
>NOTÍCIES: Nacho Gálvez, de l’escola El Turó, premiat al Congrés de telefonia mòbil PÀG. 10

Primeres jornades ‘Dones 
i participació social’  PÀG. 9

El 6 de març, Marató de sang 
a la Casa de la Vila  PÀG. 11

núm. 498
1a quinzena | març 2017

ÈPOCA III

> Esports: L’UE Sant Joan-Atlètic recupera oxígen després de sortir de les posicions de descens PÀG. 20

>EL 7 I 9 DE MARÇ

El conseller de Sostenibilitat 
i Territori, Josep Rull, 
confi rma la seva assistència 
a l’acte d’homenatge a les 
víctimes del tren PÀG. 3

Terceres 
Jornades 
per reclamar 
el soterrament
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Comparses de Montcada tornen a ser 
premiades a altres rues de la comarca PÀGS. 18 i 19 
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TROBADA A MADRID
En absència del ministre, la delegació 
local va ser rebuda pels secretaris 
d’Estat i general d’Infraestructures i 
pel president d’Adif

El projecte del soterrament de 
l’R2 al seu pas per Montcada i 
Reixac continua viu. La reunió 
de l’1 de març a Madrid entre 
representants del Ministeri de 
Foment, Adif i l’Ajuntament ha 
servit per reprendre les negocia-
cions del conveni sobre el projec-
te començat a redactar el passat 
mes de maig per l’exministra 
Ana Pastor. Aquest ha estat un 
dels tres punts acordats; els altres 
dos són tornar a reactivar la co-
missió tècnico política creada per 
impulsar el soterrament –es reu-
nirà el 22 de març– i valorar la 
viabilitat tècnica i econòmica de 
l’estudi fet per Barcelona Regi-
onal per encàrrec del consistori, 
segons el qual el cost de les obres 
es podria reduir a la meitat –200 
milions d’euros. En cas que l’in-
forme rebi el vistiplau del Minis-
teri, l’Estat inclouria una partida 
al pressupost del 2017 per fer els 
estudis informatius i començar la 
redacció del projecte executiu.

Cautela. “Podem dir que ha es-
tat una trobada positiva però 
mantenim tota la prudència a 
l’espera de veure com avancen 
les negociacions”, ha dit l’al-
caldessa, Laura Campos (ICV-
EUiA), tot recordant que no és 
la primera vegada que els repre-
sentants de l’Estat adquireixen 
compromisos que després no 

compleixen. L’edil, que va viatjar 
a Madrid acompanyada pel pre-
sident de l’Àrea Territorial, Jordi 
Sánchez (ERC), i la directora 
d’Urbanisme, Marta Bunyesch, 
considera que la pressió ciutada-
na després de les últimes morts a 
les vies i la institucional, amb tru-
cades a diari al Ministeri, han estat 
decisives per desbloquejar l’estan-
cament de les negociacions. “El 
que avui hem deixat ben clar 
és que Montcada no renuncia 
de cap manera al soterrament 
de l’R2”, ha afegit l’alcaldessa.
Els representants del Ministeri i 
d’Adif van plantejar inicialment 
fer passos elevats o soterrar els 
actuals, però la delegació mont-
cadenca ha insistit en la necessi-
tat d’eliminar les vies. “Els hem 
explicat que el municipi no 
només té un problema de se-
guretat sinó també de cohesió 
i de mobilitat i no ens poden 
condemnar a mantenir aquest 
mur per sempre més”, ha dit 
Sánchez. Els representants muni-
cipals també van exigir que, en 
compliment de la llei, es reparin 
les tanques trencades a diferents 
trams de les vies i es millorin les 
condicions i la seguretat als pas-
sos a nivell.

Última mort. La trobada a Ma-
drid la va fi xar el propi Minis-
teri després de l’últim atropella-
ment a les vies, el 21 de febrer, 
en què va morir un jove de 16 
anys veí de Can Sant Joan. Arran 
d’aquest succés, l’Ajuntament i la 
Plataforma van convocar un acte 
en record del fi nat que va acabar 
amb manifestacions espontànies 
i el tall dels diferents accessos a 
Barcelona (vegeu pàgina 4).

Pilar Abián | Redacció

SOTERRAMENT DE L’R2

La delegació municipal 
ha traslladat al Ministeri 
la necessitat del projecte 
no només per seguretat 
sinó també per cohesió

El Ministeri reprèn les negociacions amb 
el consistori, interrompudes fa nou mesos
El 22 de març es reunirà la comissió tècnico política per presentar a Foment i a Adif l’estudi fet per Barcelona Regional

L’alcaldessa, durant la seva intervenció la tarda en què l’Ajuntament i la Plataforma van homenatjar el jove atropellat un dia abans a les vies

El conseller Josep Rull participarà 
a les Jornades pel soterrament

L’Ajuntament i la Plataforma 
ja tenen a punt el programa de 
les terceres Jornades pel soterra-
ment, que tindran lloc els dies 7 i 
9 de març. Entre les personalitats 
que hi assistiran hi ha el conseller 
de Territori i Sostenibilitat, Josep 
Rull, i la tinenta d’alcaldia d’Eco-
logia, Urbanisme i Mobilitat de 
l’Ajuntament de Barcelona, Janet 
Sanz. Ambdós han confi rmat la 
seva assistència a l’homenatge 
a les víctimes, que es farà el dia 
9 a la Cruïlla del Soterrament 
(18.30h). Aquest acte mantindrà 
la seva estructura tradicional, 
amb parlaments i actuacions cul-
turals en record a les 168 perso-
nes que han perdut la vida fi ns a 

data d’avui a les vies del tren al 
municipi. 
“La presència de representants 
de la Generalitat i de l’Ajun-
tament de Barcelona dona 
encara més força a la nostra 
reivindicació”, opina l’alcaldes-
sa, Laura Campos. En nom de 
la Plataforma, el seu portaveu, 
Ramon Bueno, va assenyalar du-
rant la presentació del programa 
que l’homenatge “dignifi ca les 
víctimes del tren tal i com es 
mereixen”.

Programa. Les activitats del pri-
mer dia de les Jornades, el 7 de 
març, es faran a l’Auditori Mu-
nicipal (plaça de l’Església, 12) i 
consistiran, en primer lloc, en el 

lliurament de premis de la sego-
na edició del concurs de dibuix 
infantil ‘Les vies de tren a Mont-
cada i Reixac’, (19h). Mitja hora 
més tard, Barcelona Regional 
presentarà un estudi sobre el so-
terrament de la línia R2 que des-
taca la reducció en un 50% dels 
costos i també del temps d’exe-
cució del projecte. 
Entre les novetats que planteja 
l’informe, hi ha que les obres es 
facin en trinxera i no amb tunela-
dora; dissenyar el túnel a menys 
profunditat, de manera que la 
nova estació pugui ser més sen-
zilla i econòmica, i garantir que 
hi hagi una via mentre durin 
les obres perquè la circulació no 
s’hagi d’interrompre.

Pilar Abian | Montcada
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El programa es desenvoluparà el 7 i 9 de març i acabarà amb l’homenatge a les víctimes
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MANIFESTACIÓ IMPROVISADA

L’homenatge a la darrera vícti-
ma a les vies, la número 168 des 
de l’arribada del tren al munici-
pi, segons els comptes de l’Ajun-
tament i la Plataforma, va aca-
bar el passat 22 de febrer amb 
una acció improvisada que va 
col·lapsar tres de les vies d’en-
trada i sortida a Barcelona. 

Un grup de manifestants es va 
quedar al pas a nivell del carrer 
Bogatell, interrompent la cir-
culació de trens durant més de 
tres hores; un altre grup va fer 
el mateix a l’estació de Mont-
cada Manresa, al llarg de mes 

d’una hora i, fi nalment, també es 
va tallar la carretera C-17 a l’al-
çada del cementiri municipal en 
ambdós sentits de la marxa du-
rant prop de mitja hora. Aquests 
talls simultanis van provocar un 
embús important i, en el cas del 
trànsit ferroviari, retards que van 
afectar una norantena de trens i 
al voltant d’11.000 usuaris.
L’endemà, el conseller de Terri-
tori i Sostenibilitat, Josep Rull, 
anunciava que el govern au-
tonòmic obriria un expedient 
a Renfe per la mala gestió de 
l’incident. Rull va criticar que la 
companyia, tot i ser coneixedora 
de la convocatòria de la protesta 
i de les possibles afectacions del 
servei, no va habilitar cap trans-
port alternatiu per als usuaris. 
Renfe, contràriament, assegura-
va que no havia estat informada 
dels talls i, en relació als atrope-
llaments mortals a Montcada, 
afi rmava que la majoria han 

estat suïcidis i que només 5 de 
les 22 morts registrades des del 
2005 han estat accidentals.

Resposta de l’alcaldessa. “Renfe 
sap prou bé que quan hi ha 
un atropellament fem mo-
bilitzacions ciutadanes”, va 
dir l’alcaldessa, Laura Campos 
(ICV-EUiA), molt crítica també 
amb l’actuació de la companyia 
ferroviària. Per a l’edil, la reacció 
ciutadana és totalment compren-
sible.
L’alcaldessa també va respondre 
les crítiques de Renfe a les xar-
xes socials: “És vergonyós i in-
dignant que aquesta empresa 
traslladi a l’Ajuntament i als 
cossos policials la seva incapa-
citat d’organització; això és un 
intent de criminalitzar una rei-

vindicació legítima del poble”. 
La Plataforma Tracte Just Soter-
rament Total (PTJST) també va 
fer un comunicat felicitant l’ac-
ció espontània dels veïns. “La 
resposta va estar a l’alçada de 
la situació de desesperació del 
nostre poble pel menyspreu i 
els greuges acumulats”, asse-
nyalava el col·lectiu que també 
felicitava la Policia Local i els 
Mossos per gestionar amb efi -
càcia la situació. Contràriament, 
la PTJST critica Renfe per les se-
ves piulades a Twitter rebaixant 
el nombre de participants a les 
protestes i afi rmant que l’atro-
pellament del jove no va ser un 
accident.
El col·lectiu, d’altra banda, ha 
avançat que al maig s’organitza-
rà una jornada de lluita en què es 

vol implicar les entitats i associa-
cions del municipi.

Reaccions polítiques. Com és 
habitual, partits amb seu al mu-
nicipi –PSC, ERC, Cs, el grup 
de Círculo i la CUP– van fer 
comunicats lamentant una nova 
mort a les vies i expressant el seu 
suport a les accions de la Plata-
forma. Molts van reclamar unitat 
a l’hora de lluitar pel soterrament 
i la CUP va fer una clara aposta 
per la mobilització.
D’altra banda, tant els socialistes 
com Esquerra han tornat a pre-
sentar al Congrés una bateria de 
preguntes dirigides al govern de 
l’Estat sobre el projecte del soter-
rament i demanant al ministre de 
Foment que aclareixi si es compli-
ran els compromisos signats.

Pilar Abián | Redacció

El passat 22 de febrer els manifestants no només van tallar les vies de l’R2 i l’R4, també van fer el mateix amb la C-17, a l’alçada del cementiri
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Els veïns col·lapsen 
l’accés a Barcelona 
de forma espontània
La Generalitat expedientarà Renfe per no actuar amb previsió

La companyia ferroviària 
critica els talls de 
vies i Campos respon 
que van ser fruit de la 
indignació col·lectiva

Actualitat
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PÀG. 06

PLA DE MOBILITAT
El Ple aprova per majoria absoluta 
el document que fi xa les prioritats 
per millorar els desplaçaments interns

El Ple ha donat llum verda a la 
proposta consensuada entre el 
govern i els propietaris dels ter-
renys de l’antiga Valentine –dues 
entitats bancàries i la immobilià-
ria Reyal Urbis– per fer un canvi 
de planejament i modifi car el que 
es va aprovar durant l’anterior 
mandat que preveia, entre d’al-
tres qüestions, l’edifi cació de dos 
blocs de pisos de 15 plantes en el 
sector. “Hem considerat que es 
tractava de dues construccions 
exagerades i excessives, per això 
hem negociat que es faci només 
un bloc de 12 pisos i una nova 
redistribució del sostre edifi ca-
ble”, va explicar el president de 
l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez 
(ERC), durant el debat plenari, el 
passat 23 de febrer. 

L’espai reservat al nou institut –
previst inicialment al carrer Pro-
vença–, es trasllada a l’avinguda 
de la Ribera perquè no faci de 

barrera entre el barri i el centre 
del nucli urbà, i que el 10% de 
sol aprofi table cedit a l’Ajunta-
ment també canvia d’ubicació 
perquè quedava sota una línia 
d’alta tensió i molt proper a la 
línia fèrria. “La voluntat del 
govern és que aquest solar 
deixi de ser un niu de brutícia 
i de rates i s’urbanitzi, cosint 
el barri de la Ribera amb el 
centre”, va explicar Sánchez.

Dura negociació. Segons va as-
senyalar el president de l’Àrea 
Territorial, renegociar el canvi 
de planejament a l’antic solar 
de Valentine ha estat dur, ja que 
la propietat no volia renunciar 
als drets adquirits pactats amb 
l’anterior govern l’any 2007. 
El punt va ser aprovat per 
majoria absoluta, condició ne-
cessària perquè prosperi un 
canvi de planejament i només 
dues formacions van optar 
per l’abstenció, PDeCAT, amb 
l’argument que necessita més 
temps per estudiar la proposta, 
i la CUP, que va voler mostrar 
així la seva disconformitat amb 
l’operació urbanística que va 
propiciar el trasllat de Valenti-
ne a Can Milans. “Es buscava 

especular i, a més, pot acabar 
sortint molt cara a l’Ajunta-
ment ja que la permuta ha 
estat declarada nul·la i ha 
motivat un contenciós per 
part de la Llagosta”, va argu-
mentar Gonzalo Garcia.
Contràriament a l’opinió del por-
taveu cupaire, el regidor d’Ur-
banisme de l’anterior mandat, el 
socialista Juan Parra, va defensar 
l’actuació que va permetre que la 
fàbrica de pintures sortís del nucli 
urbà. En nom del PSC, l’edil 
també va lamentar que, en re-
duir l’alçada dels dos gratacels 
previstos, ara es perdi espai a la 
plaça central així com l’oportu-
nitat per soterrar la línia d’alta 
tensió que passa pel solar. “La 
propietat s’havia compromès 
a invertir 600.000 euros per 
dur-la a terme”, va dir. Sán-
chez va respondre, però, que 
no hi ha res per escrit sobre 
aquest compromís. Quant a la 
pregunta del PP sobre si es farà 
o no el futur institut, el regidor 
d’Urbanisme va aclarir que 
s’ha fet la reserva de sol per a 

equipaments i que la construc-
ció del centre educatiu recau en 
la Generalitat.

