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ACTUACIONS A LA VIA PÚBLICA
En el marc del Pla de Mobilitat Sostenible, el consistori 
està adaptant voreres per a persones amb mobilitat 
reduïda i repintant passos de vianants a diversos barris 
amb operaris contractats gràcies a Plans d’Ocupació

La Generalitat, la Diputació de 
Barcelona, els ajuntaments i les 
entitats del transport han aprovat 
el primer acord per reduir en un 
30 % la contaminació vinculada al 
trànsit de vehicles en el termini de 
15 anys. Els compromisos es van 
adquirir en la Cimera de la qualitat 
de l’aire, que va tenir lloc el 6 de 
març a Barcelona, durant la qual es 
van aprovar diverses mesures per 
tal d’assolir els nivells fi xats per la 
Unió Europea abans del desem-
bre del 2020. La primera entrarà 
en vigor el proper 1 de desembre. 
Els turismes matriculats abans del 
1997 i les fugonetes fabricades 
abans de l’octubre de 1994 no po-
dran circular els dies de més con-
taminació als 40 municipis de l’en-
torn de Barcelona, entre els quals 
hi ha Montcada, declarats Zones 
de Protecció Especial de l’Ambient 
Atmosfèric. A partir de l’1 de gener 
del 2019, la restricció per als vehi-
cles de més de 20 anys s’estendrà 
de dilluns a divendres, encara que 
no hi hagi episodi ambiental i, a 
partir del 2020, es limitarà l’entra-
da a Barcelona a tots els vehicles 
que no tinguin l’etiqueta ambiental 
de la Direcció General de Trànsit. 

Aquestes mesures afectaran una 
bona part dels conductors del mu-
nicipi. Segons el registre de vehicles 
censats a la ciutat, n’hi ha prop de 
19.200, entre turismes, furgonetes, 

furgonetes mixtes i totterrenys, dels 
quals el 7’8% té una antiguitat su-
perior als 20 anys i el 44’6% es va 
matricular abans del 2005, el que 
suposa que un 52% del parc mò-
bil de la ciutat es veurà afectat per 
les mesures de restricció de trànsit 
aprovades a la Cimera de la quali-
tat de l’aire. 

Valoracions. “Hem de redissenyar 
les ciutats per guanyar espai 
per a les persones”, ha comentat 
el president de l’Àrea Territorial, 
Jordi Sánchez (ERC). L’edil apos-
ta per reduir l’ús del vehicle privat 
amb l’objectiu de disminuir els 
nivells d’emissions contaminants, 
però, alhora, defensa la importàn-
cia “d’oferir un transport públic 
de qualitat que s’ajusti a les ne-
cessitats de la ciutadania”. 
Carles Galbany és propietari d’un 
vehicle dièsel que no podrà circu-
lar quan entrin en vigor les mesu-
res aprovades recentment. “Estic 
d’acord que s’han de reduir les 
emissions, però sempre ens toca 
rebre als mateixos. Si tinc un 
cotxe vell, és perquè els nous són 
molt cars. A més, la xarxa de 
transport públic és molt defi cient 
i cara”, opina aquest veí. 
En aquest sentit també s’ha ma-
nifestat Rafael Galán, gerent d’un 
concessionari de cotxes de segona 
mà al municipi. “Amb la crisi, es 
venen molt més els cotxes vells, 
i tot és per una qüestió econòmi-
ca”, diu l’empresari, qui creu que 
costarà introduir els vehicles elèc-
trics perquè encara són molt cars. 

Mesures a aplicar. Les administra-
cions han acordat aplicar diverses 
propostes per promoure el trans-
port sostenible. Hi ha prevista la 

creació d’una targeta verda de 
la TMB que donarà dret a vita-
jar gratuïtament en servei públic 
durant 3 anys a les persones que 
portin a desballestar un turisme 
dièsel d’abans del 2005 o de ben-
zina fabricat abans del 1996 i no 
se’n comprin cap altre. També es 
vol facilitar la renovació del parc de 
vehicles amb ajuts i bonifi cacions. 

Punt de càrrega. Per a la promoció 
dels vehicles elèctrics, l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona (AMB) 
ha col·locat la primera estació de 
recàrrega del municipi, davant de 
l’Aqua. L’actuació s’emmarca dins 
del conveni signat entre l’Ajunta-
ment i l’AMB per al desplegament 
del Programa de Mobilitat Urbana 
Sostenible. També s’instal·larà un 
punt de recàrrega ràpida, dos de 
semiràpida i un altre per a motoci-
cletes elèctriques. L’ús de les estaci-
ons serà gratuït. 

