc: Escola Reixac. Organitza: 
FAMPA.

Ple Municipal. Sessió extraordinària de 
pressupostos. Hora: 19.30h. Lloc: Casa 
de la Vila.

Manifestació. Per les urgències noc-
turnes. Hora: 19.30h. Lloc: Davant de 
l’ambulatori. Organitza: Favmir.

11 l dissabte
Cinema. ‘Elle’, de Paul Verhoeven. Hora: 
19h. Lloc: Auditori Municipal. 

12 l diumenge
Visita. Homenatge a Joan Maragall. 
Hora: 11h. Organitza: Fundació Cultural 
Montcada.

Visita. ‘La fàbrica de l’aigua’ (teatralit-
zada). Hora: 12h. Lloc: Casa de les Ai-
gües. Preu: 5 euros. 

14 l dimarts
Literatura. Tertúlia sobre la novel·la 
‘L’estiu sense homes’, de Siri Husvedt. 
Hora: 19h. Lloc: Biblioteca Elisenda de 
Montcada.

15 l dimecres
Hora del Conte. ‘Tothom fa caca i contes 
per l’estil’, a càrrec d’Ana Belén Jarillo 
(per a infants d’1 a 3 anys). Hora: 18h. 
Lloc: Biblioteca Elisenda de Montcada.

Taller. De Carnestoltes ‘Fem una careta’ 
(per a infants de 3 a 8 anys). Hora: 18h. 
Lloc: Biblioteca de Can Sant Joan. 

16 l dijous
Literatura. Tertúlia sobre el llibre ‘La car-
retera’, de Cormac McCarthy, dinamit-
zada per Alícia Gili, del Club de Lectura. 
Hora: 18h. Lloc: Biblioteca de Can Sant 
Joan.

Presentació. Del devedè del ‘Concert 
de la vergonya’ fet al juny a la Sala Luz 
de Gas a favor de l’ong Pro Activa Open 
Arms. Hora: 19h. Lloc: Cafè Colon de 
l’Abi. Organitza: Montcada Solidària.

17 l divendres
Hora del Conte. ‘Contes beduïns’, a càr-
rec de Bufanúvols (per a nens de 4 a 
9 anys). Hora: 18h. Lloc: Biblioteca de 
Can Sant Joan.

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

3 4 5

10 11 127 8 96
Duran J.Vila J.VilaV.Nieto J.Relat RivasRecasens

M.Guix

R.Miró El Punt RecasensM.Guix

15 1716

R.Miró R.Miró

18 19

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

13 14
V.Nieto J.Relat J.Relat

6 DE FEBRER, 19.30H
CASA DE LA VILA

MOVIMENT LGTBI
Reunió per crear la Taula LGTBIAgenda

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

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

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

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

EXPOSICIÓ
REINVENTANDO 
UN ARTE
Fofografi es de 
Jordi Pano
Fins al 3 de març

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

CINEMA
ELLE, de Paul Verhoeven
11 de febrer, 19h
Preu: 4 euros
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SALVA CRIADO TORNA EN SOLITARI
El cantautor actua a bars i sales de concerts 
amb nous temes de rock melòdic en acústic

Montcada Comunicació, l’orga-
nisme autònom que gestiona els 
mitjans de comunicació locals de 
titularitat pública –La Veu de Mont-
cada i Reixac, laveu.cat i Montcada 
Ràdio– convoca un concurs per 
escollir el disseny de la portada del 
número 500 de la tercera època de 
La Veu, que sortirà el 7 d’abril, i 
del seu 25è aniversari, que es 
complirà el proper mes de juliol. 
El model actual va sorgir arran 
de les Primeres Jornades de Co-
municació Local que va impulsar 
el govern de Josep M. Campos a 
principi de 1992. El canvi respec-
te l’etapa anterior va ser radical, 
quant a format i continguts. El 
consistori va abandonar la línia 
del tradicional butlletí municipal 
bimensual i va apostar per una 
publicació quinzenal, amb format 
periòdic i elaborada pels periodis-
tes de Montcada Ràdio. I a partir 
del 1999, es va dotar d’un Consell 
d’Administració, escollit en Ple, i 
format per persones vinculades al 
teixit associatiu amb l’objectiu de 
despolititzar-la al màxim.

Nou model. A diferència dels 
clàssics butlletins municipals, La 
Veu no només ofereix el punt de 
vista de la institució, sinó també 
el dels veïns, “fet que li atorga 
credibilitat i li va tenir una ele-
vada acceptació entre la ciuta-
dania”, explica l’actual directora 

de Montcada Comunicació, Pilar 
Abián. Des d’aleshores, La Veu ha 
commemorat tres moments de 
la seva trajectòria: quan va com-
plir el seu desè aniversari, amb 
una portada especial de Claudio 
Marcos; l’edició del número 300, 
que va veure la llum a la segona 
quizena d’abril de 2007, amb un 
disseny de l’artista Maese Pérez i 
el seu vintè aniversari, al juliol de 
2012, amb una creació del jove 
pintor Pau Marinel·lo. “Volem 
que la portada 500 també si-
gui molt especial i animem als 
artistes a presentar-se al certa-
men”, ha dit Abián.

Laura Grau | Redacció

Concurs per escollir la portada del 
número 500 de la revista municipal
Es publicarà el 7 d’abril, dos mesos abans que l’actual model de ‘La Veu’ compleixi 25 anys d’existència

MONTCADA COMUNICACIÓ

Els qui es van quedar sense en-
trades per veure ‘El llac dels cig-
nes’ del Ballet de Sant Petersburg 
l’11 de març al Teatre Municipal 
tenen una nova oportunitat de 
comprar-ne per assistir a la fun-
ció extra que la companyia farà 
el 10 de març, a les 21h, gràcies 
a les gestions de la Regidoria de 
Cultura i Patrimoni. Les entrades 
es posen a la venda a partir del 
3 de febrer als canals habituals:  
l’Auditori Municipal –a partir de 
les 17h– i el servei mirteatres.cat –a 
partir de les 19h. El preu de l’es-
pectacle és de 20 euros, per antici-
pat, i de 25, a taquilla | LG