Altres punts. Nou mesos des-
prés d’iniciar el tràmit pel canvi 
de planejament al sector de la 
Muntanyeta de la Font Puden-
ta, el Ple va donar llum verda 
a l’aprovació provisional del 
document. 
També es va aprovar defi niti-
vament l’ordenança municipal 
per a la prevenció i control 
dels mosquits, especialment del 
mosquit tigre. I, en el torn de 

precs i preguntes la regidora 
del PP, Eva García, va acla-
rir que la moció sobre el Bosc 
d’en Vilaró presentada pel seu 
grup, i que va ser retirada de 
l’ordre del dia poc abans de la 
sessió a petició de l’AV de la ur-
banització –que està intentant 
consensuar un text amb tots 
els grups–, ha quedat “pospo-
sada”. Els veïns afectats van 
lliurar una samarreta reivindi-
cativa a l’alcaldessa amb el prec 
que se sumi a la reivindicació 
per la legalització del Bosc d’en 
Vilaró.

PLE FEBRER

Acord perquè no es 
facin dos blocs de 
15 pisos al solar de 
l’antiga Valentine
El govern pacta amb la propietat canvis en el projecte

Pilar Abián | Redacció
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Sánchez: “Volem que 
aquest espai deixi de 
ser un niu de brutícia i 
s’urbanitzi en breu”

El solar de l’antiga Valentine va quedar buit al 2009 i actualment, ple de vegetació, actua com una barrera entre la Ribera i Montcada

Els contribuents amb rendes baixes podran 
optar als ajuts per pagar l’IBI dos anys més

El Ple va aprovar per unanimitat mantenir el protocol d’ajuts a l’IBI 
durant dos anys més a favor dels contribuents que acreditin un límit 
de renda baix. Les bonifi cacions, en funció dels ingressos de cada 
família, oscil·laran entre el 25 i el 100% de l’impost i la referència per 
aplicar-les serà el salari mínim interprofessional. L’immoble afectat ha 
de ser l’habitatge habitual de la família del contribuent, que ha d’estar 
empadronat a Montcada i Reixac i trobar-se en situació d’atur. La do-
cumentació requerida i els terminis dels tràmits es poden consultar al 
web municipal www.montcada.cat | LG
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REFERÈNDUM D’AUTODETERMINACIÓ

L’ANC busca voluntaris per explicar 
el procés sobiranista als indecisos
Arrenca la campanya ‘Fem futur’ amb presència de Joaquim Arnau, del Secretariat Nacional

L’Assemblea Nacional Catalana 
(ANC) de Montcada va pre-
sentar el 17 de febrer a l’Abi la 
campanya ‘Fem futur’, que té per 
objectiu incrementar els suports 
per aconseguir la República Ca-
talana. L’acte va comptar amb la 
presència de Joaquim Arnau, del 
Secretariat Nacional de l’ANC, 
qui va animar els assistents a fer-
se “activistes de carrer” per ex-
plicar el projecte independentista 
entre les persones que no s’han 
sumat al procés. 

Públic objectiu. “Ens dirigim a 
tothom, però sobretot als que 
són partidaris del dret a decidir, 
encara que no siguin indepen-

dentistes”, va comentar Arnau. 
La campanya vol arribar a gent de 
parla castellana i estrangera “sen-
se despertar rebuig, explicant els 
arguments de tipus econòmic i 

social, però arribant al cor”, va 
assenyalar el representant del Se-
cretariat. L’ANC es reunirà el 2 de 
març per concretar accions a fer al 
municipi des d’ara i fi ns al juny. 

Sílvia Alquézar | Montcada

DESPLAÇAMENTS INTERNS

El Pla de Mobilitat Urbana 
Sostenible (PMUS) que l’Ajun-
tament va començar a redactar 
l’any 2012, durant l’anterior 
mandat, ha estat aprovat ini-
cialment per majoria absoluta 
amb les úniques abstencions 
dels regidors Gonzalo Garcia 
(CUP) i Ana Ballesta (Círculo 
Montcada). El document s’ha 
fet en col·laboració amb la Di-
putació i l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB) i consta 
d’una diagnosi, una cinquantena 
d’aportacions –algunes fetes per 
veïns i d’altres, incloses als pro-
grames electorals dels grups en el 
govern (ICV-EUiA, ERC i Cír-
culo)–, i una dotzena d’objectius. 
Entre els més destacats hi ha: 
millorar les condicions de mo-
bilitat per afavorir els vianants; 
promoure el transport públic i 
l’ús racional del vehicle privat; 
augmentar els desplaçaments en 
bicicleta; millorar la seguretat vià-
ria i garantir una oferta d’aparca-
ment que doni resposta tant a la 
necessitat de rotació dels vehicles 
al nucli urbà com a la dels resi-
dents que han d’estacionar.

Felicitacions. Tots els grups van 
coincidir a l’hora de felicitar el 
govern actual i el precedent per 

la feina feta en relació amb el 
PMUS i pel procés participatiu 
vinculat al document. Tot i vo-
tar a favor, Eva García (PP) va 
trobar a faltar més propostes per 
afavorir l’ús del vehicle privat i 
es va queixar de la proliferació 
de bandes reductores de veloci-
tat als carrers de la localitat.
El representant de la CUP es va 
abstenir amb l’argument que el 
Pla no aborda amb profunditat 
els problemes de mobilitat de-
rivats del pas de grans infraes-
tructures, mentre que Ballesta, 
que també es va abstenir, va ex-
pressar la seva sorpresa pel fet 
que el document inclogui dur 
a terme intervencions a la ur-
banització del Bosc d’en Vilaró 
quan es preveu l’extinció diferi-
da del sector.
Aquests comentaris van do-
nar peu a què el president de 
l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez 
(ERC), reconegués la necessitat 
de seguir treballant en el futur 
per millorar el Pla en el marc 
d’un fòrum obert a la població. 
“Dirimir els confl ictes pels 
diferents interessos que hi ha 
quant a l’ús de la via pública 
és complicat, per això creiem 
que hem de crear una Taula 
de la Mobilitat on tothom pu-
gui dir la seva”, va dir l’edil.

Pilar Abián | Redacció

Ampli suport del plenari 
al primer Pla de Mobilitat 
Urbana Sostenible
El govern proposa la creació d’una Taula de Mobilitat

Nuet, exclós de la querella 
contra la Mesa del Parlament

Joan Josep Nuet, diputat mont-
cadenc de Catalunya Sí que Es 
Pot, no serà fi nalment processat 
per la Fiscalia, tot i haver votat 
a favor de la resolució que con-
templa la convocatòria d’un re-
ferèndum d’autodeterminació, 
juntament amb els altres quatre 
membres de la Mesa del Parla-
ment, de Junts pel Sí. Nuet con-
sidera que es tracta d’una ma-

nipulació política de la justícia 
“intolerable” en un estat demo-
cràtic. Per al secretari tercer de 
la Mesa, “la segregació d’uns 
membres dels altres pel que 
pensen és sorprenent. Això 
despulla la intencionalitat po-
lítica d’aquest procés judicial, 
que s’ha convertit en el mor-
bo de la querella”. El polític 
montcadenc ha assegurat que 
“la resta de companys de la 

Sílvia Alquézar | Redacció

Mesa són tan innocents com 
jo. Només fèiem la nostra fei-
na, tramitant una resolució 
en el debat de Política Territo-
rial”. Per a Nuet, l’objectiu de la 
decisió de la Fiscalia és “dividir 
el front democràtic”. 

Nuet va ser 12 anys regidor a Montcada
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Montse Jiménez, portaveu de l’ANC Montcada, va presentar Joaquim Arnau
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EXERCICI 2017

El govern accepta les condicions de 
Cs per negociar el nou pressupost

L’equip de govern –ICV-EUiA, 
ERC i Círculo–, ha acceptat les 
condicions proposades per Cs 
per negociar els pressupostos de 
l’Ajuntament per al 2017. La for-
mació taronja, amb tres regidors 
al consistori, havia demanat, 
entre d’altres requisits, fer una 
auditoria econòmica; rebaixar el 
25% de l’aportació que reben els 
grups municipals; un seguiment 
mensual de l’execució del pres-
supost i que es retiri la partida 
de 50.000 euros destinada a la 
compra de terrenys al Bosc d’en 
Vilaró.
“Anem a la negociació amb 
la intenció d’arribar a acords, 
pensant sempre en el bé comú 
de la ciutadania”, ha manifestat 
el regidor de Cs Óscar Pérez.

Crítiques del PSC. El principi 
d’acord entre el govern i Cs ha 
estat criticat, però, pel grup ma-
joritari en l’oposició. El PSC con-
sidera que es tracta d’un pacte 
“còmode” i que les condicions 

marcades per Cs no donen res-
posta als problemes del municipi. 
El partit també afegeix que du-
rant les converses mantingudes 
amb l’executiu “mai hi ha hagut 
una voluntat real de negocia-
ció, sinó de voler sortir del mal 
pas de la forma més còmoda 
possible”. Tot i així, el PSC es 
mostra disposat a dialogar amb el 
govern “si resol la situació inter-
na de desgavell que té”.
Per la seva banda, el PDeCAT, 
amb dos regidors a l’oposició, ha 
acusat el govern de fer una po-
lítica basada en el “postureig” 
i de donar-li un tracte despectiu 
perquè encara no ha rebut cap 
resposta a la llista de sis propos-
tes que li va presentar a mitjan 
de mes.
En resposta a aquestes crítiques, 
el president de l’Àrea Econòmica, 
Óscar Gil (ICV-EUiA), ha ma-
nifestat que necessita temps per 
estudiar les propostes dels nacio-
nalistes. Respecte els retrets del 
PSC, l’edil lamenta no haver 
rebut cap proposició. “Ens hem 

reunit amb ells dues vegades i 
els hem trucat reiteradament 
sense que ens hagin donat cap 
resposta”. 
Gil ha afegit que el govern no pot 
mantenir el pressupost bloquejat 
indefi nidament i ha agraït la bona 
predisposició de Cs i de la resta 
de l’oposició a fer-hi aportacions. 
Ciutadans, a banda d’obrir-se a 
negociar el pressupost, també ha 
ofert un vot de cortesia al govern 
mentre estigui de baixa per ma-
laltia la regidora d’ERC Mont-
serrat Ribera.

Pilar Abián | Redacció

Óscar Gil, president de l’Àrea Econòmica
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El PSC critica el principi d’acord i PDeCAT, la manca de resposta a les seves propostes
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.....També és notícia......................................
ESPAI NATURAL
El col·lectiu ecologista Salvem el Pla de Reixac denuncia l’abocament 
il·legal de terres contaminades al costat del Torrent de Can Duran
Els fets van tenir lloc les últimes setmanes del mes 
de gener, quan membres de l’entitat van detectar 
la presència de camions abocant terres a la pista 
d’aeromodelisme que hi ha en aquesta zona. A 
partir de l’informe de la Policia Local i els Agents 
Cívics, l’Ajuntament ha obert un expedient de 
disciplina urbanística al propietari dels terrenys, 
l’Incasòl, i al Real Aero Club Sabadell, respon-
sable de la pista, ja que cap dels dos disposava 
dels permisos per realitzar aquests treballs. Tam-
bé els ha ordenat retirar els abocaments de te-
rres i restablir l’estat original de la fi nca. Salvem el 
Pla de Reixac considera que l’aeromodelisme és 
una activitat perjudicial per a l’entorn i confi a que 
l’Ajuntament li denegui al club la llicència que ha 
sol·licitat. Aquesta decisió dependrà de l’informe 
tècnic que està elaborant l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB), que tindrà en compte aspectes 
com l’impacte acústic de la instal·lació | LG

POLÍTICA
Un País en Comú recull aportacions per al document 
fundacional que haurà d’aprovar al mes d’abril
Una vuitantena de persones va 
participar el 28 de febrer al taller 
que Un País en Comú va organit-
zar a l’Auditori per recollir aporta-
cions per al document fundacio-
nal d’aquest nou partit polític que 
s’haurà d’aprovar en l’assemblea 
constituent que es farà al mes 
d’abril. Diferents forces d’esquerres 
com Podem, ICV, EUiA, Barcelona en Comú i Equo impulsen aquesta 
nova formació que neix amb l’objectiu de presentar-se a les diferents 
eleccions sota un mateix nom. L’alcaldessa, Laura Campos, d’ICV, va ser 
una de les dinamitzadores d’aquest taller participatiu com a membre del 
grup impulsor d’Un País en Comú, que Campos defi neix com un espai 
“catalanista, d’esquerres, femenista i ecologista que encaminarà la seva 
política cap al bé comú”. L’alcaldessa, que justifi ca l’aparició d’aquest 
nou partit perquè “les desigualtats i l’atac ferotge als serveis públics han 
arribat a un punt insostenible”, va presentar al públic alguns dels punts 
d’aquest document fundacional, acompanyada per Mar García i Marc Ver-
neda, també del grup impulsor –tots tres a la fotografi a superior | RJ 