Sílvia Alquézar | Redacció

CIMERA DE LA QUALITAT DE L’AIRE

A partir de l’1 de 
desembre del 2017, els 
vehicles més antics no 
podran circular els dies 
de més contaminació

Les mesures per reduir les emissions del 
trànsit afectaran el 52% dels vehicles locals
Les administracions han aprovat uns compromisos per rebaixar un 30% la contaminació vinculada al transport privat en el termini de 15 anys  

Segons el registre de vehicles censats al municipi, el 52% del parc automobilístic de Montcada es va matricular abans del 2005
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Altres propostes de l’AMB 
a favor de la mobilitat neta
El Consell de Mobilitat de l’AMB, 
del qual forma part el president de 
l’Àrea Territorial de l’Ajuntament, 
Jordi Sánchez (ERC), va defi nir 
les mesures que es van aprovar a 
la Cimera de la qualitat de l’aire 
el juliol de l’any passat en el marc 
del compromís metropolità per 
la mobilitat neta. En l’actualitat, 
el Consell està elaborant el Pla 
Metropolità de Mobilitat Urba-
na (PMMU), un eina que pretén 
coordinar els plans de mobilitat 
urbana dels 36 municipis de la 
demarcació amb l’objectiu de dis-
posar d’una estratègia metropo-
litana de mobilitat i de promoure 
les actuacions previstes als PMU 
de cada municipi. A banda de 
les restriccions progressives en 
la circulació dels vehicles més 

antics i contaminants, l’ens su-
pramunicipal també ha acordat 
renovar la fl ota dels autobusos de 
l’AMB, prescindint dels vehicles 
dièsel; la reducció del 30% de 
les emissions de la fl ota de taxis 
metropolitans; la construcció de 
400 quilòmetres de carrils bici 
als municipis metropolitans que, 
en el cas de Montcada, permetrà 
connectar la xarxa ciclable amb la 
Llagosta i Cerdanyola; l’increment 
del nombre de vehicles elèctrics, 
amb ajudes als ajuntaments per-
què al 2025 tot el seu parc mòbil 
sigui net; incentius a la mobilitat 
sostenible als centres de treball, 
amb avantatges fi scals per a la 
promoció dels desplaçaments 
sostenibles, i millorar i augmentar 
l’oferta de transport públic | SA
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Els objectius del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible 
(PMUS) a Montcada i Reixac es tradueixen en desenes 
d’actuacions i projectes, que van des d’obres de gran 
magnitud, com el soterrament de l’R2 al seu pas per la 
ciutat, a accions de molta menys complexitat, com l’ei-
xamplament de voreres o la millora dels guals. El progra-
ma d’actuacions inclou, entre d’altres, la jerarquització 
de la xarxa de vianants –des del punt de vista de l’ús 
que dóna la ciutadania que es mou a peu–, la creació 
de camins escolars, la connexió dels carrers de Barberà 
i Medinaceli (Font Pudenta), millorar la mobilitat al carrer 
Major, la creació d’aparcaments per a bicicletes, campa-
nyes de conducció efi cient i segura de bicicletes, millores 
del servei de les línies d’autobús, de la renovació de l’as-
falt o la incorporació d’efi ciència energètica dels vehicles 
de la fl ota municipal. 
Com a exemple de l’esperit de retornar a la ciutadania 
l’espai públic, pacifi car el trànsit i cohesionar el territori, 

el PMUS proposa la creació d’un itinerari segur al voltant 
del Turó de Montcada que permeti la connectivitat entre 
els diferents barris del municipi, millorant l’accessibilitat 
i la seguretat dels vianants i els ciclistes. A Can Cuiàs, 
l’anella proposa un recorregut adaptat per a la circulació 
de vianants entre aquest barri i Can Sant Joan, per poder 
accedir fi ns al centre del municipi. A Terra Nostra, preveu 
millores a les avingudes de Terra Nostra i de la Riera de 
Sant Cugat per tal de facilitar la circulació dels vianants 
i bicicletes. En l’eix de la N-150, el projecte planteja l’or-
denació i pacifi cació del tram de carretera que travessa 
Montcada i Reixac, amb la creació de nous accessos que 
permetran la disminució de la velocitat dels vehicles pri-
vats i la millora de l’accessibilitat de vianants i ciclistes.

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de Montcada i Reixac esdevindrà el full de 
ruta en la planifi cació de la mobilitat en l’àmbit local, des del punt de vista d’accessibilitat, 
la seguretat viària, l’espai urbà i el medi ambient. El document és una oportunitat per 
gestionar la complexitat territorial d’un municipi trinxat per infraestructures i per promoure 
un canvi de paradigma, consistent a dissenyar una ciutat per a les persones –el 80% dels 
desplaçaments al municipi es fan a peu–, no supeditada al vehicle privat, i contribuir a la 
reducció d’emissions contaminants. El PMUS, aprovat pel Ple de febrer de 2017, forma 
part del Pla d’Actuació Municipal del govern municipal i és el resultat de cinc anys de 
treball. En la línia de govern obert, el document fi nal inclou la majoria de les aportacions 

de la ciutadania expressada en un procés participatiu sobre mobilitat elaborat a fi nal de 
2016. La Diputació i l’Àrea Metropolitana de Barcelona han col·laborat amb l’Ajuntament 
en l’elaboració del projecte i han fi nançat el 100% del cost dels treballs.
El PMUS analitza, a l’escenari actual, els modes en com es fan els desplaçaments; a 
peu, en bicicleta, vehicle privat, transport públic de viatgers (col·lectiu i servei de taxi) 
i també estudia el servei de mercaderies, per tal d’incorporar-hi estratègies de mobilitat 
sostenible. El document analitza els aparcaments i les emissions associades als vehicles, 
fent una diagnosi de les disfuncions d’aquests àmbits en el sistema de mobilitat. 
En base a tot plegat, el PMUS es fi xa 12 objectius generals:

>monogràfi c

PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE (PMUS)

ÀREA TERRITORIAL
Coordinació i redacció: Comunicació Municipal
Més informació a www.montcada.cat

PRIORITAT, LES PERSONES
El PMUS proposa un canvi de 
model en la gestió de l’espai públic, 
prioritzant les necessitats dels vianants

DOCUMENT CONSENSUAT
El projecte, aprovat per Ple, inclou 
el treball del personal tècnic i les 
aportacions de la ciutadania

Un projecte per cohesionar el municipi
i retornar l’espai públic a la ciutadania

Un projecte de futur

JORDI SÁNCHEZ
PRESIDENT DE L’ÀREA TERRITORIAL

Històricament, el territori de Montcada i Reixac s’ha 
posat a disposició de les necessitats de connexió del 
nostre entorn, en especial, de Barcelona. Ja és hora 
de destinar l’espai públic a la ciutadania de Montcada 
i pensar en la millora contínua del seu benestar. 
La millora de la mobilitat és un dels grans reptes de 
Montcada i Reixac i el PMUS ha de ser l’eina que ens 
permeti superar les fractures i divisions que patim com 
a poble. 
A partir d’un acurat estudi de la situació actual i de 
l’anàlisi de la difícil connexió entre els barris, el PMUS 
defi neix un escenari a assolir; estableix les prioritats i les 
actuacions que persegueixen els objectius estratègics 
en relació amb la mobilitat segura, sostenible, equitativa 
i efi cient. Prioritzar els desplaçaments a peu, en 
bicicleta i en transport públic i situar la contaminació 
atmosfèrica per sota dels límits que marca la Unió 
Europea, dirimir els confl ictes d’interessos que 
confl ueixen en la via pública i dignifi car l’espai públic 
són alguns dels objectius principals.
Ja s’estan començant a implementar les primeres 
actuacions que es recullen en el Pla. Per part de la 
Brigada Municipal, reforçada amb Plans d’Ocupació, 
s’està millorant l’accessibilitat en els eixos defi nits 
com a prioritaris en la xarxa de vianants, mitjançant 
la construcció de voreres deprimides en els passos de 
vianant, per garantir la mobilitat per a tothom. 
Estem molt contents d’haver comptat amb el treball i 
el consens de la ciutadania en l’elaboració i aprovació 
d’aquest Pla. Participació, treball i consens són les 
millors garanties d’èxit del nou PMUS.

1. Afavorir les 
condicions per a la 
mobilitat dels vianants 
amb la dotació de 
major superfície d’espai 
públic.

2. Augmentar la 
participació de la bicicleta 
en el conjunt de mitjans 
de transport d’ús habitual.

3. Promoure l’ús del 
transport públic davant 
del transport privat.

4. Fomentar un ús 
racional del cotxe.

5. Compatibilitzar l’oferta 
d’aparcament amb la 
demanda de rotació i de 
residents.

6. Garantir una 
distribució àgil i 
ordenada de les 
mercaderies.

7. Fomentar la 
intermodalitat.

8. Millorar la seguretat 
viària per reduir 
l’accidentalitat. 

9. Controlar i 
disminuir els nivells de 
contaminació atmosfèrica 
i acústica.

10. Aprofi tar els avenços 
tecnològics per al control 
del trànsit.

ELS PROJECTES LOCALS

Grans intervencions i actuacions petites

Un dels reptes del PMUS és fer de Montcada i Reixac una ciutat per a les persones

11. Preveure una futura 
confi guració de l’espai 
públic que tingui en 
compte les necessitats del 
model de mobilitat.

12. Sensibilitzar la 
ciutadania dels valors 
del PMUS.

El contingut íntegre del PMUS i del procés participatiu
per a la seva elaboració es pot consultar al web
municipal www.montcada.cat.



4 2a quinzena | Març 201704 Actualitat

Notícies
laveu.cat/noticies

PÀG. 09

ENTORN NATURAL
La Taula de Medi Ambient demana obrir 
el debat sobre el present i el futur del 
Turó com a porta d’entrada a Collserola

SOTERRAMENT DE L’R2

El síndic de Greuges de Cata-
lunya, Rafael Ribó, ha fet arri-
bar al consistori montcadenc la 
resolució d’un expedient sobre 
la situació dels passos a nivell a 
Catalunya en què recomana a 
l’Estat adoptar mesures urgents 
de seguretat als passos a nivell 
“sobretot quan es troben en 
carrers cèntrics de poblacions 
o zones d’alta afl uència de vi-
anants, especialment en els casos 
de Montcada 
i Reixac i Sant 
Feliu de Llo-
bregat”, on re-
clama la seva su-
pressió i recorda 
que “cal iniciar 
amb urgència 
les obres per soterrar les vies 
que creuen els nuclis urbans 
d’aquests municipis”. En el docu-
ment, el síndic qualifi ca el cas de 
Montcada i Reixac d’especialment 
alarmant pel nombre de víctimes i 
les repercussions que comporten 
les consegüents interrupcions dels 
servei sobre la resta d’usuaris del 
ferrocarrils. 