A la venda les 
entrades per a 
la nova funció 
del ‘Llac dels 
cignes’ 

Les portades del desè i el vintè aniversari de La Veu i del número 300, damunt d’una de les taules de la redacció on es confecciona el butlletí
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La Rua de Carnaval, que tindrà 
lloc el 25 de febrer, comptarà amb 
la participació de 18 comparses, 
quatre de les quals són de nova 
creació: la de l’AMPA de l’esco-
la Reixac, amb 72 components; 
la de l’AV del Gurugú, amb 51; 
La Feria, amb 50 i la Mad Car-
nival MiR, amb 21. La principal 
novetat és que el sambòdrom 
es farà a l’exterior  del pavelló 
Miquel Poblet, on s’instal·laran 
unes grades perquè el públic pu-
gui gaudir de les coreografi es de 
les diferents comparses a mesura 
que vagin arribant al Camí de la 
Font Freda | LG

La Rua 2017 
comptarà amb 
18 comparses

El concurs s’adreça a persones majors de 16 anys i només té una 
modalitat. Cada concursant pot presentar una única obra inèdita on 
constin el text ‘La Veu’ i els numeros 500 i 25 anys. La mida de la 
portada haurà de ser DIN-A3 i es podrà utilitzar un nombre il·limitat 
de tintes. Els treballs es poden presentar en suport físic informàtic 
o bé en paper a l’Ajuntament, de dilluns a divendres, de 8 a 14h, 
o a la Casa de la Vila, de 9 a 21h, fi ns al 16 de març. També es 
poden enviar per correu electrònic a l’adreça laveudemontcada@
gmail.com, conjuntament amb la butlleta de les dades personals 
que es pot descarregar dels webs www.laveu.cat i www.montcada.
cat. El jurat estarà format per membres del Consell d’Administració 
de Montcada Comunicació, tècnics dels departaments de Comuni-
cació i Protocol i Cultura i Patrimoni i especia listes en el món de les 
arts i el disseny. Només hi ha un únic premi dotat de 300 euros i el 
veredicte es farà públic el 6 d’abril a l’Auditori Municipal (18h) | LG

El 16 de març, últim dia per participar
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Montcada i Reixac va ser una 
de les poblacions capdavanteres 
en la producció de paper a mit-
jan del segle XVI a Catalunya. 
Aquesta és una de les conclusions 
del llibre sobre els molins pape-
rers del tram fi nal del riu Ripoll 
que l’historiador Miquel Sánchez 
va presentar el 26 de gener a la 
Fundació Cultural Montcada. 
L’acte va ser presentat pel també 
historiador Jaume Alcázar, qui 
va destacar la importància de 
la investigació de Sánchez “per 
treure a la llum una realitat 
desconeguda de la història del 
municipi”. Alguns indicis ja ho 
feien pensar com la presència 
d’una gran quantitat de mestres 
paperers genovesos, en una èpo-
ca en què la majoria dels habi-
tants de Montcada es dedicava 
a l’agricultura de subsistència i 
només existien algunes activitats 
que donaven servei als qui pas-
saven pel Camí Ral –origen de 
l’actual carrer Major– com hos-
tals, ferrers i artesans.

Molins locals. El treball de recer-
ca de Sánchez, que ha comptat 
amb la col·laboració de la Fun-
dació Cultural Montcada, des-
criu dos molins paperers que 
van existir a Montcada i que 

obtenien l’aigua del Rec Monar, 
una xarxa hidràulica construïda 
al segle XI per fer arribar l’aigua 
als conreus, molins i fàbriques 
del riu Ripoll. El molí paperer 
més antic documentat a Mont-
cada data del 1525. Estava situat 
a Reixac –prop de la Torre de 
Mòia– i era propietat de Joan 
Vinyals. L’altre, anomenat Molí 
de Golo, estava a prop del Besòs 
i no gaire lluny del primer. Als 
molins de Montcada s’hi fabrica-
ven diferents tipus de paper, des 
del més comú fi ns a l’anomenat 
paper d’estampa, destinat exclus-
sivament a la impressió de llibres 
religiosos. “A municipis com 

Ripollet, Barberà i Cerdanyo-
la, els primers molins paperers 
són posteriors als de Montca-
da, per tant podem dir que 
sou pioners a la comarca en la 
producció artesanal de paper”, 
va dir Sánchez, qui també va as-
senyalar que el paper fabricat al 
municipi era d’una elevada qua-
litat. L’historiador va parlar so-
bre un dels mestres paperers que 
va treballar a la Farga Vinyals. 
El seu nom, Pere Mestres, i algu-
nes dades apareixen a l’acta d’un 
judici arran de diversos altercats 
amb una dona, Joana Gascones, 
que van acabar amb la mort vio-
lenta de tots dos.

FUNDACIÓ CULTURAL MONTCADA

Laura Grau | Montcada

Montcada va ser capdavantera 
en la producció de paper al s. XVI
Miquel Sánchez presenta un llibre sobre els molins paperers del tram fi nal del Ripoll
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Miquel Sánchez, durant la seva conferència sobre els molins paperers del tram fi nal del Ripoll

El fotògraf Jordi Pano 
debuta al Kursaal amb 
una col·lecció de retrats

Especialista en el món de la moda 
i l’estilisme, el fotògraf Jordi Pano 
ha escollit el Kursaal per fer la 
seva primera exposició, forma-
da per una trentena de retrats a 
color dels looks creats per estilis-
tes de la cadena de perruqueries 
Rodelas amb motiu del I Open 
Rodelas, celebrat el passat 11 de 
novembre. Amb el títol ‘Reinven-
tando un arte’, Pano mostra ma-
terial inèdit d’una sessió de foto-
grafi es per encàrrec que va durar 
10 hores i en què van participar 
una cinquantena de professionals 
de l’estilisme i 30 models. “Quan 
parlo de reinventar un art, em 

refereixo a l’originalitat dels 
looks aconseguits per l’equip 
d’estilistes. Le meva feina va 
consistir en refl ectir el resultat 
fi nal d’aquesta feina i donar-li 
el meu segell personal”, ha ex-
plicat l’autor, en referència al títol 
de la mostra, que es podrà visitar 
fi ns al 3 de març. 
Pano viu des de fa dos anys a 
Ripollet però es natural de Mont-
cada, on va néixer fa 32 anys. A 
més de fer fotografi es per encàr-
rec, també aborda projectes més 
personals desvinculats del món 
de l’estilisme. Recentment va fer 
una sèrie retrats en blanc i negre 
en una residència de gent gran.