El text presentat pels socialistes insta les companyies elèctriques a fer in-
versions al municipi per modernitzar les seves instal·lacions i perquè signin 
el conveni elaborat per les institucions locals i la Generalitat per evitar els 
talls de subministrament i l’assumpció de, com a mínim, el 50% del cost 
de la pobresa energètica a Catalunya. La moció també demana a les com-
panyies electriques que realitzin un pla d’inversions al municipi per a la re-
tirada dels pals que existeixen en alguns carrers que no compleixen amb la 
llei d’accessibilitat i proposa que l’Ajuntament promogui una transició cap 
a l’energia 100% renovable. El punt, que va incloure algunes aportacions 
realitzades per Esquerra, va comptar amb el suport de tots els grups polítics 
amb representació al Ple, a excepció de la CUP, que va votar en contra. La 
portaveu del PSC, M. Carmen Porro, va agrair les aportacions fetes per ERC 
i va criticar la regularització del mercat de l’electricitat perquè “benefi cia 
les empreses i no pas als consumidors, que han de rebre un suport per 
part de les administracions en els casos de pobresa energètica”. Pocs 
dies després del Ple de febrer, Endesa va informar que ha invertit prop de 
20.000 euros en tasques de reforma de part de la seva xarxa elèctrica amb 
l’objectiu de millorar el servei al municipi. Els treballs han comptat amb la 
col·laboració de l’Ajuntament i han consistit a soterrar cablejat de mitjana i 
baixa tensió a l’avinguda de la Ribera. L’actuació ha permès la retirada d’un 
total de 6 suports i de 280 metres de línia aèria | RJ

PLE DE FEBRER
Prospera una moció del PSC que insta les companyies 
elèctriques a fer inversions per sanejar la xarxa local
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L’AV Font Pudenta 
suspén les seves 
activitats per manca 
de llum al local
L’AV de la Font Pudenta-Muntan-
yeta fa un mes i mig que no té sub-
ministrament elèctric al seu local, 
situat al carrer Hug de Montcada. 
L’associació té llogat l’immoble al 
banc BBVA, propietari de l’espai 
des que va fer fallida l’empresa 
que el va construir, el Grup Al-
caraz, amb qui l’Ajuntament va 
arribar a un acord fa uns 10 anys 
perquè li cedís un local a l’AV. Du-
rant tot aquest temps, però, no 
s’ha pagat mai cap rebut de llum 
perquè la connexió estava en pre-
cari. L’AV demana ara al consistori 
pagui la instal·lació del comptador, 
que pot oscil·lar entre els 2.000 i 
els 4.000 euros. “Així serà més 
ràpid que si hem d’esperar que 
ho faci el BBVA, tenint en comp-
te que el que vol és fer-nos fora”, 
ha comentat el president de l’AV, 
Eugenio Díaz, qui ha explicat que 
l’entitat bancària els va comunicar 
recentment la seva intenció de no 
renovar el contracte de lloguer, tot 
i que fi nalment ha acceptat prorro-
gar-lo tres anys més gràcies a la 
mediació de l’Ajuntament. De mo-
ment, el consistori no ha confi rmat 
si està en disposició d’atendre la 
demanda de l’entitat | SA 

Aquest mes de març 
surt publicat l’anuari 
de ‘La Veu’ 2016
Coincidint amb la sortida de l’edi-
ció número 498, aquesta primera 
quinzena de març també surt pu-
blicat l’anuari de ‘La Veu’ corres-
ponent a l’any 2016 | PA

La Deixalleria canvia 
d’horari i tanca els 
dissabtes a la tarda
Des de l’1 de març la Deixalleria 
Municipal, situada al polígon de 
la Ferreria (c. del Metall, sn), ja 
no obre els dissabtes a la tarda. 
L’horari de la instal·lació ha pas-
sat a ser de dimarts a divendres, 
de 9 a 13.30h i de 16 a 19h i els 
dissabtes, de 9 a 13.30h | LG

El municipi té 35.095 habitants (17.270 homes i 17.825 dones), xifra 
lleugerament superior a la d’ara fa un any, que era de 34.852 (243 
persones menys). Per barris, el més nombrós és Montcada Centre i 
Vallençana-Reixac amb 8.756 habitants, seguit de Mas Rampinyo, 
Can Pomada i Mas Duran amb 6.960. El barri que menys habitants té 
és el de la Font Pudenta amb 1.767 | LR
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El padró assenyala que el nombre de residents 
al municipi ja supera la xifra dels 35.000 habitants
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ESCOLA DE MARES I PARES 
El col·legi Fedac acollirà el 15 de març una xerrada 
sobre les necessitats bàsiques dels infants i els 
joves a càrrec de la psicoterapetua Alba Soler

La celebració del Dia Interna-
cional de les Dones Treballa-
dores al municipi inclou aquest 
any una novetat important. La 
plaça de l’Església acollirà el 18 
de març les I Jornades Dones 
i participació social, organitza-
des per dones de diverses enti-
tats locals, el Consell Municipal 
de Dones i l’Ajuntament. La 
iniciativa té per objectiu donar 
visibilitat al paper clau de les 
dones en la vida pública i asso-
ciativa de la ciutat. La trobada 
començarà a les 10.30h amb un 
circuit d’habilitats motrius de 
bàsquet, a càrrec de l’UB MiR. 

A les 11h, hi haurà una cerca-
vila de la geganta Elisenda i les 
capgrosses, protagonitzada per 
les dones de la Colla Mitjana 
de Gegants de Montcada, que 
també farà una exposició a la 
plaça de l’Església de la història 
de la geganta i el paper de les 
dones a les colles geganteres. A 
partir de la mateixa hora i du-
rant tota la jornada, l’associació 

Pakmir farà uns tallers de cal-
ligrafi a, manualitats i henna. A 
les 12h, el Grup de Dones de 
Can Sant Joan oferirà l’especta-
cle de titelles ‘Dones que han fet 
història’, i a les 13h, hi haurà un 
concert de rap amb Smile 110.

Altres actes. A l’hora de dinar, 
l’organització ha previst una 
fi deuà popular. Els tiquets es 
poden comprar al preu de 5 eu-
ros a la Casa de la Vila, l’Ajun-
tament i a les entitats organit-
zadores de la trobada. D’altra 
banda, a les 15.30h, es donarà 
l’oportunitat a tothom qui vul-
gui a llegir, interpretar, cantar 
i opinar sobre els drets de les 
dones.
A la tarda, el programa conti-
nuarà a les 17h amb un concert 
de la cantautora montcadenca 
Carlota Pagès. Les dones de 
la Colla Castellera de Mont-
cada faran pilars castellers, a 
les 18.30h, i el grup de teatre 
Teatroia’t representarà l’obra 
‘Dones sense sostre’, a les 19h. 
La jornada clourà amb un cor-
refoc i un espectacle aquelarre 
per bruixes i diablesses, pro-
tagonitzat per les dones de la 
Colla de Diables de Can Sant 
Joan. El recorregut començarà 
a la plaça de l’Església i acabarà 
al fi nal del carrer Major.

8 DE MARÇ

Sílvia Alquézar | Redacció

La geganta Elisenda protagonitzarà la cercavila organitzada per les dones de la Colla Mitjana de Gegants de MontcadaEl programa inclou 
música, tallers, teatre, 
un dinar popular, una 
cercavila i un correfoc 

Les activitats tindran lloc el 18 de març a la plaça de l’Església i seran protagonitzades per dones de diferents entitats locals

Primera jornada per donar visibilitat al paper 
clau de les dones a l’espai públic i associatiu
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El Kursaal acollirà el veredicte dels concursos de fotos i cartells

L’Espai Kursaal serà l’escenari 
el 6 de març (19.30h) del lliura-
ment de premis del primer con-
curs d’imatges per erradicar les 
violències masclistes ‘No només 
són cops’ i del segon certamen 
de cartells amb motiu del Dia de 
les Dones Treballadores. Al primer 
s’hi ha presentat un total de 43 
fotografi es de 18 autors. Hi haurà 
sis premis, un per a cada tipus de 
violència masclista, de 200 euros. 
D’altra banda, al certamen de car-
tells hi han participat 7 autors, que 

opten a un únic guardó de 450 
euros. Pel que fa a la resta d’actes, 
la xerrada sobre la feminització de 
la pobresa que havia d’inaugurar 
el programa el 22 de febrer es va 
suspendre perquè es va convocar 
la concentració en record de l’últi-
ma víctima mortal del tren. La con-
ferència, a càrrec de Carla Alsina, 
es farà al maig al Centre Cívic Can 
Cuiàs.  El 4 de març, a les 22h, 
tindrà lloc el tradicional sopar de 
dones. Les inscripcions s’han de 
fer trucant al telèfon 610 866 487. 

D’altra banda, la plaça del Bosc 
acollirà el dia 7 (18h) l’espectacle 
de titelles ‘Dones que han fet histò-
ria’, a càrrec del Grup de Dones de 
Can Sant Joan. El dia de l’efemèri-
de, hi haurà un taller per a dones 
amb la terapeuta corporal Nora 
Morales, al Centre Cívic de Can 
Cuiàs (19h). L’endemà, el Casal de 
Gent Gran de la Mina projectarà el 
fi lm ‘Sufragistas’, a les 17.30h. I el 
14 de març, a les 17.30h, tindrà 
lloc un taller d’autodefensa femi-
nista al Centre Cívic La Ribera | SA
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ESCOLA DE MARES I PARES

La psicoterapeuta farà una xerrada el dia 15 al col·legi Fedac

Alba Soler parlarà de les 
necessitats dels infants

L’escola Fedac Montcada acollirà 
el 15 de març (17.30h) una xer-
rada a càrrec de la psicoterapeu-
ta Alba Soler, qui parlarà de les 
necessitats bàsiques dels infants 
i els joves en el marc de l’Esco-
la de Mares i Pares (Empa) que 
organitza la Federació d’Ampa de 
Montcada. Durant la conferèn-
cia, es tractaran continguts com 
la gestió del temps i de l’espai per 
conquerir una bona autonomia 
basada en el respecte cap a un 
mateix i cap als altres; la respon-
sabilitat i l’aprendre a decidir; el 
pas de l’escola a l’institut; les ga-
nes i les pors davant d’un canvi i 
l’aproximació a la sexualitat ado-
lescent basada en l’afecte. 

Dieta sana. En el marc de l’Em-
pa, la nutricionista montcadenca 

Georgina Méndez va oferir el dia 
21 una xerrada sobre l’alimen-
tació saludable en edat escolar, 
a l’escola El Turó. La ponent 
va recomanar introduir els bons 
hàbits alimentaris des de petits 
per tenir una vida més sana. “La 
dieta ha de ser variada, amb 
la quantitat i qualitat adequa-
des, i satisfactòria per tal que 
menjar sigui un plaer”, va co-
mentar Méndez, qui va destacar 
que, per tenir una bona salut, 
cal menjar més fruites, verdures, 
llegums i farinacis –millor si són 
integrals–, fer exercici físic i redu-
ir el consum de carns, embotits, 
brioixeria i begudes ensucrades. 
“Millor repetir de primer que 
de segon, perquè hi ha estudis 
que demostren que els infants 
van sobrepassats de proteïnes 
animals”, va dir la ponent.

Sílvia Alquézar | Redacció
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La nutricionista montcadenca Georgina Méndez va fer una xerrada a l’escola El Turó

El mestre de l’escola El Turó 
Nacho Gálvez ha guanyat el 
primer premi, a la categoria de 
docents, a la cinquena edició 
del Mobile Learning Awards 
2017, convocat per la Fundació 
Barcelona Mobile World Capi-
tal amb la col·laboració de la 
Generalitat i l’Ajuntament de 
Barcelona que té per objectiu 
de reconèixer els projectes més 
innovadors de professors i cen-
tres educatius de Catalunya a 
través de l’ús de la tecnologia 

mòbil a l’educació. Gálvez ha 
aconseguit el guardó amb el 
projecte ‘Otto, el robot bípede’, 
adreçat a la classe de sisè amb 
l’objectiu d’apropar els alum-
nes a la robòtica i la programa-
ció des de la fi losofi a del ‘tot 
ens ho fem nosaltres’. 

Reconeixement. El premi consis-
teix en una estada de tres dies a 
Brussel·les per fer una formació 
de robòtica. La cerimònia dels 
Mobile Learning Awards va te-
nir lloc l’1 de març en el marc 

del Mobile World Congress. 
En total, s’hi han presentat 114 
experiències d’aula. Per a la 
directora de l’escola El Turó, 
Imma Espinosa, és una gran 
satisfacció el reconeixement del 
treball d’un docent del centre. 
“És molt gratifi cant que es 
valori l’esforç de Nacho i de 
l’escola, alhora que també és 
molt important que la ciutat 
conegui la bona feina que 
estem fent”, ha manifestat Es-
pinosa. (Més informació, a l’en-
trevista de la contraportada)

Sílvia Alquézar | Redacció

CONGRÉS DE TELEFONIA MÒBIL

El mestre Nacho Gálvez guanya 
el primer premi al Mobile Learning 
El docent de l’escola El Turó ha rebut el guardó amb el projecte ‘Otto, el robot bípede’
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Alumnes de 6è de l’escola El Turó treballant en el projecte del robot Otto, que ha rebut un premi en el marc del Congrés de Telefonia Mòbil 
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La Casa de la Vila serà l’escena-
ri, per catorzè any consecutiu, 
de la Marató de sang, organit-
zada pel Banc de Sang i Teixits  
(BST) amb el suport de l’Ajun-
tament, l’Associació de Donants 
del Vallès Occidental, l’AV de 
Font Pudenta-Muntanyeta i 
l’escola El Turó. Les donacions 
s’adrecen a les persones de més 
de 18 anys, que pesin 50 quilos 
o més i no pateixin cap malal-
tia crònica. Els professionals 
del BST atendran els donants 
de 9 a 14.30h i de 16 a 21h. 
A les 11h, hi ha prevista la in-
auguració ofi cial de la Marató, 
amb la presència de les autori-
tats, i a les 17h, es repartiran xo-
colata desfeta i sucs de taronja 
entre els donants, gràcies a la 
col·laboració de l’AV de Font 
Pudenta-Muntanyeta i McDo-
nald’s Montcada. 
L’any passat, van participar 209 
persones, de les quals van po-
der donar sang 193, una xifra 
que els organitzadors esperen 

superar enguany perquè la 
sang no es pot fabricar i és im-
prescindible en el tractament de 
moltes malalties i intervencions 
quirúrgiques. 