Homenatge a les víctimes. La re-
solució de Ribó es va fer pública 
cinc dies després del quart home-
natge a les víctimes del tren, el 
passat 9 de març, que va aplegar 
unes 300 persones a la Cruïlla 

del soterrament. L’acte organitzat 
per l’Ajuntament i la Plataforma 
Tracte Just Soterrament Total 
(PTJST), va comptar amb la pre-
sència de les autoritats munici-
pals, encapçalades per l’alcaldes-
sa, Laura Campos (ICV-EUiA); 
el director general d’infraestruc-
tures i mobilitat de la Generalitat, 
Ricard Font, el delegat del govern 
de la Generalitat a Barcelona, 
Miquel Àngel Escobar, i els alcal-
des de Ripollet i Badalona, entre 

d’altres. Final-
ment no van po-
der assistir per 
motius d’agen-
da el conseller 
de Territori i 
Sostenibil i tat, 
Josep Rull, i la 

tinenta d’alcalde de l’Ajuntament 
de Barcelona, Janet Sanz.
En el torn de parlaments, les au-
toritats van tornar a reclamar el 
soterrament de la línia R2 per 
motius de seguretat, justícia i co-
hesió social. “Si hi ha diners per 
rescatar autopistes fallides, ha 
d’haver-hi diners per soterrar 
les vies”, va dir l’alcaldessa, qui 
va  apel·lar a l’esperit de lluita de 
la ciutadania per no defallir fi ns 
que la reivindicació sigui una 
realitat. Per la seva banda, Font 
va reiterar el suport de la Gene-
ralitat cap al poble de Montcada 
“per una qüestió de dignitat” i 

va anunciar que el dia 22, assistirà 
a la reunió prevista a Madrid amb 
el Ministeri de Foment, acompa-
nyant la delegació local. D’altra 
banda, el portaveu de la PTJST, 
Ramon Bueno, va lamentar el de-
goteig de víctimes a les vies, “fruit 
de la negligència d’Adif i Ren-
fe”, va dir, tot exigint més mesu-
res de seguretat als passos a nivell. 
L’homenatge a les víctimes va 
incloure, a més dels parlaments, 
la projecció d’un vídeo reivindi-
catiu fet per Montcada Comuni-

cació, l’actuació de les corals Mare 
de Déu del Turó i Giravolt, el pilar 
de dol aixecat pels Castellers i el 
llençament de tres salves d’honor 
a càrrec de la Colla de Drac i Dia-
bles de Can Sant Joan. L’ofrena fl o-
ral va anar seguida d’una encesa 
d’espelmes al mur de les vies. En 
fi nalitzar l’acte, prop d’un cente-
nar de persones van ocupar les 
vies de l’R2 a l’alçada de la Cruï-
lla del Soterrament i un altre grup 
va tallar la circulació ferroviària a 
l’estació de Manresa de l’R4.

El síndic reclama l’execució del projecte 
i mesures urgents als passos a nivell
Rafael Ribó fa arribar la seva resolució al consistori just una setmana després de celebrar-se les III Jornades pel soterrament

Una jove i una nena fent l’ofrena fl oral en record d’una de les 168 persones que han perdut la vida a les vies des de l’arribada del tren
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L’acte d’homenatge a 
les víctimes del tren, fet 
el 9 de març, va aplegar 
més de 300 persones

Pilar de dol dels Castellers de Montcada
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“La conjuntura econòmica ja 
no pot ser cap excusa per part 
del Ministeri de Foment per no 
fer les obres de soterrament de 
l’R2 quan l’estudi de Barcelona 
Sagrera i Barcelona Regional 
demostra que el cost del pro-
jecte es pot reduir a la meitat, 
passant dels 400 milions d’eu-
ros previstos inicialment a 
200”. Amb aquesta contundència 

es va expressar l’alcaldesa, Laura 
Campos (ICV-EUiA), el passat 7 
de març, durant la presentació de 
l’informe que han elaborat les es-
mentades empreses a petició dels 
consistoris montcadenc i barcelo-
ní. Tal com va explicar el director 
general de Barcelona Sagrera, 
Joan Baltà, el cost del projecte es 
pot reduir a la meitat si es fan 
canvis respecte el que va elabo-
rar el Ministeri al 2009. 