Laura Grau | Can Sant Joan

L’autor s’ha especialitzat en el món de la moda i l’estilisme

Jordi Pano, de 32 anys, amb alguns dels retrats de l’exposició ‘Reinventando un arte’
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FOTOGRAFIA

‘L’art d’immortalitzar espais buits’ 
és el títol de l’exposició que es pot 
visitar fi ns a l’11 de febrer a la 
Casa de la Vila. Es tracta d’una 
col·lecció de fotografi es de llocs 
abandonats de diferents països 
(Bèlgica, França, Portugal i Espa-
nya) del montcadenc Daniel Gil, 
afi cionat a l’exploració urbana, 
més coneguda com Urbex. Amb 
milers de seguidors arreu del 
món, aquesta afi ció consisteix a 

localitzar, visitar i fotografi ar edi-
fi cis o espais que ja no tenen cap 
utilitat i que han quedat ‘paralit-
zats’ en el temps, en molts casos, 
amb els objectes que hi havia al 
seu interior intactes, com mobiliari 
i maquinària. “Gaudim del silen-
ci que desprenen les parets, dels 
efectes de la llum que entra per 
les fi nestres”, va explicar Gil, du-
rant la inauguració, el 19 de gener, 
amb la presència de la regidora de 
Cultura, Mònica Martínez (ICV-

EUiA). L’autor retrata mansions, 
hospitals, fàbriques, estacions  de 
tren, avions  i tot tipus de vehicles 
i, fi ns i tot, la cripta d’un cemen-
tiri. Cada imatge s’acompanya 
d’una explicació sobre la història 
del recinte que l’espectador pot 
completar deixant volar la seva 
imaginació. Els exploradors ur-
bans segueixen un seguit de nor-
mes de seguretat per preservar els 
espais i evitar que siguin objecte 
d’actes vandàlics.

Laura Grau | Montcada

Atracció pels espais abandonats
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FOTOGRAFIA

Daniel Gil i la regidora de Cultura, Mónica Martínez, durant la inauguració de l’exposició

El montcadenc Daniel Gil retrata edifi cis de Bèlgica, França, Portugal i Espanya

Marta Bacardit Sáez
20è aniversari

Vint anys sense la teva presència 
però amb el teu record ben viu
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El músic montcadenc Salva Cria-
do ha engegat una nova etapa en 
solitari després de la dissolució 
del grup Gala Cortés, amb qui el 
2014 va publicar el seu primer tre-
ball ‘El temor de les medusas’, un 
disc replet de rock i amb ecos de 
pop, on feia de cantant, guitarra i 
lletrista. Criado aposta pels direc-
tes en acústic explotant al màxim 
les possibilitats de la veu i la gui-
tarra com a únics intruments per 
continuar la recerca del seu propi 
estil, que oscil·la entre el rock i el 
pop melòdic, amb infl uències del 
folk andí i el fl amenc. El músic ha 
canviat el paisatge de Montcada 
pel de Barcelona, ciutat on viu ac-
tualment i on recorre bars i sales 
de concerts, actuant amb el siste-
ma de taquilla inversa i fent-se un 
lloc al món dels cantautors. 

Inspiració. “El contacte amb al-
tres artistes de la gran urbs, no 
només músics sinó també ac-

tors, ballarins i escriptors, m’ha 
servit d’inspiració per crear no-
ves cançons i també per treure 
el clown que porto a dins”, ha 
explicat el músic, que ja té un 
repertori de nou temes agrupats 
amb el nom de ‘Ocho partos na-
turales y una cesárea’, que podria 
ser perfectament el títol d’un disc.  
“Gravar-lo suposaria un esforç 
econòmic massa gran, així que 
m’adreço directament a la gent 
que va als concerts i penjo as-
sajos en directe i maquetes al 
meu Facebook”, ha dit el cantau-
tor, molt interessat en la resposta 
del seu públic a l’hora d’abordar 
noves cançons. “Tinc ganes que 
aquest projecte es faci cada ve-
gada més gran, però tot just es-
tic donant les primeres passes”, 
ha afegit Criado, qui el 28 de ge-
ner va presentar per primera ve-
gada a Montcada, al Cafè Colon 
de l’Abi, el resultat de nou mesos 
de treball. Amb una veu plena 
de matisos –curtida per les seves 

actuacions als passadissos del 
metro– i una guitarra enèrgica, el 
cantautor va interpretar les seves 
noves creacions  urbanes, amb un 
fort component èpic i emotiu, en 
què refl exiona sobre temes banals 
de la vida quotidiana, però també 

sobre aspectes del procés de crea-
ció, el poder dels diners i les parts 
obscures del ser humà.  “Profe-
ta de les seves cançons”, com 
li agrada considerar-se, anuncia 
que hi haurà més parts i alguna 
altra cesària.

MÚSICA

Salva Criado reprèn la seva carrera 
en solitari amb directes en acústic
El cantautor presenta un nou repertori de rock melòdic amb el títol ‘Ocho partos naturales y una cesárea’  
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Salva Criado va presentar el 28 de gener al Cafè Colon els seus treballs d’aquesta nova etapa

Laura Grau | Montcada

La Pegatina està immersa en 
un nou projecte de caire expe-
rimental que consisteix a con-
vertir sis temes del seu darrer 
disc ‘Revulsiu’ en fi cció sonora. 
La banda montcadenca compta 
amb la col·laboració dels estu-
dis Laboratorio Sonoro per dur 
a terme aquesta transformació, 
que passa per separar la lletra 
de les cançons de la música ori-
ginal per reinterpretar-la amb 
efectes sonors i noves músiques 
crea des especial ment. En aques-
ta nova aventura també partici-
pa un extens equip de locutors, 
músics, periodistes i actors de 
doblatge.  El resultat d’aquest 
experiment creatiu es farà pú-
blic el 8 de febrer.
Pel que fa a la seva gira actual, 
el grup té previst actuar el pro-
per mes de març a dos presti-
giosos festivals de Mèxic, Vive 
Latino i Pal’ Norte, i fi nalitzar-la  
al setembre a la Sala Apolo de 
Barcelona amb tres concerts. A 
l’octubre començarà a gravar el 
seu sisè treball d’estudi | LG