Nova col·laboració. El BST pro-
mou arreu de Catalunya les 
campanyes especials de do-
nació de sang des del 2002, 
involucrant el teixit associatiu 

i les institucions. Aquest any, 
la Marató compta amb la col-
laboració especial de la classe 
de 5è de l’escola El Turó, que 
està participant de manera molt 
activa en la difusió de l’esdeve-
niment amb l’objectiu d’atraure 
més donants. A més, l’alumnat 
ha dissenyat i imprimit un cla-
uer, que es repartirà com a ob-
sequi entre tots els donants.

Sílvia Alquézar | Redacció

Alumnes de 5è de l’escola El Turó van gravar la falca promocional de la Marató a Montcada Ràdio

CATORZENA EDICIÓ

La Marató de sang tindrà lloc 
el 6 de març a la Casa de la Vila
Els professionals del Banc de Sang i Teixits hi seran de 9 a 14.30h i de 16 a 21h

L’espectacle de titelles, a càrrec de la companyia Tanaka Teatre, 
tindrà  lloc el 19 de març, a les 12h. La història es desenvolupa a 
la botigueta de l’Amàlia, on s’hi ven de tot. Uns clients estrafolaris 
necessitaran l’ajuda del públic per saber com fer una compra res-
ponsable. El preu de l’entrada és de 4 euros. L’obra l’organitzen les 
regidories de Ciutadania i Cultura i Patrimoni | SA

TEATRE
El Kursaal acollirà l’obra ‘La botigueta’ per celebrar 
el Dia Internacional del Consum Responsable

Montcada Ràdio va fer el 22 de febrer una visita a l’escola Ginesta 
de Can Cuiàs per impartir un taller de ràdio adreçat a alumnes de 
1r d’ESO, que van experimentar per primera vegada el que és parlar 
per un micròfon. La iniciativa s’inclou dins del catàleg d’activitats de 
la Regidoria d’Educació per a escoles i instituts | SA

EDUCACIÓ
Montcada Comunicació imparteix un taller de ràdio a 
l’escola Ginesta per als alumnes de primer d’ESO

Les persones interessades es poden inscriure a l’equipament muni-
cipal, trucant al telèfon 935 753 080 o bé a través del correu elec-
trònic centreciviclaribera@montcada.org. El curs costa 3 euros | SA

GENT GRAN
La Xarxa d’Equipaments organitza a l’abril un taller 
de manualitats al Centre Cívic La Ribera 
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4 l dissabte
Teatre. ‘Imprevist’, de Teatroia’t. Hora: 
23h. Lloc: Cafè Colon de l’Abi.

5 l diumenge
Visita. Exposició ‘Poètica d’interior’, de  
la Fundació Joan Capella, a càrrec de 
Maese Pérez. Hora: 11h. Lloc: Auditori 
Municipal.

Visita. ‘Modernisme al Raval’. Organitza: 
Fundació Cultural Montcada.

Visita. ‘Els secrets de la Casa de les Ai-
gües’ (90 minuts). Hora: 12h. Organit-
za: Museu Municipal.

6 l dilluns
Premi. Veredicte del segon concurs de 
cartells i de fotografi es 8 de març. Hora: 
19.30h. Lloc: Kursaal.

7 l dimarts
Jornades pel soterrament. Lliurament 
de premis del concurs de dibuix i pre-
sentació de l’estudi de Barcelona Regio-
nal sobre el projecte del soterrament. 
Hora: 19h. Lloc: Auditori Municipal.

8 l dimecres
Taller. ‘En el teu cos de dones’, a càr-
rec de Nora Morales, mestra i terapeuta 
corporal. Hora: 19h. Organitza: Grup de 
Dones Can Cuiàs.

9 l dijous
Cinema. ‘Sufragistas’, de Sarah Gavron. 
Hora: 17.30h. Lloc: Casal de Gent Gran 
Casa de la Mina.

Jornades pel soterrament. Quart acte 
d’homenatge a les víctimes de les vies 
del tren. Hora: 18.30h. Lloc: Cruïlla del 
Soterrament. Organitzen: Ajuntament i 
PTJST.

10 l divendres
Dansa. ‘El llac dels cignes’, del Ballet 
Sant Petersburg Festival. Hora: 21h.
Lloc: Teatre Municipal.

11 l dissabte
Dansa. ‘El llac dels cignes’, del Ballet 
Sant Petersburg Festival. Hora: 20h.
Lloc: Teatre Municipal.

12 l diumenge
Visita. ‘A tota màquina!’ (teatralitzada). 
Hora: 12h. Lloc: Casa de les Aigües. Or-
ganitza: Museu Municipal.

14 l dimarts
Presentació. Campanya arqueològica  
2016 al jaciment Les Maleses. Hora: 
19h. Lloc: Casa de la Vila.

15 l dimecres
Concert. La Pegatina presenta el direc-
te de la nova gira mundial. Hora: 20h. 
Lloc: Teatre Municipal. 

Xerrada. ‘Les necessitats bàsiques dels 
infants i joves’, a càrrec de la mestra Alba 
Soler. Hora: 17h. Lloc: Escola Fedac.

Hora del conte. ‘Les illes dels tresors’, a 
càrrec de Carles Alcoy. Hora: 18h. Lloc: 
Biblioteca Elisenda.

16 l dijous
Xerrada. ‘La protecció dels drets de 
les persones grans’, a càrrec de Jordi 
Muñoz, d’EIMA. Hora: 17.30h. Lloc: Ca-
sal de Gent Gran Casa de la Mina. 

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
J.Relat Rivas RivasEl Punt Recasens V.NietoR.Miró

J.Vila

C.Pardo M.Guix R.MiróJ.Vila

15 1716

C.Pardo C.Pardo

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
El Punt Recasens Recasens

5 DE MARÇ, 12H
LA UNIÓ DE MAS RAMPINYO

‘NO TINC POR’
Espectacle de titelles
de la companyia Tanaka Teatre

Agenda
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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
Visita guiada amb Maese Pérez

5 de març, 11h 

EXPOSICIÓ
DIA DE LA DONA 
TREBALLADORA

Fofografi es i cartells 
participants als 
concursos
6 de març, 19.30h

EXPOSICIÓ
EL CARNAVAL 2017
EN IMATGES
Fins al 18 de març
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>Editorial

Cap renúncia
La trucada del ministre de Fo-
ment a l’alcaldessa després de 
l’últim atropellament a les vies 
va obrir la porta a l’esperada 
trobada amb el Ministeri però, 
alhora, va generar una certa in-
certesa. Íñigo de la Serna par-
lava de fer passos elevats o so-
terrar els existents per garantir 
la seguretat dels vianants, però 
no pas de complir amb els 
compromisos signats al 2007. 
Segurament aquest ‘oblit’ va 
esperonar bona part dels veïns 
que el dia 22 de febrer van ta-
llar les vies de tren i la C-17. 
A la reunió del dia 1 a Madrid, 
la delegació municipal encap-
çalada per l’alcaldessa va dei-
xar ben clar als representants 
de l’Estat que no renuncia al 
soterrament i que no és només 
una qüestió de seguretat, sinó 
també de cohesió urbana i 
social. El Ministeri i Adif han 
acceptat seguir negociant el 
projecte després de constatar 
que aquesta és una reivindi-
cació compartida a la qual ni 
l’Ajuntament ni la ciutadania 
estan disposats a renunciar.

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

Espacio para perros
Hace unos meses escribí una carta 
denunciando el envenenamiento de 
perros en Mas Duran y reclamando 
un espacio donde nuestras mascotas 
puedan correr libremente sin moles-
tar a nadie. Como veo que no hay 
ninguna propuesta al respecto, vuel-
vo a insistir sobre el tema. Y lo hago 
también para protestar contra las 
amenazas de multa de agentes de la 
Policía Local que han avisado a propi-
etarios de perros que pasean sueltos 
por Mas Duran de sancionarlos con 
300 euros.
Me cuesta creer que un municipio en 
donde hay muchos espacios abier-
tos no se pueda vallar un solar para 
destinarlo a que corran los perros y 
se socialicen entre ellos, como tie-
nen en otros pueblos. Se me ocur-
ren muchos espacios, por ejemplo, 
la parte de atrás del pabellón Miquel 
Poblet que, además, ya está vallada. 
Pero si no puede ser ahí, justo de-
lante del pabellón hay otro solar que 

se podría usar para lo que estoy re-
clamando. Me parece muy bien que 
se hagan campañas sobre tener los 
animales de forma responsable pero 
creo que el Ayuntamiento podría dar 
un paso más y facilitar un parque 
donde puedan correr y disfrutar sin 
molestar a nadie. 
Si alguien más piensa como yo, me 
gustaría que se pusiera en contacto 
conmigo para dar apoyo a esta pro-
puesta. 

Nuri Sierra
Mas Rampinyo 

Al servicio del pueblo (II)
Hace justo tres meses publiqué una 
carta en ‘La Veu’ denunciando la fal-
ta de respuesta de un concejal del 
gobierno a las propuestas que le ha-
bía formulado. Quinze días después, 
al ver que seguía sin contestar, quise 
publicar esta segunda carta pero, 
por normas del Libro de estilo de la 
publicación, tienen que pasar tres 
meses entre carta y carta fi rmada 

por la misma persona. Como sea que 
ha pasado ese plazo desde mi pri-
mer escrito en este apartado y dado 
que no he recibido ninguna llamada 
por parte del regidor ni de miembros 
de su partido que estaban al tanto 
de las propuestas, debe ser que no 
han leído “La bustia del lector de La 
Veu”, lo cual me lleva a la siguiente 
refl exión. Primero, debería ser obli-
gatoria la lectura de esta página por 
parte de todos los políticos, ya que 
en la misma se refl ejan las inquie-
tudes de los ciudadanos a través de 
exponer injusticias, defectos o ne-
cesidades de los barrios, problemas 
con funcionarios y  políticos e inclu-
so felicitaciones.   
En segundo lugar, el no leer esta 
página representa por parte de 
dichos políticos una falta de interés 
y de desprecio total hacia los ciuda-
danos que los votan. De todas mane-
ras, creo que el problema es debido 
a los virus que pululan por donde 
trabajan, en este caso el virus de la 

prepotencia. Y en tercer lugar, si la ges-
tión de dicha página y su lectura fuera 
un concurso de civismo, el resultado 
sería ciudadanos de Montcada 10-
ERC 0.

Joan Espona
Montcada

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu

Bases a laveu.cat i montcada.cat



Redacto aquest escrit de camí a Madrid per assistir a la reunió 
amb el ministre de Foment, qui, després del darrer atropellament 
d’un jove de 16 anys a les vies, es va dignar a trucar. Una trucada 
que portàvem esperant i reclamant des del mes de juny sense 
èxit. Ha calgut una nova víctima i ja en van 168! Un degoteig 
macabre que cal aturar d’una vegada. Anem camí de Madrid amb la maleta plena de sentiments 
compartits amb tota la ciutadania: ràbia i indignació perquè una vegada més la desídia i la inacció 
del Ministeri de Foment i Adif han provocat una nova víctima. Ràbia i indignació pel menysteniment 
sistemàtic, les mentides i els enganys. Estem cansades i tenim clar que no seurem a negociar 
cap alternativa que nova passi pel soterrament total de l’R2, tal i com va ser el seu compromís al 
2007. Evidentment haurem de gestionar el ‘mentre no se soterri’ i qualsevol actuació encaminada 
a millorar la seguretat dels passos a nivell serà benvinguda. De fet, és la seva responsabilitat, estan 
obligats per llei a fer-ho. Això sí, sempre i quan aquests ‘mentrestant’ vagi en parel·lel i de la mà de 
la negociació del conveni per soterrar l’R2, perquè no renunciarem de cap de les maneres a fer re-
alitat aquest projecte cabdal ni permetrem que unes solucions temporals quedin com a defi nitives. 
Però a la maleta cap a Madrid, també portem orgull. L’orgull d’un poble que ha demostrat que no 
es resigna a no tenir un poble digne. L’orgull d’un poble que a les dues darreres concentracions 
ha sortit a omplir la Cruïlla del Soterrament per cridar alt i clar que ja n’hi ha prou, que no vol una 
víctima més.
Érem molts i moltes, cert. Però encara n’hem de ser més. Per aquest motiu, ICV-EUiA vol fer una 
crida a la participació a l’acte d’homenatge a les víctimes el proper 9 de març. És important que fem 
una demostració de força i, per això, hem de sumar veus i força. Necessitem ser més, molts més 
per crida que volem i exigim el soterrament perquè els trens tornen a arrencar, però les penes es 
queden a Montcada. Prou de penes, prou de víctimes. Ni un pas enrere!
Entrant a Atocha, arrossego una maleta plena de ràbia i indignació, però sobretot d’orgull, d’il·lusió,  
de força i de dignitat en nom de tot un poble. Soterrament total ja!

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. 

Ni un pas enrere!