Els més destacats passen per 
fer la construcció del túnel a 
cel obert, mitjançant pantalles 
a poca profunditat; que la nova 
estació tingui el vestíbol a peu 
de carrer i una andana central, 
i fer que, un cop travessat el riu 
Ripoll, el túnel passi sota l’au-
topista C-33 pel lloc on actual-
ment ho fan les vies. L’estudi 
també preveu que, mentre es 
realitzin les obres, es mantingui 

Pilar Abián | Montcada

Campos: ‘La conjuntura econòmica ja 
no pot ser excusa per ajornar les obres’ 
El govern, preparat per presentar a Madrid l’estudi de Barcelona Sagrera i Barcelona Regional

la circulació viària amb la cons-
trucció d’una via alternativa.

Eina negociadora. Amb aquesta 
proposta, l’Ajuntament anirà a 
negociar el proper 22 de març 
a Madrid, acompanyat de repre-
sentants de Barcelona Sagrera i 
Barceloa Regional. “Aquesta és 
la nostra arma per reclamar 
un projecte que no només 
exigim per motius de segu-
retat sinó també per cohesió 
urbana i social”, va explicar el 
president de l’Àrea Territorial, 
Jordi Sánchez (ERC) referint-se 
a l’estudi. 
En nom de la Plataforma, Josep 
M. González va manifestar que 
el nou estudi sobre el projecte 
del soterrament és realista i més 
econòmic i no implica un major 
esforç per a l’Estat: “Esperem 
que el Ministeri no posi més 
excuses perquè aquest munici-
pi, que fi ns ara ha estat massa 
pacient i comprensiu, està dis-
posat a seguir aquesta llarga 
cursa fi ns arribar a la meta”.
A més de quantifi car el cost de 
l’execució del projecte del soter-
rament que, segons Baltà, ne-
cessitarà una mitjana de sis anys 
per fer-se realitat, Barcelona Sa-
grera i Barcelona Regional tam-
bé han calculat que urbanitzar 
les 11 hectàrees que quedaran 

alliberades en superfície costarà 
al voltant de 20 milions d’euros. 
“Aquí sí que serà necessari que 
l’Ajuntament compti amb el 
suport de la Generalitat”, va 
apuntar Baltà qui opina que el 
soterrament de l’R2 l’ha d’assu-
mir el Ministeri sense implicar el 
govern autonòmic.

Pregunta del PSC. La diputa-
da del PSC al Congrés Lídia 
Guinart i regidors i membres 
de l’executiva local del PSC es 
van reunir el 10 de març amb la 
Plataforma per explicar-li les ac-
cions que ha dut a terme el seu 
grup al voltant del projecte del 
soterrament. La més recent ha 
estat la pregunta oral que el 8 de 
març va fer el diputat José Zara-
goza a la Comissió de Foment al 
govern sobre si té previst cons-
tituir el grup de treball, fer la 
redacció defi nitiva del conveni i 
fi xar el calendari d’actuació i el 
pressupost per executar el pro-
jecte.
D’altra banda, l’alcaldessa es 
va reunir el passat 15 de març 
amb representants del sindicat 
de maquinistes SEMAF per 
informar-los de la reivindicació 
ciutadana i manifestar-los el seu 
suport entenent que també són 
víctimes de la situació d’insegu-
retat a les vies.

D’esquerra a dreta, Josep M. González, Laura Campos, Jordi Sánchez i Joan Baltà, durant la presentació de l’estudi tècnic, feta a l’Auditori
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La sessió plenària del mes de 
març podria coincidir amb el 
Ple extraordinari per debatre 
els pressupostos municipals del 
2017. Aquesta, si més no, és la 
voluntat del govern que con-
tinua negociant amb grups de 
l’oposició el suport als comptes. 
Les converses més avançades 
són amb Cs, que l’exercici an-
terior va propiciar, amb els seus 
tres vots, l’aprovació del projec-
te econòmic de l’executiu.

Condicions de Ballesta. La regi-
dora del grup de Círculo Mont-
cada en l’oposició, Ana Balles-
ta, ha avançat que no donarà 
suport al pressupost si no aug-
menten les partides destinades 
a actuacions socials i si no es fa 
marxa enrere en el Pla d’actua-
ció previst al Bosc d’en Vilaró. 
En el cas de la urbanització ubi-
cada a la serralada de Marina, 
Ballesta reclama que es retiri la 
partida destinada a la compra de 
terrenys en el sector i que es posi 
en marxa la comissió negociado-
ra amb els afectats. 

Pilar Abián | Redacció

El govern local 
preveu fer el Ple 
de pressupostos 
a fi nal de mes

SOTERRAMENT DE L’R2

Més de 300 alumnes 
participen al concurs 
de dibuix sobre les vies 
del tren a Montcada
Estudiants de set escoles del muni-
cipi –Mitja Costa, Reixac, Font Fre-
da, El Turó, Elvira Cuyàs, Fedac i 
Ginesta– han participat enguany al 
concurs de dibuix infantil ‘Les vies 
de tren a Montcada i Reixac’ orga-
nitzat per la Plataforma i l’Ajunta-
ment. Els premis, que es van lliurar 
el 7 de març, van consistir en lots 
de material educatiu i entrades per 
als Cinemes Montcada | PA 
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EMPRESES

Lidl construirà el seu nou centre logístic 
a Martorell però continuarà a Montcada
La multinacional alemanya assegura que no es tracta de cap trasllat, sinó d’un pla d’expansió empresarial

La cadena de supermercats Lidl, 
amb una plantilla de 800 treba-
lladors, ha anunciat que el cen-
tre de logística que inicialment 
havia projectat al costat de les 
instal·lacions que té al polígon la 
Granja es farà a Martorell (Baix 
Llobregat), en una parcel·la de 
120.000 m² que acaba d’adquirir. 
El grup alemany de distribució 
ha comunicat al govern munici-
pal que “no es tracta de fer cap 
trasllat, sinó d’un pla d’expan-
sió propi de l’empresa”.