La Pegatina 
s’embarca en 
un nou projecte 
amb Laboratorio 
Sonoro
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TENNIS DE TAULA
Els dos equips sèniors del 
CTT La Unió tenen molt 
a prop l’ascens de categoria

Amb l’objectiu de promoure l’ex-
cursionisme i donar a conèixer 
el patrimoni natural i històric del 
municipi i els seus voltants, l’Ins-
titut Municipal d’Esports i Lleu-
re (IME), el centre excursionista 
El Cim, el Centre Espeleològic 
Alpí Vallesà (CEAV) i el Cen-
tre Excursionista de Can Cuiàs 
(CECC) impulsen el cicle de sor-
tides ‘Montcada Camina 2017’. 
De febrer a desembre, s’organit-
zaran un total d’11 sortides que 
es faran els diumenges –la ma-
joria, els primers de cada mes–, 
en horari de matí i amb sortida, 
a partir de les 9h, des del pavelló 
Miquel Poblet. Les inscripcions, 
totalment gratuïtes, s’han de fer 
prèviament en persona a la seu 
de l’IME (Tarragona, 32), de di-
lluns a dijous, de 9 a 13h i de 17 
a 19h, i divendres, de 9 a 13h, o 
contactant per correu electrònic a 
l’adreça ime@montcada.org.

Calendari. El cicle arrenca el 5 de 
febrer amb una excursió de 12 
quilòmetres a Sant Pere de Rei-
xac; el 5 de març, el recorregut 
és fi ns al Turó de Montcada; el 
2 d’abril, a Can Coll, per Collse-
rola; l’1 de maig, la sortida serà 
des de Mas Rampinyo fi ns a San-
ta Perpètua de Mogoda; el 4 de 
juny, fi ns al Puig Castellar; el 2 de 
juliol, una ruta fi ns a la platja de 
Sant Adrià de Besòs; el 6 d’agost, 

una sortida fi ns a Montmeló pel 
GR-2; el 3 de setembre, fi ns a 
Vallbona i Torre del Baró; el 8 
d’octubre, per la Serralada de Ma-
rina; el 5 de novembre, fi ns al mi-
rador de l’estrella de Can Cuiàs,
i el 3 de desembre, fi ns al Parc 
dels Pinetons de Ripollet. 
L’acte de presentació del cicle es 
va fer el 30 de gener a la Casa 
de la Vila amb la presència del 
president de l’Àrea Territorial de 
l’Ajuntament, Jordi Sánchez, el 
regidor d’Esports i president de 
l’IME, Salvador Serratosa (amb-
dós d’ERC) i tres representats 
de les entitats excursionistes col-
laboradores. Durant la seva in-
tervenció, Sánchez va destacar la 
importància d’aquestes sortides 
perquè la població “conegui, va-
lori i estimi el nostre entorn i el 
patrimoni natural i històric”, 
mentre que Serratosa va agrair la 
col·laboració de les tres entitats: 
“És una proposta de poble que 
es fa amb l’objectiu que la gent 
s’iniciï en l’excursionisme”.
Gaietà Sarrà, president d’El Cim, 
entitat que ja organitzava un cicle 
d’excursions amb aquest nom, 
va destacar que les sortides s’han 
dissenyat perquè siguin aptes per 
a tothom amb una mínima prepa-
ració i perquè la gent “estimi l’ex-
cursionisme, sobretot els més pe-
tits”. Francisco García, del CEAV, 
i Sergio Ligero, del CECC, també 
van participar a l’acte.

ESPORT I NATURA

Entre febrer i desembre, s’organitzaran un total d’11 sortides amb la col·laboració de l’IME, El Cim, el CEAV i el CECC

Pilar Abián/ Rafa Jiménez | Montcada

L’IME ha decidit posar disposició de les entitats espor-
tives les instal·lacions de l’escola Elvira Cuyàs, a Mas 
Rampinyo. Des de l’1 de febrer, hi ha un servei de con-
sergeria, de 19 a 21.30h, de dilluns a divendres, i de 9 
a 13 h, dissabte, per tal que les associacions que ho sol-
licitin prèviament puguin entrenar i/o jugar partits. “Amb 
aquesta acció, donem resposta a les peticions que ens 
havien formulat les entitats, que volien fer servir aques-
tes instal·lacions”, ha explicat el president de l’IME, Sal-
vador Serratosa, qui ha indicat que “hem pogut imple-
mentar aquest servei sense cap cost addicional amb la 
remodelació dels horaris de consergeria, adaptant-los a 
les necessitats actuals”. L’escola Elvira Cuyàs donarà el 
servei de pati obert que també s’ofereix al Viver | LR

EQUIPAMENTS

Les entitats podran entrenar i jugar a l’Elvira Cuyàs

Els representants de les entitats excursionistes, amb els regidors d’Esports i Urbanisme –al centre–, durant la presentació del programa de sortides
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‘Montcada Camina’ es rellança per promoure 
l’excursionisme i donar a conèixer l’entorn
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HANDBOL
El sènior femení del CH La Salle suma el primer 
punt a Lliga Catalana contra el Sant Boi (19-19)

FUTBOL SALA
El Broncesval Montcada agafa aire a Tercera amb 
les seves dues primeres victòries com a visitant 

L’equip d’Álex Fernán-
dez suma 19 punts i 
ha pujat fi ns a l’onzè 
lloc del grup 1r gràcies 
a les seves primeres 
victòries a domicili. Els 
montcadencs van gua-
nyar, de forma seguida, 
a les pistes de l’FS Pi-
neda de Mar (4-9) i l’FS 
Sant Cugat (2-7) | RJ R
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TENNIS DE TAULA

El CTT La Unió A només necessita tres 
victòries més per aconseguir l’ascens
El sènior A ho té tot de cara per tornar a pujar de categoria i arribar a Primera