Laura Campos

Els montcadencs i montcadenques ens hem tornat a trobar, 
altra vegada. Hem hagut de manifestar de nou la nostra incre-
dulitat, el nostre patiment, la nostra ràbia davant d’una nova 
mort a les vies del tren. I quantes vegades més ho haurem de 
fer? Doncs que ningú no dubti que ho farem totes les vegades 
que calgui per tal que tothom sàpiga que a qualsevol de les estacions de Montcada i Reixac milers 
de persones es troben cada dia en risc de perdre la seva vida. 
Perquè continuem tenint estacions a Montcada i Reixac que no compleixen ni les normatives de 
seguretat ni les de accessibilitat, andanes amb desnivells de més de mig metro per pujar al tren, 
passos per a vianants per sota les vies que son inaccessibles per a qualsevol persona que tingui 
difi cultat per moure’s o que porti un cotxet de bebè. Persones què, donats aquests incompliments 
en la seguretat i l’accessibilitat de les estacions, com ja hem dit en ocasions anteriors, no tenen 
altre remei que travessar els passos a nivell per passar d’un costat a l’altre de les vies. 
I Montcada continuarà amb aquesta lluita, perquè no volem homenatjar més víctimes, no volem 
haver de patir més vegades. Volem el soterrament de l’R2 i el volem ara. Volem que se’ns garantei-
xi, per part de qui té la responsabilitat de fer-ho, tota la seguretat que és obligada per llei per poder 
conviure amb els quilòmetres de vies que travessen tot el nostre poble. Perquè això no és nego-
ciable, això és d’obligat compliment. No volem les tanques de protecció de les vies trencades, 
no volem passos de vianants que no compleixen les normatives de seguretat, no volem estacions 
inaccessibles per persones amb difi cultats i no volem que es qüestioni el futur del nostre poble. 
Perquè per a qualsevol acte quotidià hem de creuar les vies i no volem que aquestes siguin mai 
més el lloc on s’acabi una vida.
Des d’aquest espai, el PSC de Montcada i Reixac convida tothom a participar a les Jornades 
organitzades pel nostre Ajuntament amb la Plataforma Soterrament Total que es realitzaran els 
propers 7 i 9 de març per continuar donant a conèixer perquè Montcada i Reixac no és una ciu-
tat més travessada per les vies sinó aquella en què han mort 168 persones pels incompliments 
de les administracions obligades a garantir la seguretat d’aquestes infraestructures.

I ja són 168

M. Carmen Porro

Hi ha paraules que, tot i el pas del temps, tenim en la 
nostra quotidianitat: Soterrament total ja! Fa molts anys 
que Montcada reclama, treballa i lluita pel soterrament 
de la línia de Portbou i aquesta és una de les princi-
pals reivindicacions de tota una ciutat. Fa molts anys 
que Montcada és solidària amb gran part del territori 
en matèria de infraestructures i el peatge pagat és molt car. Ens han de retornar aquesta 
solidaritat i l’única manera de fer-ho és soterrant l’R2 al seu pas per la nostra ciutat. És una 
qüestió de dignitat –tenim 168 raons– i de cohesió: hem de cosir les nostres esquerdes 
territorials per millorar el dia a dia dels veïns i veïnes, millorant la mobilitat, potenciant el 
nostre teixit comercial i creant una ciutat més agradable i sostenible. Però també és una 
qüestió de donar compliment als acords assolits al 2007 i que cap govern central, sigui 
del color polític que sigui, no ha complert mai. Aviat farà deu anys d’aquest acord i és una 
autèntica vergonya el que el govern central està fent i ha fet amb la nostra ciutat.
El passat 22 de febrer Montcada va sortir al carrer per reclamar, de nou, el soterrament. 
Molts montcadencs i montcadenques van compartir un mateix crit: Volem el soterrament! 
Però, si hem de ser sincers, el futur és esperançador però a la vegada incert... No hem 
d’oblidar que qui governa a Madrid és un govern llunyà de la nostra realitat i del nostre dia 
a dia. Ho veiem complicat, però s’ha de continuar treballant, com des de fa molts anys.
Només ens queda un camí, continuar reclamant allò que ens deuen, treballant, lluitant, su-
mant administracions, col·lectius, partits polítics amb representació al Congrés i al Parlament. 
Continuar units com a poble per una causa que ens benefi cia a tots. El proper 7 i 9 de març 
celebrarem un any més les Jornades pel soterrament, a les que et volem convidar d’una forma 
molt reivindicativa i a on ara, més que mai, ens cal continuar amb un únic clam pel soter-
rament compartit per totes les forces polítiques de Montcada. Continuar donant suport a la 
Plataforma Soterrament Total Ara, que fa molts anys que lluita per retornar-nos a tots el nostre 
futur com a poble. Ens en sortirem i serà l’èxit de Montcada, de totes i tots els montcadencs.

Seguim reclamant el soterrament ja!

Joan Carles Paredes

El passat dia 22 de febrer, a causa de l’atropellament mor-
tal d’un noi de 16 anys per part d’un tren de Rodalies, va 
tenir lloc una de les demostracions de força més gran 
que s’han vist a Montcada i que va causar el col·lapse de 
la xarxa de Rodalies, això sí, per una mala gestió de Ren-
fe, ja que es va avisar amb antelació del que podria succeir.
La ciutadania de Montcada ja no pot més. Ja són 168 les víctimes mortals 
que sumem, 168 famílies destrossades a causa d’un soterrament que no arri-
ba malgrat que al 2007 hi havia el compromís de fer-ho per part del govern central.
La ciutadania està farta de promeses que no es compleixen i que ens costen vides, i és per 
aquest motiu pel qual prop de 500 persones es van manifestar, per exigir de nou un soter-
rament que és vital per a la nostra ciutat, trinxada per infraestructures que donen servei a 
Barcelona però que a Montcada només ens porten problemes. Problemes i morts.
Arran de l’última víctima es va rebre una invitació de l’actual ministre de Foment, Iñi-
go de la Serna, per tornar a posar a sobre la taula el tema del Soterrament, això sí, par-
lant només de mesures provisionals que millorin la seguretat i a això, tant el govern de 
Montcada, com la Plataforma Tracte Just Soterrament Total, com la ciutadania diem 
no. Volem el Soterrament Total, no ens conformarem amb menys. A més, aquestes me-
sures que ara ens proposen són les que ADIF ja hauria d’haver fet perquè és la seva 
obligació. No deixarem que ens prenguin el pèl un altre cop i per això cal seguir lluitant.
Només amb la lluita i la reivindicació ciutadana aconseguirem que ens escoltin a Madrid. 
Per tant, és molt important que la gent s’impliqui a les III Jornades pel soterrament els dies 7 i 9 de març 
i també a les diferents accions reivindicatives que es prepararan durant la primera quinzena de maig.
Si Montcada s’enfurisma, Barcelona es col·lapsa. Ja ho vam aconseguir el 22 de fe-
brer tallant dues línies de rodalies i la C-17. I això tot just acaba de començar.
Ens escoltaran i ho faran perquè estem disposats a fer el que calgui perquè se’ns escolti a tot arreu.
A Montcada estem en peu de guerra. Ajuda’ns i suma-t’hi!

Cal seguir lluitant

Sergi Martín



Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

Dimecres 1 de març. Ministerio de Fomento. Madrid. Com 
a independentista treballo perquè les decisions que ens 
afecten es prenguin des d’una República Catalana pròxi-
ma, coneixedora i sensible amb les necessitats montcaden-
ques. El govern espanyol ens ha fallat, tant governat pel 
PSOE com pel PP, incomplint els acords de novembre del 2007. Però mentre les competències, 
les inversions i, sobretot, els impostos es decideixin per part de l’Estat espanyol, haurem de lluitar 
també en aquest front. La lluita pel soterrament és una reivindicació històrica que clama al cel 
quan segueix augmentant l’esgarrifosa xifra fi ns a 168 morts. Res val més que una vida, la segu-
retat és fonamental, però el soterrament no resol només els riscos d’accident. Algunes veus me-
diàtiques, desconeixedores de la realitat local, defensen passos elevats o soterrats com a solució. 
Sorprèn que trobin un cert ressò a Montcada, per molt petit que sigui. Això no s’arregla fent un 
mur gegant que ens divideixi encara més com a poble. Estem parlant de seguretat, però també 
de cohesió urbana i social, de mobilitat, de temps, de salut, de viabilitat econòmica, comercial i 
cívica. Estem parlant de revertir el maltractament històric que hem patit com a poble. I és també 
una lluita pel compliment de compromisos sistemàticament ignorats. 
Hem de lluitar en tots els fronts. Des de la ciutadania, la Plataforma i l’Ajuntament hem fet una 
gran feina de concienciació i mobilització. A nivell veïnal, el patiment per les ferides obertes és 
diari i la reivindicació s’incrementa. A nivell de mitjans de comunicació, hem aconseguit l’atenció 
de forma continuada. Els representants polítics són coneixedors de la nostra problemàtica fruit 
d’una tasca de pressió que ha arribat al Congreso amb propostes parlamentàries consensuades. 
Cal seguir pressionant en tots els fronts perquè el Ministeri de Foment compleixi. En la tasca feta, 
el paper de la PTJST ha estat, és i ha de ser cabdal. No només per conscienciar i mobilitzar, si no 
també per mantenir el consens entre totes les forces polítiques montcadenques. La unitat ens fa 
més forts. És hora de continuar exigint el compliment dels compromisos. I a la propera cita, les 
III Jornades pel soterrament, els dies 7 i 9 de març, hem d’acudir tots, de nou, a homenatjar les 
víctimes i a exigir un tracte just per a una ciutat singular: El soterrament total ja!.

La unitat ens fa més forts

La lluita pel soterrament ve de lluny i són moltes les per-
sones que han posat el seu gra de sorra per fer possible 
un somni que tenim com a ciutat, el soterrament total 
de l’R2. Tenim 168 persones que han perdut la vida a 
la línia de Portbou al seu pas per Montcada i Reixac i ha 
arribat el moment de dir prou. No podem esperar més i exigim mesures urgents per posar 
fi  a aquest degoteig constant de vides a la nostra ciutat. És evident i lògic (no ens podem 
enganyar) que el soterrament no serà una realitat demà. És per això que des de Cs posem 
sobre la taula mesures immediates als passos a nivell per garantir la seguretat dels ciuta-
dans i ciutadanes de Montcada i Reixac (mesures que vagin de la mà amb el compliment 
del soterrament total de l’R2).
Mentre aquestes solucions no arribin, des de Cs som de l’opinió que cal continuar la lluita 
al carrer. Ha arribat el moment de fer-nos escoltar i que tothom a Espanya conegui la greu 
problemàtica que patim a la nostra ciutat. Una bona mostra va ser la resposta ciutadana 
del passat 22 de febrer quan, de forma espontània, es van tallar vies i carreteres per dir 
prou d’una forma clara i nítida. El soterrament es de justícia amb una ciutat que pateix tant 
com la nostra.
Us animo a participar a les III Jornades pel soterrament que es duran a terme els propers 
dies 7 i 9 de març. És moment d’estar al costat de la Plataforma Tracte Just Soterrament 
Total i de totes les famílies de les víctimes. No podem mirar cap a un altre costat. Arriba el 
moment, com deia abans, de lluitar per un somni i per la fi  d’un degoteig constant de sang 
sobre l’R2.

Lluita pel soterrament

Fernando Almansa

A Montcada determinats col.lectius i entitats han près dife-
rents iniciatives per reivindicar l’acollida i els drets de les per-
sones refugiades i migrants. Però val la pena tenir en compte 
l’escenari que tenim: la Generalitat fa propaganda i electora-
lisme amb un drama humà com el dels refugiats. Expliquen 
a tot arreu que volen acollir 4.500 refugiats però només han 
ofert 150 places en condicions. Des del Partit Popular hem mantingut una actitud rigorosa 
i constructiva davant d’aquesta crisi humana: hem donat suport a la Generalitat en la seva 
demanda d’acollir més refugiats i hem participat activament en diverses comissions d’estudi 
per abordar la problemàtica. També exigim lleialtat institucional a les administracions públiques 
catalanes amb l’Estat i el conjunt d’Estats membres de la Unió Europea. La Generalitat ha estat 
fent un ús propagandístic del patiment de les persones. Ha instrumentalitzat un drama humà 
a favor del secessionisme fent servir mentides i demagògia. Mentre escrivia cartes al president 
de la Comissió Europea i criticava al govern d’Espanya, han estat destinant recursos insufi cients 
per atendre els programes d’asilats que fa molts anys que viuen a casa nostra; haurien de gastar 
menys en propaganda i més en crear les places que diu que ofereix. Hi ha diferents vies d’arriba-
da a Espanya de sol·licitants d’asil. Per un costat, estan les reubicacions i els reassentaments. I, 
per altra, les persones que arriben pels seus propis mitjans i demanen l’asil. La crisi dels refugiats 
és un drama humanitari que ens impacta i ens dol profundament a tots. La solució a aquesta situació 
no passa per obrir sense control les fronteres ni per fer el joc a les màfi es de trafi cants. La solució a 
les crisis migratòries i de refugiats és triple i passa per: solventar els confl ictes que provoquen aquests 
desplaçaments massius; una política solidària, rigorosa i realista d’acollida per donar un refugi al pa-
timent de tantes persones; la col·laboració en seguretat i desenvolupament amb els països d’origen 
i de pas de les persones afectades. Hem de defensar un equilibri entre la protecció dels refugiats 
i la necessitat de seguretat al nostre país i a l’UE, garantint que les persones acollides estiguin cor-
rectament identifi cades, s’adaptin als nostres valors i lleis, particularment en matèria d’igualtat entre 
homes i dones. Però deixem de fer demagògia amb aquest drama humà, si-us-plau.

Prou demagògia amb els refugiats

Eva García

El passat 22 de febrer la gent de Montcada i Reixac, veïns 
i veïnes vam tornar a sortir al carrer per reclamar el so-
terrament de l’R2. Un dia abans un noi de 16 anys es va 
convertir en el número 168 d’aquest macabre recompte de 
víctimes que sembla no acabar mai i l’Ajuntament va rebre 
una trucada del ministre de Foment, Íñigo de la Serna, proposant uns passos subterranis. 
Una vergonya, una provocació i un insult en tota regla. Sr. ministre, ens pren per imbècils? 
Ja n’hi ha prou, Montcada no pot aguantar més ni més morts a les vies, ni problemes de 
mobilitat, ni de cohesió social, ni sorolls i molèsties diverses... Tots coneixem les inversions 
que ha fet l’Estat espanyol en infraestructures ferroviàries a Catalunya –Montcada i Reixac 
inclosa– i quines són les inversions a la resta d’Espanya. Per aquest motiu, des de la CUP 
volem fer una crida a la gent de Montcada i Reixac i de municipis veïns i a la PTJST a fer 
accions més contundents i no esperar que cap persona més perdi la vida a les vies per 
tornar a sortir al carrer a exigir justícia; la justícia que el nostre municipi es mereix. Estem 
situats a l’entrada nord a Barcelona i som un punt estratègic; nosaltres ho sabem i ells 
ho saben. Va quedar palès amb 90 trens i 11.000 viatgers afectats i aturades a la C-17. 
També volem deixar clar que entenem les queixes de totes les persones afectades per 
aquests talls de vies de comunicació; sabem que el servei de Rodalies l’utilitza molta gent 
de classe treballadora i estudiants que són els principals afectats per les nostres protestes, 
però també pels retards causats cada vegada que una persona perd la vida a les vies per 
la manca d’inversions a la xarxa. És per això que també us encoratgem a donar veu a les 
nostres reivindicacions i us demanem comprensió. 
Són moltes les reunions que les nostres institucions han fet, fan i faran, però a l’altra banda 
tenim un Ministeri sord i cec que prefereix invertir en AVE o ‘corredors mediterranis’ que 
passen per Madrid, tot abandonant els compromisos que va signar amb Montcada. L’única 
força que tenim és la lluita al carrer. Ha arribat el dia en què ja no podem més; a partir d’ara 
ho podrem tot perquè no tenim res.