Antecedents. El projecte d’am-
plia  ció de Lidl a Montcada 
va quedar frenat al gener del 
2016 quan un informe ambien-
tal de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) va constatar 
que no es podia fer la modifi ca-
ció de planejament necessari per 
executar la proposta de la multi-
nacional perquè afectava un cor-
redor biològic, situat entre el Pla 
de Reixac i el riu Ripoll. Davant 

la impossibilitat de créixer cap al 
costat de Montcada, el consistori 
local i el del municipi veí, Ripo-
llet, van oferir a Lidl l’adquisició 
de terrenys d’aquesta localitat 
per fer l’ampliació, opció que 
l’empresa va descartar.

Reacció del PSC. El grup muni-
cipal socialista ha fet un comu-
nicat lamentant que la multina-
cional hagi optat fi nalment per 
Martorell i no pas per Montcada 

per construir el seu nou centre 
logístic i culpant  directament 
l’executiu local de la decisió. “El 
govern s’ha mantingut inope-
rant, frenant una inversió de 
150 milions d’euros que hagués 
suposat la creació de 200 nous 
llocs de treball”, ha manifestat 
el grup en el seu escrit, en què 
també critica la manera de fer de 
l’executiu. El president de l’Àrea 
Territorial, Jordi Sánchez (ERC), 
ha acusat el PSC de “mentir i 

inventar-se notícies negatives” 
per desacreditar l’executiu i ha 
destacat que Lidl no només con-
tinuarà a Montcada, sinó que hi 
reforçarà la seva presència, com 
ho demostra la sol·licitud de 
modifi cació del Pla Parcial del 
Polígon La Granja que ha pre-
sentat la multinacional per poder 
ampliar el sostre edifi cable de la 
seva nau i la recent compra d’uns 
terrenys de l’Incasòl propers a 
l’edifi ci. “Hem començat a tra-

Pilar Abián/Laura Grau | La redacció

En primer terme, la nau que ocupa Lidl al polígon de la Granja, amb el municipi de Ripollet, al fons, i el Pla de Reixac, a la dreta
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mitar conjuntament amb Ri-
pollet davant de l’AMB el per-
mís per aixecar un segon pis 
a la nau que, operació que no 
té cap inconvenient  legal”, ha 
explicat Sánchez.Per la seva ban-
da, l’alcaldessa, Laura Campos 
(ICV-EUiA), ha acusat el PSC 
d’“instrumentalitzar” l’afer amb  
fi nalitats partidistes. “L’empresa 
ha deixat clar que no marxa del 
municipi; per tant, em sembla 
fora de lloc que el PSC espe-
culi amb aquest tema”, ha dit 
l’edil, qui ha recordat als socia-
listes que al 2007, la Generalitat 
ja va denegar al govern del que 
formava part aleshores el permís 
per a l’aprofi tament industrial 
dels terrenys que volia ocupar 
Lidl perquè afectava un impor-
tant corredor biològic. 

Més crítiques,  Círculo Montca-
da, amb dos regidors al govern, 
també s’ha mostrat crític amb el 
PSC “per usar el tema de for-
ma partidista”. Per la seva ban-
da, la CUP ha celebrat que “per 
una vegada a Montcada hagi 
prevalgut la defesnsa del medi 
ambient per sobre d’interessos 
econòmics”, i ha acusat el PSC 
“d’haver destruït sistemàtica-
ment el territori en els últims 
20 anys”.
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CANVIS A L’EXECUTIU

Sergi Martín deixa els càrrecs però 
segueix formant part del govern
L’alcaldessa assumeix provisionalment les tasques de l’edil, amb problemes de salut

Nous canvis al si del govern per 
problemes de salut d’un dels seus 
edils al govern, Sergi Martín (Cír-
culo Montcada). El fi ns ara regi-
dor de Transparència i Bon Go-
vern i de Medi Ambient i Control 
d’activitats ha deixat momentàni-
ament els seus càrrecs que ha pas-
sat a assumir l’alcaldessa, Laura 
Campos (ICV-EUiA). No obs-
tant això, Martín continuarà sent 
membre de l’equip de govern sen-
se tenir cap regidoria assignada i 
portaveu del grup municipal de 
Círculo Montcada, formació que 
té tres regidors, dos al govern i un 
a l’oposició. 