Els integrants del primer equip del CTT La Unió que ha guanyat a totes les jornades disputades

El primer equip del CTT La 
Unió es troba a tres victòries 
d’aconseguir el seu ascens a Pri-
mera. Amb l’últim triomf a la pis-
ta del CTT Amics de Terrassa B 
(0-6), encadena 14 victòries con-
secutives i manté un avantatge de 
10 punts respecte el tercer. Aques-
ta espectacular ratxa li permetria 
confi rmar el seu segon ascens 
consecutiu a la 17a jornada que 
es disputarà el 19 de febrer. D’al-
tra banda, el sènior B ha recupe-
rat posicions d’ascens a Segona B 
després de guanyar a la pista del 
TT Prat Lisant B (2-4) | RJ 
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El sènior femení del CH La Salle 
va sumar el 29 de gener el seu 
primer punt de la temporada a 
Lliga Catalana després de l’em-
pat que va aconseguir al pavelló 
Miquel Poblet contra l’Handbol 
Cooperativa Sant Boi (19-19). 
L’equip que dirigeix Jaume Puig, 
que havia encadenat 15 derrotes 
seguides, continua ocupant l’úl-
tima posició amb 1 punt després 
de la disputa de tres jornades de 
la segona volta. D’altra banda, el sènior A masculí va perdre a casa 
contra el líder, el BM Granollers B (25-35), i manté la vuitena posi-
ció a Primera Estatal amb 14 punts mentre que el sènior B segueix 
invicte com a local i recupera el segon lloc al grup B de Quarta Ca-
talana després de derrotar l’HE Castelldefels (24-22) | RJ 

El CK Montcada va protagonit-
zar un emocionant debut inter-
nacional a l’Europa Shield, que 
es va disputar entre el 27 i el 29 
de gener a la localitat portuguesa 
d’Odivelas. Tot i haver entrat en 
aquesta competició a última hora 
per la renúncia del SZAC honga-
rès i de tenir les baixes de peces 
claus com Marc Castillo, Aida 
Rodríguez i Irina Casado, l’equip 
montcadenc va oferir un gran 
rendiment i va ser el millor dels 
dos representants catalans –l’al-
tre va ser el CK Barcelona– que 
van participar en aquesta compe-
tició que va reunir vuit equips. El 
conjunt de David Rúa va pagar 
els nervis del debut i va perdre el 
seu primer partit contra el Quin-
ta das Lombos portuguès (20-6) 
que es va disputar el 27 de gener. 
Un dia després, els montcadencs 
es van refer amb dues victòries 
contra el Pegasus Rommerschied 
alemany (13-15) i el KCC Ceske 
Budejovice txec (12-15). Aquests 
dos triomfs li van permetre arri-

bar a les semifi nals com a segon 
del seu grup. La derrota contra el 
Bec anglès (17-7) li va barrar el pas 
de la fi nal i el va relegar a lluitar 
pel bronze contra el Quinta Das 
Lombos. La fi nal de consolació va 
ser molt igualada, però el triomf
va acabar sent per a l’equip am-

fi trió (17-14). Tot i la decepció 
de no haver pogut obtenir el 
bronze, el tècnic del CK Mont-
cada s’ha mostrat satisfet amb 
la quarta posició de l’equip 
en el seu debut internacional,
“tenint en compte que hi ha-
via baixes importants i que 

hem tingut menys temps que 
la resta per preparar-nos”. 
El Bec, que va guanyar el títol 
al 2015 i que va ser fi nalista 
l’any passat, es va proclamar 
campió després de superar el 
Schweriner KC alemany (9-10) 
a la fi nal.

Rafa Jiménez | Redacció

KORFBAL

El CK Montcada aconsegueix la quarta 
posició en el seu debut internacional
L’equip de David Rúa, amb dues victòries a la primera fase, va perdre les semifi nals i la fi nal de consolació

Els jugadors del CK Montcada, celebrant a Portugal les seves dues victòries a la primera fase contra el Pegasus alemany i el Budejovice txec

El CK Montcada B, que ocupa 
la segona posició al Top B de Lli-
ga Nacional, no es va poder clas-
sifi car per a la fi nal de la Copa 
Catalana B durant la fase prèvia 
que es va disputar el 21 i 22 de 
gener a Platja d’Aro. L’equip de 
Juanma Fernández, que havia 
superat l’eliminatòria de quarts 
de fi nal contra el Sant Llorenç 
KC B (21-16), va caure a les semi-
fi nals contra el CEK Vilanova 
B. El partit va fi nalitzar amb un 
empat a 17 i es va resoldre amb 
un gol d’or dels vilanovins. La 
fi nal de la Copa B es disputarà 
a principis d’abril i enfrontarà el 
CK Castellbisbal B i CEK Vila-
nova B | RJ

El sènior B, fora 
de la fi nal de la 
Copa Catalana B 
per un gol d’or
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El CK Montcada B no jugarà la fi nal de Copa
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Néstor Troncoso, jugador del primer equip del CTT La Unió, va aconseguir 
la victòria a la segona fase de l’Open Barcelona de Segona A Provincial que 
es va disputar el 28 de gener al recinte Reina Elisenda de la ciutat comtal. 
El seu company Carlos Fernández –ambdós a la foto– també va participar, 
arribant als quarts de fi nal. Amb aquest èxit, Troncoso repeteix el triomf que 
també va aconseguir a la segona fase de l’Open Barcelona de Preferent 
Primera que es va disputar el 14 de gener | RJ 

Néstor Troncoso guanya la segona fase de 
l’Open de Barcelona de Segona A Provincial
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.....Minut i resultat....................................