Resposta exemplar 

Gonzalo Garcia

Jordi Sánchez
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EL CARNAVAL, EN IMATGES
Un total de 18 comparses van participar a la 
Rua, que va estrenar el sambòdrom exterior

La programació d’espectacles 
per al segon trimestre de la tem-
porada tindrà com a plats forts 
els monòlegs dels coneguts ac-
tors José Corbacho i Alberto 
San Juan. L’exmembre de La 
Cubana actuarà al Teatre Mu-
nicipal el 22 d’abril (22h) amb 
l’obra ‘Corbacho  5.0’,  que retra-
ta amb humor com estan afec-
tant a les nostres vides les noves 
tecnologies,  des dels mòbils de 
quarta generació fi ns a les xarxes 
socials. L’actor barreja anècdotes 
personals amb esquetxos extrets 
de la realitat quotidiana amb els 
quals el públic se sentirà identifi -
cat. L’obra es va estrenar a Valèn-

cia a fi nal del 2016 i ha voltat per 
diferents teatres de Catalunya.

Premis. En un registre més seriós,  
encara que no exempt d’ironia, 
Alberto San Juan interpretarà el 
13 de maig al Teatre Municipal 
(22h) ‘Autorretrato de un joven 
capitalista español’, una barreja 
de confessió personal i de teatre 
documental en què l’actor ana-
litza l’evolució de la societat des 
de l’any del seu naixement, el 
1968, fi ns a l’actualitat, fent una 
dura crítica del sistema dominant. 
Destacat membre de la formació 
Podemos a Madrid, l’actor qües-
tiona el model de la transició es-
panyola i defensa la necessitat de 

posar en marxa una revolució so-
cial. San Juan va saltar a la fama 
al món del cinema amb ‘Airbag’ 
(1997), de Juanma Bajo Ulloa, i 
va guanyar un Goya al millor 
actor pel fi lm ‘Bajo las estrellas’, 
de Félix Viscarret (2008). També 
té una àmplia trajectòria al món 
del teatre com a fundador de la 
companyia Animalario, amb la 
que va guanyar un Premi Max al 
2003 per l’obra ‘Alejandro i Ana’.  
Les entrades per ambdues obres 
es posaran a la venda el 10 de 
març a les 17h mitjançant el ser-
vei mirteatres.cat, o bé, presencial-
ment a l’Auditori Municipal. El 
preu és de 12 euros anticipada 
i 15, a taquilla. Altres propostes 

que podrem veure al municipi 
properament són l’espectacle 
poè tic ‘Trencadís de lletres’, amb 
Pep Cruz, l’1 d’abril a l’Auditori 
Municipal (22h), en el marc del 
programa Poeticae, i el muntatge 
de dansa urbana ‘Brincabros’, a 
càrrec del grup Brincadeira i la 
companyia Brodas Bros. Aquest 
espectacle s’inclou al programa 
de la Festa Major de Mas Ram-
pinyo i es podrà veure al Teatre 
Municipal l’1 de maig (19h). 
També s’han programat dues 
obres per al públic familiar al 
Kursaal: ‘El viatge de l’Unicorn’,  
del Cau de l’Unicorn (2 d’abril), 
i ‘Aquarel·la’, de Fes-t’ho com vul-
guis (7 de maig).

Laura Grau | Redacció

José Corbacho i Alberto San Juan 
faran monòlegs al Teatre Municipal
Les entrades es posaran a la venda a ‘mirteatres.cat’ i a l’Auditori Municipal, a partir del 10 de març

PROGRAMACIÓ D’ESPECTACLES 

El ballet Sant Petersburg Festi-
val oferirà una masterclass de 
dansa clàssica l’11 de març al 
Teatre Municipal adreçada a ba-
llarins a partir dels 12 anys que 
tinguin un bon nivell. La sessió 
costarà 10 euros a les persones 
que tinguin entrada per a qual-
sevol de les dues funcions  de 
l’obra ‘El llac dels cignes’ que es 
representarà els dies 10 i 11 de 
març al Teatre Municipal (a les 
21 i a les 20h, respectivament). 
Per als qui no tinguin entrada, 
el cost serà de 20. Si són menors 
d’aquesta edat, ho hauran de 
tramitar a través de la seva es-
cola de dansa. La Regidoria de 
Cultura i Patrimoni també ha 
pactat amb la companyia russa 
que els alumnes montcadencs 
de dansa clàssica puguin assistir 
a l’assaig previ de la representa-
ció del dia 11, que començarà a 
les 17h. Les entrades per a les 
dues funcions estan exhaurides 
ja fa dies | LG
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El televisiu José Corbacho portarà a Montcada un monòleg sobre les noves tecnologies Alberto San Juan critica la societat actual i qüestiona els mecanismes que la controlen

Masterclass de 
dansa clàssica 
amb el ballet de 
St. Petersburg

SP
B

Joves en una classe de dansa clàssica
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CONCERT DE LA PEGATINA
La banda montcadenca 
actuarà el 15 de març 
al Teatre Municipal a 
canvi de poder assajar-hi 
el directe de la seva 
nova gira mundial

La Pegatina ha tornat a signar un acord amb l’Ajuntament per 
fer una residència de sis dies al Teatre Municipal amb l’objectiu 
d’assajar el directe que estrenarà amb motiu de la seva nova gira 
mundial. El grup montcadenc comptarà amb Ignacio Villamor ‘Tuli’ 
per preparar la posada en escena “amb la què volem sorprendre 
el públic que encara no ens coneix”, ha dit el cantant Adrià Salas. 
El nou tour farà escala per primera vegada a Àfrica i Oceania, a 
més de repetir a diferents ciutats de Llatinoamèrica, Europa i Àsia. 
A canvi d’utilitzar l’equipament municipal, la banda hi farà un con-
cert el 15 de març (20h). Les entrades es poden comprar al servei 
www.mirteatres.cat i a l’Auditori Municipal al preu de 5 euros | LG 

.....també és notícia..................................
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CABAL MUSICAL
La montcadenca Irina Casado guanya una beca per 
formar-se amb el Taller de Músics durant dos anys

La jove de 24 anys Irina Casado ha 
estat seleccionada entre 96 can-
didats per participar a Cabal Mu-
sical, un programa de beques de 
formació musical per a joves amb 
pocs recursos que impulsen el Ta-
ller de Músics i l’Ajuntament de 
Barcelona. Casado va aconseguir 
una de les 12 beques del progra-
ma cantant i tocant el saxo, instru-
ment que va estudiar al Conser-
vatori de Sabadell. “És una bona 
oportunitat per convertir la meva 
afi ció en una possible sortida professional”, ha dit la jove, que combi-
na els estudis de Psicologia amb una feina de secretària. El programa 
inclou formació musical i la possibilitat d’enregistrar una maqueta, fer 
un videoclip i un reportatge fotogràfi c, a més d’adquirir coneixements 
sobre promoció. Aquest és el primer any en què l’Ajuntament de Mont-
cada participa al Cabal Musical, amb un representant al jurat | LG 

La Unió posa en marxa 
el cicle ‘Petits Unió’ 
‘No tinc por’, de la companyia 
Tanaka Teatre, obre el 5 de març 
a La Unió (12h) la programació 
estable d’espectacles per al pú-
blic familiar que ha decidit posar 
en marxa l’entitat de Mas Ram-
pinyo. Totes les obres tindran un 
preu de 3 euros per als socis i 
4 per a la resta de públic. Amb 
aquesta nova proposta, la  junta 
directiva de La Unió, que presi-
deix Jordi Escrigas, confi a que el 
públic familiar trobi en l’entitat 
un espai de referència en l’àm-
bit dels espectacles infantils. Les 
entrades es poden comprar a la 
secretaria de La Unió, de dilluns 
a divendres, de 16 a 19h. Tam-
bé es poden adquirir a taquilla el 
mateix dia | LG  

FB

L’escriptor i col·laborador habitual 
de la Fundació Cultural Montcada 
va presentar el 23 de febrer a la 
seu de l’entitat un recull biogràfi c 
sobre Elisabeth de Baviera, empe-
radriu d’Àustria i reina d’Hongria 
(1837-1898), coneguda popular-
ment com a Sissi. L’autor dedi-
ca un dels capítols del llibre a 
les visites que la noble va fer als 
Països Catalans, concretament a 
Barcelona, Elx i Mallorca. Dona avançada a la seva època, Sissi va 
intentar fugir dels convencionalismes de la Cort de Viena | LR 

Josep M.Vilarrúbia publica un llibre sobre Sissi

Del 20 al 31 de març es poden presentar treballs a la 29a edició del 
concurs de Cartells de Festa Major en la modalitat d’infants i joves i 
d’adults, dotat amb un premi de 800 euros cadascuna d’elles. També 
es convoca el certamen de pintura sobre temàtica local. Els interessats 
han de lliurar les seves obres a la Casa de la Vila del 24 d’abril al 6 de 
maig. Les bases es poden consultar a www.montcada.cat | LR

Es convoquen els concursos de Festa Major 
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Un any més la Rua de Carnaval 
va tornar a sorprendre el públic 
montcadenc per la seva gran 
espectacularitat. Prop de 1.400 
persones, distribuïdes en 18 com-
parses i encapçalades pel grup 
Brincadeira, van desfi lar el 25 
de febrer des de Can Sant Joan 
fi ns a l’exterior del pavelló Mi-
quel Poblet, on es va habilitar el 
sambòdrom per primera vegada 
amb un sistema de grades, afavo-
rint així que un major nombre de 
persones pogués gaudir dels balls 
de lluïment dels grups. A falta de 
fer la valoració conjunta amb les 
comparses, la regidora de Cultu-
ra i Patrimoni, Mónica Martínez 
(ICV-EUiA), ha elogiat  “l’alt ni-
vell de les disfresses i l’elevada 
concurrència de públic durant 
tot l’itinerari de la Rua”. L’edil 
considera satisfactòria  l’experi-
ència de traslladar el sambòdrom 
al carrer i ha avançat que l’any 
vinent es tornarà a repetir, intro-
duint alguns canvis.

Debutants. De les 18 comparses, 
4 eren de nova creació: Mad 
Carnival MiR, que va recrear els 
carnavals de Nova Orleans amb 
el títol ‘The white mardi gras’; 
La Feria, un grup disfressat de 

cotxets de la fi ra d’atraccions; 
l’AMPA de l’escola Reixac, que 
va fer un homenatge al foc amb 
‘Les fl ames del Reixac’, i l’AV del 
Gurugú, que es va inspirar en la 
pel·lícula de Walt Disney ‘101 
dàlmates’.

Premis al Vallès. La comparsa 
de l’escola Grisdance, inspirada 
en la pel·lícula d’animació ‘Rio’ 
i amb música en directe, va gua-
nyar el primer premi a la millor 
comparsa i a la millor carrossa a 
la Rua de Granollers que va tenir 
lloc el 26 de febrer. En aquesta 
mateixa rua, el jurat va decidir 
atorgar un accèssit al grup Els 
Increïbles per l’elaboració i la po-
sada en escena de la disfressa ‘Els 
viatgers del temps’. L’Associació 
Cultural Endansa, amb l’acolori-
da creació ‘Amazonian Phoenix’, 
també es va endur el primer pre-
mi en ambdues categories a la 
Rua de Mollet del Vallès, mentre 
que La Salle Conect@, inspirada 
en ‘Moulin Rouge’, va guanyar 
el guardó a la millor comparsa 
juvenil. Per la seva banda, l’as-
sociació cultural Jym’s, amb la 
fantasia ‘Draconia’, va triomfar a 
la Rua de Sabadell, on va obtenir 
el doble premi a millor comparsa 
i carrossa.
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CARNAVAL 2017

La Rua se supera un 
any més en qualitat 
i espectacularitat

L’Associació Cultural Endansa va lluir una disfressa inspirada en les acolorides aus de l’Amazònia amb el títol ‘Amazonian Phoenix’

L’Associació Cultural Jym’s va sorprendre amb ‘Draconia’, una proposta de fantasia en tons liles i verds, amb ales transparents il·luminades

L’Ampa de l’escola Reixac va fer un homenatge al foc amb una comparsa titulada ‘Les fl ames del Reixac’

La Favmir va denunciar les retallades, amb la disfressa ‘Els 4 gats’ Homenatge de No somos nadie a la festa de Los Sanfermines amb ‘Los mozos de San Bifurquín’ Aserm va participar amb la disfressa ‘L’ombra dels pirates’

El Sambòdrom exterior té una bona acollida entre el públic

Laura Grau | Redacció

La comparsa Els Increïbles, amb 56 membres, va desfi lar amb una creació de fantasia titulada ‘Els viatgers del temps’
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CARNAVAL 
Mira totes les fotos i el video a 

La pel·lícula ‘Rio’ va inspirar la comparsa de l’escola Grisdance, l’única que va desfi lar amb música en directe interpretada des de la carrossa

El grup de nova creació Mad Carnival va debutar amb ‘The White Mardi Gras’

La Salle Conect@ va homenatjar la pel·lícula ‘Moulin Rouge’ amb una vistosa carrossa