Motius. “Per problemes de salut 
i personals em veig obligat a 
renunciar a les regidories que 
tenia assignades, ja que no puc 
donar el millor de mi mateix”, 
ha comunicat Martín a través 
d’un escrit en què reconeix que 
que ha estat una decisió difícil 
però meditada. “El meu desig 
és fer una bona feina però la 

salut, de vegades, no entén de 
compromisos”, ha assenyalat 
l’edil. En nom del govern, l’alcal-
dessa ha manifestat que els tres 
grups accepten la decisió de Mar-
tín i li desitgen “una recuperació 
ràpida perquè aviat torni a es-
tar actiu al cent per cent”.

Cs demana explicacions. Arran la 
renúncia de Martín als seus càr-
recs, el grup de Cs ha demanat 
a Campos que expliqui pública-
ment i amb transparència com 

queda la composició de l’exe-
cutiu. El partit, amb tres edils 
a l’Ajuntament, ha demanat al 
govern que fi xi “un rumb clar 
pel bé de Montcada i els seus 
habitants perquè està sent un 
mandat molt convuls, amb 
nombrosos canvis al si de l’exe-
cutiu”, ha manifestat el regidor 
Óscar Pérez. L’anunci de Martín 
ha coincidint en el temps amb el 
retorn al govern de Montserrat 
Ribera, (ERC) un cop recuperada 
dels seus problemes de salut.

Sílvia Alquézar | Redacció

POLÍTICA

Andrés Iruela continua sent 
el primer secretari de la nova 
executiva del PSC de Mont-
cada, escollida en l’assemblea 
extraordinària amb l’assistèn-
cia del secretari d’organització 
dels socialistes catalans, Marc 
Mellado. La resta de persones 
que composen la direcció són 
Lupe Lorenzana, com a secre-
tària d’organització; Bartolomé 
Egea, responsable de Política 
Municipal; Agustín Fuertes, al 
capdavant d’Acció Política; Inés 
Fernández, en Formació; Ismael 
Rueda, encarregat de l’àrea de 
Comunicació; Daniel Palomi-
no, en Acció Política a les Xar-

xes; els vocals Enriqueta Delga-
do, Dori Alcalá, Jorge Gómez i 
Oscar Arias; M. Carme Porro, 
com a portaveu del grup muni-
cipal, i el primer secretari de les 
Joventuts Socialistes de Catalu-
nya, Ismael Hernández.
La nova executiva, que incor-
pora persones que fi ns ara no 
havien militat activament en 
política, vol seguir treballant per 
“aportar solucions als proble-
mes dels ciutadans i recuperar 
la preponderància local del 
nostre projecte polític”, ha co-
mentat Iruela, qui ha afegit que 
el PSC local vol “donar respos-
ta a reivindicacions històriques 
i recents del nostre municipi”. 

Sílvia Alquézar | Redacció

Iruela continua presidint 
l’executiva local del PSC
El partit vol recuperar l’hegemonia del seu projecte

Tot i no tenir cartera, Sergi Martín continuarà sent membre de l’executiu i portaveu de Círculo
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TRIBUNALS

L’ex-president de la comunitat 
de propietàris de la Zona 21 de 
Terra Nostra, Rafael González, 
es vol personar com a acusació 
popular en la causa iniciada per 
l’Audiència Nacional contra la 
família Pujol per un presumpte 
delicte de blanqueig de capitals. 
Per poder-ho fer, però, necessi-
ta un aval de 20.000 euros que 
ha de presentar el 22 de març 
com a data límit. Davant la im-
possibilitat de fer front a aques-
ta despesa, González ha fet una 
crida a l’Ajuntament perquè s’hi 
impliqui, possibilitat que també 
obre a la ciutadania en general.

Antecedent. L’any 2009 el 
montcadenc va presentar un 
document a l’Audiència contra 
l’exalcalde César Arrizabalaga 
(PSC). “En aquest escrit –ha 
dit– jo denunciava un seguit 
d’irregularitats que la policia 

judicial ha relacionat amb la 
família Pujol”. González asse-
gura que no pot entrar en més 
detalls, a l’espera de poder ser 
citat a declarar.
Malgrat l’escassa informació 
aportada, l’ex-president de la 
comunitat de propietaris de la 
Zona 21 de Terra Nostra, con-
sidera que “els grups munici-
pals i la ciutadania s’haurien 
d’implicar en aquesta causa 
contra la corrupció i sentir-se 
orgullosos de poder estar re-
presentats al judici en nom de 
Montcada i Reixac”. González 
es compromet a retornar totes 
les aportacions que es facin.