L’AE Can Cuiàs 
guanya la lliga i 
aconsegueix l’ascens 
a Quarta Divisió 
Provincial

La secció de petanca de l’AE Can Cuiàs s’ha proclamat campiona de 
lliga al grup 3r de la Cinquena Divisió Provincial i ha aconseguit el seu 
ascens a Quarta Divisió. L’equip montcadenc està format per una vinte-
na de jugadors i va assolir l’ascens el 22 de gener amb una victòria com 
a local contra el Parets (9-7). A la lliga, el conjunt local ha aconseguit 
un balanç de 16 victòries, 2 empats i una única derrota. Manuel Fer-
nández, president de la secció i jugador de l’equip, es mostra satisfet 
amb l’ascens, tot i les difi cultats que, segons diu, el club té per poder 
desenvolupar el seu esport: “Ens agradaria que l’Ajuntament ens 
pogués donar el seu suport per disposar d’una pista en condicions 
i d’algun espai tancat per poder deixar els objectes que necessitem 
per jugar”. D’altra banda, dos equips del club formats per tres jugadors 
competiran a la fase prèvia del Campionat de Catalunya que es dispu-
tarà els dies 19 i 26 de febrer a Santa Perpètua de Mogoda | RJ
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Canvis obligats a la plantilla 
de l’UE Sant Joan-Atlètic
L’UE Sant Joan-Atlètic, que va començar la lliga 
amb Carlos Mampel i Iván Cortés com a por-
ters, ha hagut de fer canvis a la plantilla arran 
la marxa, per voluntat pròpia, d’ambdós juga-
dors al fi nal de la primera volta. Per substituir-
los, l’entitat ha fi txat Jordi Rivera, que ha estat 
titular als dos últims partits contra l’UE Mollet 
(1-1) i l’UAt. Horta (4-1), i Gerard Pujol, un vell 
conegut de l’afi ció de Can Sant Joan. L’atacant 
Marcos Guerrero –a la foto– també s’ha afegit, 
per una decisió personal, a la llista de baixes. A 
nivell esportiu, l’equip és catorzè al grup 1r de 
Primera Catalana, amb 20 punts | RJ SA
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El CTP Reixac B, quart a la Lliga Pàdelcat

El sènior B del CTP Reixac està a punt de fi nalitzar la primera fase a la 
Tercera Categoria de la V Lliga Pàdelcat per equips i ocupa la quarta po-
sició amb un balanç de 4 victòries i 5 derrotes. El conjunt està format per 
José Ignacio Contreras, Álex Arco, Jordi González, David Fernández, Paco 
Cano –capità–, Sergio Milán, Eloy Molla, Pepe Robles i Antonio Ortega. A 
la foto també apareix Sergio Gallardo, del sènior A | RJ
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Sergio González puja al 
primer equip del FCB
Sergio González, jugador del fi lial 
del FC Barcelona, ja forma part del 
primer equip blaugrana juntament 
amb el seu company Xavi Cols. 
Davant la baixa de llarga durada 
de Rómulo Alves, el tècnic Andreu 
Plaza ha decidit  donar l’oportunitat 
a dos dels jugadors més destacats 
del segon equip, que és líder a 2a 
Divisió. González, de 19 anys, és el 
màxim golejador d’aquesta cate-
goria i ja va debutar amb el primer 
equip en un torneig de pretempo-
rada que es va disputar a Ripollet. 
El montcadenc també ha estat 
convocat per jugar amb la selecció 
espanyola sots-21 dos amistosos 
contra Portugal que es disputaran 
el 6 i el 7 de febrer al país veí | RJ

FUTBOL SALA

FUTBOL SALA
La Colla de Montcada fi nalitza a la 14a posició 
del Torneig Intercasteller de Futbol Sala 

La Colla de Montcada i Reixac va debutar el 28 i 29 de gener al 
16è Torneig Intercasteller de Futbol Sala que es va disputar a Cor-
nellà de Llobregat. Als vuitens de fi nal, l’equip van perdre contra 
un dels favorits, els Capgrossos de Mataró, i va acabar al 14è lloc 
de la classifi cació fi nal d’entre un total de 32 participants | RJ 

El CD Montcada va aprofi tar el partit del 29 de gener contra el 
Sant Andreu de la Barca B (1-0) per homenatjar el seus socis més 
antics en un acte que va comptar amb la presència del regidor 
d’Esports, Salvador Serratosa (ERC) | RJ 

Carlos Cera (JAS) guanya 
el Cros de Sant Sebastià
El montcadenc Carlos Cera, de la 
JAS, va obtenir la victòria al 56è 
Cros de Sant Sebastià que es va 
disputar el 29 de gener a Saba-
dell. La JAM també va participar 
en aquesta competició, obtenint 
grans resultats. L’equip de vete-
rans format per Juan Raya, Carlos 
Carrillo, Sergi Carreras, Ildefons 
Teruel i Juanjo Muñoz va aconse-
guir la victòria a la cursa de 7.200 
metres. Dolors Pastor i Hugo Cal-
vó, també de la JAM, van assolir 
la segona posició a les curses de 
2.700 i 5.400 metres de les cate-
gories veterana femenina i juvenil 
respectivament | RJ

ATLETISME

L’EF Montcada es retroba amb la victòria contra 
l’ENFAF (2-1) després de dues derrotes consecutives 

Després de dues derrotes segui-
des contra el CF Manu Lanzarote 
(7-2) i l’EF Tàrrega (2-0), el sè-
nior femení de l’EF Montcada es 
va retrobar el 29 de gener amb 
la victòria a l’estadi de Can Sant 
Joan contra l’ENFAF Crèdit An-
dorrà (2-1) gràcies als gols de 
Jennifer Morgan (8’) i Sandra de 
la Cruz (81’). Amb aquest triomf, 
l’equip d’Antonio Moya es manté 
a la sisena posició del grup 2n de 
Primera Divisió amb 30 punts i re-
talla el seu desavantatge respec-
te el cinquè, el Soses Femení | RJ

FUTBOL FEMENÍ
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El CD Montcada només ha aconseguit un triomf 
a les últimes cinc jornades de Segona Divisió