La Unió s’Engresca es va inspirar en la pel·lícula ‘Charlie i la fàbrica de xocolata’ de Tim Burton amb el títol ‘La Unió s’endolça’

La comparsa LPA Carnaval va apostar per una estètica ètnica amb ‘La força de Yu-Ma’

El fi lm ‘101 dàlmates’ va inspirar la comparsa de l’AV del GurugúLa comparsa Thirteen Gold va desfi lar amb la disfressa ‘La llegenda de Medusa’

‘The return of Robin Hood’, de la comparsa de l’April School of English ‘Els intocables de la Gralla Ness’, amb estètica dels anys trenta 

La comparsa La Feria va debutar amb la disfressa ‘Auto de choque’ 
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BÀSQUET
L’UB MiR inicia el procés electoral per 
escollir un nou president que agafi  el 
relleu de Jordi Álvarez 

FUTBOL

La sanció de la Federació Catala-
na de futbol, que va obligar l’UE 
Sant Joan-Atlètic a jugar el 19 de 
febrer contra el FC Andorra a 
porta tancada i en camp neutral 
pels incidents reiterats protagonit-
zats per part de la seva afi ció, pot 
signifi car un punt d’infl exió en la 
trajectòria dels de Can Sant Joan. 
Després d’encadenar 8 jornades 
sense guanyar, l’equip de José Ma-
nuel Martín ‘Pinti’ va tirar d’orgull 
per golejar un rival que arribava 
a aquest partit a la segona posició 
del grup 1r de Primera Catalana. 
El FC Andorra, que només havia 
perdut quatre partits, no va tenir 
cap opció a l’estadi del CD Car-
melo davant d’una UE Sant Joan-
Atlètic que es va veure impulsada 
pels gols dels seus capitans: Rubén 
del Barrio i Albert Jiménez, autor 
d’un hat-trick. “Després d’una set-
mana molt complicada a nivell 
extraesportiu, l’equip va apro-
fi tar aquest plus de motivació 
per fer el millor partit de la tem-
porada a tots els nivells”, ha co-
mentat José Manuel Martín ‘Pinti’, 
que considera que l’enfrontament 
contra els andorrans no tindrà res 
a veure amb la resta de 12 ‘fi nals’ 
que l’equip ha d’afrontar per acon-
seguir la permanència, que, segons 
diu, s’haurà de cimentar amb un 
bon rendiment en els partits a casa. 
Després d’aconseguir la seva cin-
quena victòria, els de Can Sant 

Joan van sortir dels llocs de descens 
abans del descans del Carnaval i 
han pujat fi ns a la dotzena posició 
amb 24 punts, deixant sis rivals 
per sota. En relació a la sanció de 
la Federació, que també va impo-
sar una multa econòmica de 384 
euros, ‘Pinti’ considera que s’està 
sent injust amb l’equip i el seu en-
torn: “El sentiment generalitzat 
al vestuari és que no estem re-
bent el mateix tracte que la res-
ta dels rivals i algunes decisions 
arbitrals ens estant perjudicant”. 
Segons el tècnic, el comportament 
puntual d’un grup de seguidors no 
ha de servir per estigmatitzar tota 
una afi ció, “que no fa ni diu res 
que no passi a d’altres camps”. 

Versió ofi cial. La junta directiva 
comparteix amb l’equip i el cos tèc-
nic aquest sentiment d’injustícia. 
“Hem patit alguns arbitratges 
polèmics i ens sentim perjudi-
cats esportiva i socialment per 
actituds massa estrictes”, ha ex-
plicat un dels seus membres, Euse-
bi de Miguel, que, tot i les últimes 
polèmiques, prefereix mirar enda-
vant: “Des de la junta fem tot el 
possible per potenciar els grans 
valors del seguiment que té el 
club a nivell social. Passem pàgi-
na del tancament. Desitgem que 
tothom ho tingui clar perquè no 
torni a passar i, a nivell esportiu, 
la plantilla s’ha conxorxat per 
lluitar fi ns al fi nal”.

L’equip ha sortit de les posicions de descens després de guanyar l’FC Andorra (4-0) en un partit a porta tancada i a camp neutral

L’UE Sant Joan-Atlètic creu que rep un tracte 
injust i es conxorxa per assolir la salvació
Rafa Jiménez | Redacció

L’UE Sant Joan-Atlètic ha rebut un total de 106 targetes grogues (4,8 per partit) i 6 vermelles directes en les 22 jornades disputades a 1a Catalana

L’UE Sant Joan-Atlètic no va estar 
sola en l’enfrontament a porta tan-
cada que es va jugar al camp del 
CD Carmelo. Un nombrós grup de 
seguidors es va desplaçar des de 
Can Sant Joan fi ns a Barcelona per 
veure el partit des d’un turó pro-
per. Al fi nal del partit, els jugadors 
van celebrar la victòria, agraint
el suport de l’afi ció | RJ

> Amb públic, al partit 
del ‘desterrament’
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anuncis gratuïts                              
Tel. 935 726 474   
ae: som@laveu.cat        

Alquiler. Local de 84 m2 en Font 
Pudenta, soleado y con patio. Buen 
precio. Urge. Tel. 607 256 454. 
Venda. Pis, de l’any 2007, a la Font 
Pudenta. 2 hab. + despatx. Preu: 
140.000 euros. Tel. 696 130 783.
Venta o alquiler. Dos plazas de 
párquing en av. Catalunya de Mas 
Rampinyo. 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.
Clases. De alemán. Tel. 610 392 086.
amspkgmontcada@gmail.com.
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BÀSQUET 

L’UB MiR inicia el procés per 
escollir una nova junta directiva
L’entitat té 230 socis i el 13 de març obrirà el termini per presentar candidatures
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La Casa de la Vila acollirà una assemblea per començar a escollir la nova junta directiva de l’UB MIR

La Unió Bàsquet MiR inicia una 
nova etapa amb la convocatòria 
de les seves primeres eleccions 
per escollir una nova junta direc-
tiva. El club, que Jordi Álvarez 
presideix des de la seva creació al 
2013, ha creat una massa social 
que arriba als 230 socis, els quals 
estant convocats per participar 
en una assemblea que es farà el 
13 de març a la Casa de la Vila 
(19h). Aquest dia s’iniciarà el 
període electoral que romandrà 
obert fi ns al 13 d’abril per poder 
presentar candidatures. Les elec-
cions se celebraran el 21 d’abril 
en una nova assamblea que es 
farà a la Casa de la Vila (19h) | RJ 

El sots-25 B de l’UB MiR no està 
tenint sort aquesta temporada i 
encara no ha pogut aconseguir 
cap victòria al grup 2n de la 
fase prèvia provincial del C.C. 
Sots-25. L’equip que entrena 
Marta Balaguer, que a la l’última 
jornada va perdre a la pista del 
Bàsquet Sitges (60-39), ha per-
dut els 17 partits que ha disputat 
fi ns ara | RJ

> Cap victòria per 
al sots-25 B blau
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Quan semblava que havia tocat 
fons, el Broncesval Montcada 
ha protagonitzat una reacció 
espectacular i ha encadenat set 
victòries consecutives, cinc a la 
lliga i dues a la Copa Catalunya. 
L’equip d’Álex Fernández no 
perd des del 14 de gener i ha pu-
jat a la vuitena posició del grup 
1r de Tercera Nacional, amb 28 
punts, després de guanyar a l’úl-
tima jornada a la pista del CFS 
Premià de Mar (4-6). 
A Copa Catalunya, els montca-
dencs, que van disputar la fi nal 
a quatre al 2015, ja han superat 
dues fases després d’eliminar 
l’FSC Grups Arrahona, de Divi-
sió d’Honor Catalana, per 1 a 4, 
i el FC Cerdanyola, de Segona B 
Nacional, per un contundent 7 a 
1. Aquest darrer partit contra un 
rival que juga en una categoria 
superior es va disputar el 23 de 

febrer i els golejadors locals van 
ser Marc Cárdenas (2), Mario 
Litrán (2), Bryan Flores, David 
Ortega i Arnau Santiveri. “La 
Copa sempre és diferent i és 
una competició atractiva per 
als jugadors perquè els permet 
sortir de la rutina setmanal 
de la lliga. Tot i això,  tenim 

una plantilla molt curta per 
culpa de les lesions i el nostre 
preparador físic està fent una 
gran feina perquè els jugadors 
no notin el cansament de dis-
putar dues competicions en 
paral·lel”, ha comentat Álex 
Fernández al programa ‘Temps 
Afegit’ de Montcada Ràdio. 

FUTBOL SALA

No perd des del 14 de gener i ha superat dues eliminatòries a la competició del KO

Rafa Jiménez | Redacció

El Broncesval encadena set victòries 
seguides entre lliga i Copa Catalunya

El capità Mario Litrán, en un acció del partit contra l’AEFS Arrels (5-3) de la 17a jornada de lliga 
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FUTBOL SALA
L’EF Montcada encaixa tres derrotes consecutives 
contra rivals de la part alta de la classifi cació 

L’EF Montcada ha 
començat la segona 
volta al grup 3r de 
Segona Catalana amb 
dues derrotes contra 
el líder, Amics del Pou-
Nou Escorial (6-1), i 
el quart classifi cat, el 
CE Inter Sentmenat 
(3-8). L’equip de José 
Luis Carrasco, que va 
tancar la primera volta 
amb una altra enso-
pegada contra el segon, l’AECS L’Hospitalet B (2-4), ocupa la quarta 
posició per la cua amb 12 punts. D’altra banda, el sènior B del CFS 
Montcada, que juga al grup 1r de Segona Catalana, ha deixat l’última 
posició i ara és penúltim amb 5 punts. L’equip de Xavi Romeo s’ha vist 
benefi ciat per la retirada del Futsal Caldes d’Estrac i la Federació li ha 
donat per guanyat, amb un 6 a 0, el partit que havia de jugar contra 
aquest rival i que corresponia a la 15a jornada. El nou cuer, tot i que té 
un partit menys, és el CE Port de Barcelona, amb 3 punts | RJ 

L’AE Can Cuiàs segueix sent cuer a 3a Catalana, 
tot i encadenar cinc jornades sense perdre

L’AE Can Cuiàs acu-
mula cinc jornades 
sense perdre amb 
dues victòries i tres 
empats. Entre el fi nal 
de la primera volta i 
l’inici de la segona, 
l’equip de Matías Ruiz 
ha empatat contra el 
CF Castellgalí B (3-3), 
el CFS Matadepera 
(2-2) i el CFS Viloma-
ra (1-1). Tot i aquesta 

bona ratxa de resultats, els de Can Cuiàs continuen a l’última posi-
ció del grup 6è de Tercera Catalana amb 10 punts i podrien saltar a 
l’antepenúltima posició si guanyen el partit contra el penúltim, el CFS 
Castellnou, que, al tancament d’aquesta edició, s’havia de disputar el 
2 de març després d’haver-se ajornat tres vegades | RJ 
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Al seu debut, va obtenir tres victòries i un total de 12 podis

PATINATGE

El Roller Can Cuiàs va obtenir 
uns grans resultats en el seu de-
but al Campionat de Catalunya 
de Circuit que es va disputar el 
19 de febrer a Reus. El club lo-
cal va aconseguir un total de 12 
podis en un circuit urbà de 350 
metres, destacant tres victòries 
i tres subcampionats. A la cate-
goria Màster 40, ‘Bitxo’ Gómez 
es va proclamar doble campiona 

a les proves de 10.000 metres 
puntuació i 5.000 línia, mentre 
que Adrián Rodríguez va ser el 
millor a la categoria prebenjami-
na als 350 metres, aconseguint 
també la segona posició als 700 
m. L’altre patinador que va pu-
jar dues vegades al segon esglaó 
del podi va ser Jorge Fernández 
(Màster 50) als 10.000 metres 
puntuació i als 5.000 línia | RJ  

El Roller Can Cuiàs triomfa 
al Campionat de Catalunya

Foto de família dels integrants de l’equip que va competir al Campionat de Catalunya a Reus 
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.....Minut i resultat....................................

Chelo Narejo, del 
CT Reixac, es 
proclama campiona 
d’Espanya de 
Wu-Shu a la 
modalitat de combat 

Chelo Narejo va guanyar el 26 de febrer el campionat d’Espanya de Wu-
Shu a la modalitat sanda (combat) i a la categoria de menys de 60 kg. 
La montcadenca va ser la millor de les quatre competidores que van 
participar en aquesta categoria i ha aconseguit el seu resultat esportiu 
més destacat tres anys després d’haver-se iniciat en aquesta art marcial 
xinesa que s’inclou a la Federació de Judo. Narejo, de 32 anys, s’entrena 
sota les ordres d’Edu Méndez a la secció de Wu-Shu del CT Reixac i va 
ser l’única representant del club local al Campionat d’Espanya que es 
va celebrar a Madrid. “Estic molt contenta perquè no m’esperava l’or. 
Aquesta és la tercera competició que disputava i no tenia la confi ança 
sufi cient per pensar que podia guanyar, tot i que he entrenat molt dur 
per preparar-me”, ha comentat Narejo, que fa dos anys es va proclamar 
subcampiona de Catalunya i que ha aconseguit el bitllet per disputar el 
Mundial, encara amb una data per concretar | RJ
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 El sènior A del CTP Reixac, líder del seu grup
El sènior A del CTP Reixac ha acabat a la primera posició del seu grup la 
primera fase de la 2a Categoria de la Va Lliga Pàdelcat per equips. El con-
junt, que només ha perdut una eliminatòria en aquesta temporada, està 
format per un total de 17 jugadors. A la foto, Rubén Tejero (capità), Daniel 
Martínez, Felipe López, Chesco León, Roger Lidón i Sergi Gallardo | RJ

Aitor Martín no pot entrar 
a la fi nal de Salamanca
L’atleta de la JAS no es va classifi car 
per a la fi nal de la cursa dels 800 
metres al Campionat d’Espanya ab-
solut de pista coberta que es va dis-
putar el 18 i el 19 de febrer a Sala-
manca. El montcadenc, que durant 
els dies previs es va haver de medi-
car per un problema d’angines, va 
ser quart a la seva semifi nal amb 
un temps d’1’55”01 | RJ

ATLETISME
EXCURSIOSME
‘Montcada Camina’ proposa la segona sortida 
que es farà el 5 de març amb destinació al Turó

GIMNÀSTICA
Laura Martínez (CG Catalunya) aconsegueix 
la segona posició al II Trofeu GEIEGIRONA
La gimnasta montcaden-
ca de 17 anys, del Club 
Gimnàstic Catalunya de 
Sabadell, va aconseguir 
la segona posició al II 
Trofeu GEIEGIRONA que 
es va disputar el 18 de 
febrer. Martínez –la pri-
mera per l’esquerra, a la 
foto– va competir a la la 
categoria sènior amb un 
exercici de maces | RJ 

El cicle d’excursions que organitza l’IME amb el suport d’El Cim, 
el CEAV i el CECC, continua el 5 de març amb una nova proposta 
amb destinació al Turó. El recorregut, de 10 quilòmetres, comen-
çarà a les 9h des del pavelló Miquel Poblet. Les inscripcions es 
poden fer prèviament a la seu de l’IME (Tarragona, 32) o a través 
del correu electrònic ime@montcada.org | RJ 

KORFBAL
El CK Montcada A perd a les semifi nals i no es 
pot classifi car per a la fi nal de la Copa Catalana
L’equip que entrena David Rúa no va poder superar les semifi nals 
de la Copa Catalana que es van disputar el 18 de febrer a Tiana. 
Els montcadencs van perdre contra el KA Vallparadís (16-27), que 
jugarà la fi nal contra el CK Castellbisbal | RJ 

Seybou Sidibe torna a jugar 
amb el CD Montcada
El club verd ha anunciat la rein-
coporació del davanter guineà a 
la seva plantilla. Sidibe va fi txar la 
temporada passada pel CD Mont-
cada, però una lesió al genoll li 
va obligar a passar pel quiròfan 
sense haver tingut gaire protago-
nisme a l’equip. Si el tècnic José 
Antonio Montes ho considera 
oportú, el davanter africà podria 
debutar el 5 de març contra l’UE 
Avià a l’estadi de la Ferreria | RJ

FUTBOL

El CTT La Unió B, més 
a prop de l’ascens
Després de l’última victòria contra el 
CTT Badalona (5-1), el CTT La Unió 
B ha consolidat, amb 28 punts, el 
segon lloc al grup 3r de Tercerca i, 
a manca de quatre jornades per al 
fi nal de la lliga, només necessita un 
triomf més per assegurar-se un lloc 
al play-off d’ascens directe que dis-
putaran els dos primers classifi cats 
dels quatre grups de Tercera. Els 
cinc millors d’aquesta fase pugen 
directament | RJ

TENNIS DE TAULA

L’alteta local va guanyar, amb un 
temps de 55 minuts i 26 segons, 
la cursa de 12 km de la HosTrailRic 
que es va disputar el 19 de febrer. 
Una setmana més tard, Tort va ser 
segon, amb un temps de 50’42”, a 
la cursa de 10 km de la Sísmica de 
Sant Andreu de la Barca | RJ

Dos podis consecutius 
per a Lluís Tort (UltraJam)
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.....Viu l’Esport................
FUTBOL

Sergi Benítez triomfa a Anglaterra 
amb la selecció espanyola sots-16
El jugador del RCD Espanyol va guanyar el Torneig Desenvolupament UEFA 

El montcadenc Sergi Benítez, 
del RCD Espanyol, es va 
proclamar amb la selecció es-
panyola sots-16 campió del 
Torneig de Desenvolupament 
UEFA que es va disputar entre 
el 15 i el 20 de febrer a Anglat-
erra amb la participació del país 
amfi trió, Espanya, Itàlia i Finlàn-
dia. La selecció espanyola, que 
en aquesta competició de caire 
amistós va estar dirigida per Al-
bert Celades, es va emportar el 
torneig després de guanyar dos 
partits –contra Finlàndia (1-4) i 
Anglaterra (1-5)– i empatar un 

altre contra Itàlia (2-2). Benítez, 
que va fer el seu debut amb la 
selecció sots-16 en el partit con-
tra l’equip amfi trió que es va 
disputar el dia 17, està vivint 
la seva novena temporada al 
RCD Espanyol, club que el va 
fi txar quan jugava a futbol sala 
al Marfi l Santa Coloma després 
d’haver-se iniciat a l’AE Can 
Cuiàs. 
Tot i tenir encara 16 anys, el 
montcadenc està jugant aquesta 
temporada amb el Juvenil B de 
Lliga Nacional i disputarà amb 
la selecció catalana sots-16 la fase 
fi nal del Campionat d’Espanya.

Rafa Jiménez | Redacció

Sergi Benítez, amb la selecció espanyola 

El cadet B del CD Montcada es retroba 
amb el triomf contra l’EF Montcada B
Els verds, que només havien guanyat un partit, van derrotar l’equip vermell per 3 a 1

El cadet B verd, que havia aconseguit la seva única victòria el 6 de novembre, va tornar a guanyar

El cadet B del CD Montcada, 
que ocupa l’última posició al 
grup 24è de Segona Divisió, 
va trencar amb una ratxa de 8 
jornades sense guanyar i es va  
emportar la victòria en el derbi 
contra l’EF Montcada B (3-
1), que és novè amb 13 punts.  
Després d’una primera meitat 
que va fi nalitzar amb empat a 
1, el partit, que es va disputar 
el 19 de febrer a la Ferreria, es 
va decidir amb dos gols dels 
verds als minuts 66 i 69 | RJ 

El juvenil del FC Barcelona allarga 
la seva ratxa al pavelló Miquel Poblet

El juvenil del CFS Montcada, 
que és desè al grup 5è de Lliga 
Nacional amb 29 punts, va per-
dre el 25 de febrer a casa contra 
el FC Barcelona (3-6). Els blau-
granes són els líders indiscutibles 
del seu grup ja que han guanyat 
els 23 partits que han disputat 
aquesta temporada. 

Prebenjamí. El montcadenc Víc-
tor Soto va participar en un 
entrenament de la selecció cata-
lana que es va fer el 26 de febrer 
a Sant Llorenç d’Hortons | RJ  

Els blaugranes, que són líders invictes, van derrotar el CFS Montcada per 3 gols a 6

FUTBOL SALA

El juvenil va perdre contra el líder una setmana després de caure contra el tercer, l’AE Les Corts (7-1)
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TENNIS DE TAULA
Dues victòries i tres derrotes per a Irene Aguado 
(CTT La Unió) al Campionat Estatal de Valladolid

La jugadora benjami-
na, que el 4 de març 
participarà en un nou 
entrenament al CAR 
de Sant Cugat, va fi na-
litzar la seva participa-
ció al Campionat Esta-
tal que es va disputar 
entre el 17 i el 19 de 
febrer amb dues victò-
ries i tres derrotes | RJ CT
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NATACIÓ
Marina Castro (CN Sabadell) aconsegueix la quarta 
posició al Campionat d’Espanya de Llarga Distància
La nedadora del CN Sabadell, de la categoria júnior 2, va ser quarta a 
la cursa de 5.000 metres del Campionat d’Espanya de Llarga Distància 
que es va disputar el 18 i 19 de febrer a Mataró. Amb un temps de 
59 minuts i 33 segons, la montcadenca va aconseguir la mínima per 
participar al Campionat d’Espana d’aigües obertes que es disputarà 
el 17 de juny a Banyoles i que és classifi catori per a l’Europeu que se 
celebrarà al mes de juliol a Marsella (França) | RJ 

BALL ESPORTIU
Bons resultats de l’escola de dansa Eva Nieto 
en tres competicions disputades a Marina d’Or
Una representació de 
l’escola de dansa Eva 
Nieto va participar el 18 
i 19 de febrer al Cam-
pionat d’Espanya Stan-
dard, el Trofeu Marina 
d’Or i a la Copa Promo-
ció que es van disputar 
a Oropesa del Mar. Al I 
Trofeu Marina d’Or, les 
parelles Aleix Cirera-Aina Otamendi –a la foto– i Arnau Recio-Paula 
Becerra van guanyar en juvenil 1 i júnior 1 respectivament. Al Campi-
onat d’Espanya Standard, Cirera i Otamendi van ser cinquens mentre 
que Recio i Becerra van superar la primera ronda. A la Copa Promo-
ció, Marina Rodríguez i Rafael Rodríguez van obtenir el triomf, assolint 
l’ascens a la categoria B de llatins sènior 2 | RJ 
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Nacho Gálvez
Referent. Nacho Gálvez és el mestre d’Educació Física i el responsable de l’àrea de Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació (TIC) de l’escola El Turó. El seu interès per les TIC l’ha motivat a aplicar les 
noves tecnologies al món educatiu, fent diversos projectes que, fi ns i tot, han estat premiats en el marc 
del Congrés de Telefonia Mòbil que es fa anualment a Barcelona. La primera iniciativa, fa tres anys, 
va consistir en la utilització de dispositius mòbils per orientar-se en l’entorn natural. Gràcies al guardó 
aconseguit –una impressora 3D–, el centre va posar en marxa el curs passat el seu segon projecte, la 
fabricació d’una pròtesi de mà per a una alumna de P5 amb una malformació, que també va rebre 
un reconeixement, fent-se ressò nombrosos mitjans de comunicació per la seva dimensió humana. I 
enguany, l’escola ha tornat a obtenir un altre premi, ara amb el redisseny del robot Otto. 

‘És bàsic invertir més en 
la formació dels mestres’

Felicitats pel nou premi. Content?
Moltes gràcies. Sí, els reconeixe-
ments sempre són una satisfacció.
Qui és l’Otto?
És un robot creat amb la fi losofi a 
maker. Investigant per Internet, vam 
descobrir que hi ha una comunitat 
de gent que es dedica a construir 
dissenys amb la idea de compartir-
los perquè altres persones els pu-
guin modifi car i millorar. L’escola 
volia introduir la robòtica, però des 
de la vessant del ‘tot ens ho fem 
nosaltres’. Així vam descobrir l’Otto, 
un robot de codi obert, compatible 
amb Arduino –una plataforma elec-
trònica de prototipus–, que permet 
imprimir les seves parts en 3D i està 
indicat sobretot per ensenyar als in-
fants robòtica i programació. Al nos-
tre Otto li hem donat una dimensió 
més educativa.
En què consisteix el projecte?
És un projecte interdisciplinar pen-
sat per a 6è. Primer, els alumnes 

van conèixer el robot i els seus 
components. Després, van fer un 
pressupost per construir sis robots, 
que ens costaran un total de 180 
euros. A la fase següent, una repre-
sentació de la classe va presentar 
el projecte a l’equip directiu, que li 
va donar llum verda. A continuació, 
els infants van fer la comanda del 
material i la comprovació dels al-
barans per veure si tot havia arribat 
correctament. Ara estem en la part 
del muntatge de l’Otto i, en acabar, 
passarem a introduir la programa-
ció. El colofó del projecte serà la 
presentació del robot al cicle infantil 
i inicial perquè el puguin utilitzar per 
treballar la robòtica. Hem hagut de 
fer moltes consultes per Internet, fet 
que també ens ha obligat a practi-
car molt anglès, perquè tot està en 
aquest idioma o en xinès.
Creu que l’educació hauria 
d’incorporar més les noves tecno-
logies de la informació?  

Sí, perquè la societat va cap aquí. 
L’administració hauria d’invertir so-
bretot en la preparació dels mestres, 
tant en temes relacionats amb les 
TIC com en qualsevol altre àmbit, 
perquè som el pilar de l’educació. 

També penso que caldria aug-
mentar els recursos humans per 
donar resposta als diferents perfi ls 
d’alumnat que tenim. La diversitat 
enriqueix, però cal disposar del per-
sonal necessari per atendre-la.
La professió de mestre està ben 
valorada?
De vegades ens passa com als en-
trenadors, que tothom es pensa que 

hi entén. Els mestres som gent molt 
implicada que dedica moltes hores 
a feines que no es veuen, com la 
preparació de les classes i la correc-
ció dels treballs fets a l’aula. I tam-
poc tenim tantes vacances, perquè 
és precisament en aquest període 
quan fem els cursos de reciclatge i 
formació. La majoria són bons pro-
fessionals que haurien d’estar reco-
neguts a tots els nivells. De vegades, 
ens trobem que és difícil fer la nos-
tra feina si, per exemple, hem de 
dedicar molt de temps a omplir bu-
rocràcia per a l’administració o hem 
d’ensenyar uns valors que s’han de 
treballar en l’àmbit familiar.
Quin paper haurien de jugar les fa-
mílies a l’escola?
És important que estiguin implica-
des en la vida del centre i que es-
cola i famílies vagin tots a una. Al 
nostre centre tenim ara una Ampa 
que està treballant molt i cada cop 
trobem més famílies nouvingudes 

implicades en la vida de l’escola. 
Quina és la recepta per ser un bon 
mestre?
Per a mi, el més important és mo-
tivar els alumnes, crear un vincle 
afectiu amb ells i tenir disciplina.
En 20 anys de professió, amb 
quins moments es quedaria?
Quan et trobes exalumnes i veus 
que guarden un bon record de 
l’escola. Em va fer molta il·lusió 
veure una noia de Pakistan, que va 
arribar al nostre centre a 5è i no en-
tenia res de castellà ni de català. Em 
va dir que havia estudiat fi nances i 
direcció d’empreses i que estava 
fent una beca Erasmus. La feina de 
mestre dona moltes satisfaccions, 
però també molts mals de cap per-
què treballem amb persones.
Quins projectes de futur té?
Seguir buscant les maneres per do-
nar una educació de qualitat en un 
ambient de treball que sigui el més 
positiu possible.

‘Per a mi, el més 
important és motivar 
els alumnes, crear un 
vincle afectiu amb ells 
i marcar una disciplina’ 

mestre innovador

A títol personal
SÍLVIA ALQUÉZAR
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