El sènior femení del CD Mont-
cada, que juga al grup 2n de 
Segona Divisió, va començar la 
segona volta el 22 de gener amb 
una victòria al camp del cuer, 
el CF Vilomara (1-5). Aquest ha 
estat l’únic triomf de les montca-
denques a les últimes cinc jorna-
des. El conjunt que entrena Oriol 
Roig, que en el seu últim partit 
va perdre a l’estadi de la Ferre-
ria contra el CF Can Boada (2-3), 
ocupa la novena posició amb 18 
punts i un balanç de 6 victòries i 9 
derrotes | RJ
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FUTBOL
El CD Montcada homenatja el seus socis més 
antics per premiar la seva fi delitat amb el club  
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.....Viu l’Esport................ FUTBOL SALA
Joan Paredes es classifi ca per disputar el 
Campionat d’Espanya amb Catalunya sots-19
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ATLETISME
Joan de la Torre, de la JAM, obté la segona posició 
a la cursa infantil del prestigiós Cros d’Elgoibar

Joan de la Torre, atleta de 14 anys 
de la JAM, va ser segon a la cur-
sa de la categoria infantil del 74è 
Cros Internacional Juan Muguerza 
que es va disputar el 22 de gener 
a Elgoibar (País Basc). Tot i ser ca-
det de primer any, De la Torre va 
competir a la cursa infantil formant 
part de la selecció catalana i va 
fer el recorregut de 3.141 metres 
amb un temps de 10 minuts i 24 
segons, quedant-se a només un 
segon del guanyador. L’atleta de 
la JAM va fer el setè millor temps 
entre tots els participants, tant in-

fantils com cadets, que van córrer la distància de 3.141 metres | RJ 

La infantil Ainhara Peñafi el, de l’Ecuador Club de 
Atletismo, guanya la cursa de Sant Antoni a Barcelona
La infantil Ainhara 
Peñafi el, de l’Ecuador 
Club de Atletismo, va 
guanyar la 39a Cursa 
Moritz Sant Antoni que 
es va disputar el 22 de 
gener amb motiu de la 
Festa Major d’aquest 
barri barceloní. Ainha-
ra va córrer una milla 
(1.609 metres) en 6 
minuts i 55 segons. El 
seu germà Adrián va 
ser tercer a la catego-
ria cadet mentre que 
Arianna Peñafi el Macías i Jeriel Peñafi el Rebutti van ocupar la segona i 
la catorzena posició a les categories alevina i infantil respectivament | RJ 
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L’EN Montcada va participar el 
21 de gener a la primera jornada 
del Comarcal de Natació que es 
va disputar a Badia del Vallès. 
Entre els resultats, cal destacar 
la victòria de la infantil Nadia 
Misas a les proves de 100 metres 
papallona i lliures mentre que 
Martí Toldos va ser segon als pa-
pallona. Els cadet-juvenils, Marc 
Grau i Claudia Garrote van gua-
nyar els 100 m. papallona i lliu-
res i Natalia Castro va ser segona 
a les dues proves. Entre els ben-
jamins, Carla Misas va ser sego-
na als 25 m. lliures mentre que 
Guillem Artés –papallona– i Eric 
Díaz –lliures– van ser tercers | RJ

L’EN Montcada 
debuta als 
Comarcals 
de Natació
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Tot i el gol de Pau Salazar al 50’, el juvenil de l’EF Montcada no va poder puntuar contra el CDM

Amb cinc gols de Keoma Caballero, el pre-benjamí B de l’EF Montcada va ser molt superior

Els cadets del Miró juguen la fi nal del Trofeu Kids
Després de guanyar els dos partits de la fase prèvia i les seves respec-
tives semifi nals, els dos cadets de l’AEE Montserrat Miró es van enfron-
tar en la fi nal del 1r Trofeu Kids de korfbal de la temporada 2016-17 
que la Federació Catalana va organitzar el 21 de gener a Platja d’Aro. 
La victòria fi nal va ser per al cadet A amb un ajustat 5 a 4 | RJ

Marina Castro, del CN Saba-
dell, va guanyar el 21 de gener 
a les instal·lacions del seu club 
el Campionat de Catalunya de 
Fons Indoor a la categoria júnior 
2. Castro va nedar els 3.000 me-
tres amb un temps de 34:03.04, 
fent el tercer millor temps entre 
les nedadores de categoria abso-
luta. La montcadenca, que s’en-
trena fi ns al 10 de febrer al CAR 
de Sierra Nevada amb l’equip 
ESP 2020, també va guanyar la 
classifi cació per equips amb el 
CN Sabadell i ha obtingut el seu 
bitllet per al Campionat d’Espa-

nya de Llarga distància en pisci-
na coberta que se celebrarà el 18 
de febrer a Mataró | RJ

S’ha classifi cat per al Campionat d’Espanya de llarga distància

NATACIÓ

Castro, campiona de 
Catalunya de Fons Indoor

Marina Castro continua progressant
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El pre-infantil de l’UB MiR, 
que va fi nalitzar la primera 
fase al grup 5è del Nivell B a 
la segona posició amb una úni-
ca derrota en 10 jornades, està 
jugant la fase regular al grup 
4t del Nivell A-2. De moment, 
els blaus han disputat dos par-
tits amb una victòria –contra 
el CN Tàrrega Blau (48-39)– 
i una derrota –contra el Sant 
Quirze BC (31-79) | RJ

BÀSQUET. UB MIR

El pre-infantil blau inicia 
la fase regular al nivell A-2

El pre-infantil va derrotar el CN Tàrrega

Joan Paredes, jugador de 18 
anys del Juvenil de Nacional del 
Catgas E. Santa Coloma, es va 
classifi car  amb la selecció cata-
lana sots-19 per disputar al març 
el Campionat d’Espanya de Se-
leccions Territorials. Catalunya va 
aconseguir el bitllet després de 
ser el millor equip a la fase prèvia 
que es va disputar el 21 i 22 de 
gener a Manresa amb tres victòri-
es contra  Aragó (4-0), Andalusia 
(4-2) i la Comunitat Valenciana 
(5-2) | RJ 
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Amb gols de Rubén López i 
Gianni Tonato, el CD Montca-
da juvenil va guanyar el derbi 
contra l’EF Montcada (1-2) que 
es va disputar el 21 de gener a 
l’estadi de la Ferreria. Una set-
mana més tard, els verds, que 
són segons del grup 30è de 2a 
Divisió, van perdre contra el 
líder, el CF Lliçà de Vall (1-2), 
i es queden a vuit punts de la 
primera posició. El juvenil ver-
mell és sisè amb 22 punts. 

Pre-benjamins. El 21 de gener, a 
l’estadi de Can Sant Joan, el pre-
benjamí B de l’EF Montcada, 
que és setè al grup 48è, va go-
lejar el CD Montcada B, que és 
tretzè amb 6 punts, per 12 a 0 | RJ 

El CD Montcada 
guanya el derbi 
juvenil
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Marta Casanovas
Passió per l’educació. Marta Casanovas és la directora de l’Escola Bressol Municipal Mitja Costa, 
a Terra Nostra, amb una àmplia experiència en el món educatiu. És llicenciada en Magisteri i està 
especialitzada en psicomotrocitat i pedagogia sistèmica. Ha treballat a diverses llars d’infants del mu-
nicipi i, durant cinc anys, ha estat la mestra d’una escola rural a la comarca d’Osona. El 2016, però, 
va decidir no començar el curs al seu centre i fer un voluntariat a Bolívia. Casanovas ha estat quatre 
mesos –de setembre a desembre– a la ciutat d’Oruro, situada a l’altiplà bolivià, on ha treballat en una 
escola per a infants amb necessitats especials de l’Associació Kuskan Jaku, guanyadora del premi 
Reina Sofi a de Rehabilitació i Integració. La jove, veïna de Mas Rampinyo, ha ajudat a muntar una 
sala multifuncional de psicomotrocitat i ha fet nombroses formacions a professionals en aquest àmbit.

‘Tothom hauria de fer un 
voluntariat un cop a la vida’

Com ha anat l’experiència a Bolí-
via? Quin balanç fa?
Estic molt contenta de tot el que he 
après. Ha estat una vivència molt 
enriquidora, tant a nivell personal 
com professional. Ho recomano a 
tothom. Ha estat la primera vegada 
que he fet un voluntariat i crec que 
és una experiència que s’hauria de 
provar almenys una vegada a la vida 
perquè t’aporta molt com a perso-
na. Estem acostumats a treballar a 
canvi de diners, però puc assegurar 
que hi ha moltes altres coses que 
t’omplen molt més, com un somriu-
re, una abraçada o un agraïment.
En què ha consistit la seva feina a 
l’escola d’Oruro?
Hem aprofi tat els diners del Premi 
Reina Sofi a per comprar material de 
psicomotrocitat i adequar un espai 
com a sala multifuncional, on es po-
den fer sessions per a professionals 
i tallers amb les famílies. També 
hem creat i reformat les aules de 

nadons. Però, sobretot, he fet molta 
formació a mestres, pares, mares...
Havia treballat alguna vegada amb 
infants amb necessitats especials?
No. Però abans de marxar m’havia 
format i havia fet un voluntariat a 
una entitat d’aquí.
Què ha après?
M’han donat una gran lliçó de vida. 
He après que tenen capacitats di-
ferents i que estan limitats per fer 
alguna cosa. Però conviuen amb 
això i tiren endavant, no es veuen 
com a discapacitats. Des de fora 
es pot tenir un sentiment de ‘oh, 
pobres’, però ells no ho viuen així. 
T’adones que tots tenim limitacions 
i que, alguna vegada a la vida, no 
hem pogut fer alguna cosa. Jo, 
per exemple, sóc negada amb les 
matemàtiques. Cadascú tenim les 
nostres limitacions, és clar, que ells 
necessiten ajuda. 
Què els hi ha trasmès en les forma-
cions que impartia?

Sobretot hem fet psicomotrocitat re-
lacional i com posar-la en pràctica 
a l’aula. Per exemple, com observar 
un infant, com adonar-se si existeix 
alguna anomalia en el seu desenvo-

lupament. Allà treballen molt amb 
fi txes, no experimenten perquè és 
un luxe poder disposar d’un quilo 
d’arròs per jugar i experimentar. Els 
hem aportat idees i projectes per-
què també ho puguin dur a terme 
tenint en compte la seva realitat, 
perquè les necessitats i el desenvo-
lupament de la canalla són iguals a 
tot arreu.
Com és la vida a Oruro?

És una zona amb recursos limitats. 
Quan vaig arribar, em va sobtar veu-
re muntanyes de pedra al carrer, 
cases sense teulades... com si ha-
gués passat un terratrèmol. Però de 
seguida t’arriba el caliu de la gent. 
Tenen moltes ganes de tirar enda-
vant i estan molt agraïts de la nostra 
feina de voluntaris. Malgrat la seva 
pobresa, comparteixen el poc que 
tenen. Per fer-vos una idea, el sou 
mitjà és d’uns 200 bolivians, uns 30 
euros al canvi.
Té pensat tornar-hi?
No m’ho he plantejat encara. Pot 
ser sí que faig un altre voluntariat, 
però ara en un altre país.
I la tornada a la seva escola bres-
sol, a Terra Nostra, com ha estat?
Bé, també tenia ganes de tornar i 
veure la família, els companys, els 
infants, les famílies... Aquí tenim de 
tot, comparat amb ells, és clar, però 
ens falten recursos econòmics per 
millorar la qualitat de l’educació de 

0 a 3 anys. Crec que l’escola bressol 
no està prou reconeguda ni a nivell 
salarial ni professional. Ni la gent 
ni les administracions li donen la 
importància que té. De 0 a 3 anys 
els infants s’estan construint com a 
persones i és bàsica l’educació que 
reben, ja sigui a casa com a l’escola.
Quin és el paper que ha de fer una 
educadora a l’escola bressol?
Hem de fer una feina de guies, 
perquè acompanyem els petits en 
el procés d’aprenentatge. Utilitzem 
una metodologia lliure perquè els 
infants aprenen a partir dels seus 
interessos i motivacions. Estem 
allà com a referents. La veritat és 
que estem contents amb els resul-
tats. I també s’han de tenir molt en 
compte les famílies. Els valors que 
s’ensenyen a casa són únics.
Quins projectes de futur té?
Treballar amb les famílies el tema 
de la psicomotricitat i promoure els 
espais familiars. 

‘L’escola bressol no està 
reconeguda ni a nivell 
salarial ni professional. 
No se li dona la 
importància que té’ 

educadora

A títol personal
SÍLVIA ALQUÉZAR
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