Pilar Abián | Redacció

Un montcadenc es vol 
personar com a acusació 
popular contra els Pujol
Es tracta de l’expresident de l’AV de la Zona 21 de Terra Nostra

La nova executiva socialista incorpora persones que fi ns ara no havien militat al partit
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González, intervenint com a públic al Ple
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ESPAI NATURAL

Propostes per millorar 
una de les portes 
d’entrada a Collserola

Les actuacions promogudes pel 
Parc de Collserola i l’Ajuntament 
han permès acabar amb el barra-
quisme que s’havia enquistat al 
Turó i a Can Tapioles –a l’altra 
banda de la C-58. Tot i així, en-
cara hi ha molta feina a fer per 
recuperar un dels espais naturals 
més emblemàtics del municipi. 
Això, si més no, és el que pensa la 
Taula de Medi Ambient, que l’11 
de març va organitzar una sortida 
per mostrar el potencial d’una de 
les portes d’entrada a Collserola.
La matinal va arrencar a Can 
Cuiàs, amb la reivindicació de 
recuperar el torrent del Bosc 
Llarg, entre Ciutat Meridiana i 
Montcada, tant per a ús social 
com des del punt de vista me-
diambiental. “Aquest corredor 
biològic està encaixonat entre 
els dos barris i els senglars que 
volen anar cap al Turó es tro-
ben amb molts impediments, 

com ara un camp de futbol, 
tanques de fi lferro i un polígon 
industrial”, va explicar Dani 
Revolta, el guia de la marxa. 

Porta deixada. Just a l’entrada de 
Can Cuiàs, a sota de l’autopis-
ta i el carril bus VAO, se situa 
la porta d’entrada al Turó des 
de Collserola, una esplanada en 
estat d’abandonament. Va ser el 
punt en què la Taula va criticar 
les activitats contaminants d’em-
preses del polígon de Can Cuiàs 
que provoquen episodis de pols i 
pudors. En representació del col-
lectiu Vallbona Viu, Mònica Pa-
let també va explicar la lluita de 
l’entitat per millorar la connexió 
entre els barris de la perifèria de 
Montcada i Barcelona i pacifi car 
el trànsit.
I és que les infraestructures viàries 
–amb el pas de 160.000 vehicles 
de mitjana a diari– que separen 
artifi cialment el Turó de la resta 

de Collserola són algunes de les 
principals agressions que suporta 
la muntanya. D’altres, són fruit de 
la pressió generada per activitats 
com ara la pedrera de pissarres de 
Lafarge, els horts il·legals o els abo-
caments incontrolats. La Taula de 
Medi Ambient reclama a les admi-
nistracions que actuïn al respecte 
incrementant la vigilància i la nete-
ja, minimitzant l’impacte del trànsit 
i posant fi  a les extraccions de la 
cimentera. “No s’entén la recu-
peració integral del Turó sense 
aquest espai”, opina el col·lectiu.

Riquesa patrimonial. La sortida 
també va servir per constatar la 
riquesa històrica i patrimonial del 
Turó. A la vessant de la munta-

nya que toca a la C-58, encara hi 
ha restes de pous, construccions 
i feixes vinculades a les vinyes 
existents als segles XVIII i XIX. 
També es mantenen dempeus 
dues antigues bòviles i, a prop 
del cementiri de Collserola, un 
tram de l’aqüeducte que passa 
per Can Cuiàs. En aquest punt, 
Manu Leonés, de l’associació 
Revive La Trini Nova, va ex-
plicar els processos participatius 
impulsats per l’Ajuntament de 
Barcelona per dissenyar les por-
tes d’entrada al parc de Collsero-
la. “Està bé fer-los, però no ser-
veixen de res, si després no hi 
ha una continuïtat en el segui-
ment dels projectes” va criticar, 
tot reclamant que aquests proces-

sos vagin acompanyats de forma-
ció. Va ser al peu de l’aqüeducte on 
es va posar en qüestió la idoneïtat 
de l’espai triat per a la construcció 
d’un centre d’acolliment d’animals, 
a canvi del qual el consistori bar-
celoní ha sufragat la recuperació 
del Rec Comtal i la retirada de les 
barraques al Turó. La Taula va ex-
pressar la intenció de vetllar perquè 
l’edifi ci quedi integrat a la natura i 
serveixi també com a centre d’inter-
pretació del parc.
“La sortida tenia com a ob-
jectiu generar debat sobre el 
present i futur del parc”, van 
assenyalar els representants de 
la Taula, tot reclamant la creació 
d’un consell consultiu vinculant 
com a espai de treball.

Pilar Abián | Collserola

La caminada guiada pel Turó i Can Tapioles organitzada per la Taula va permetre els participants constatar la pressió a què està sotmès l’entorn
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La Taula de Medi Ambient vol obrir un debat sobre el Turó



10 2a quinzena | Març 2017Societat

.....També és notícia......................................
ECOPARC 2
L’AMB inverteix 1,3 milions d’euros per reduir les emissions 
de pudors de la planta de residus ubicada a Can Cabanyes
L’Ecoparc 2, situat a Montcada i Reixac, ha iniciat les tasques de 
substitució de quatre biofi ltres amb l’objectiu de reduir els episo-
dis de pudors, que afecten principalment els veïns de Ripollet. 
Les obres s’allargaran fi ns al mes de juny i les fi nancia l’AMB, 
propietària de la planta, que ha destinat 1,3 milions d’euros al 
projecte, engegat fa dos anys amb el canvi de dos dels sis bio-
fi ltres en funcionament i la substitució de la cobertura del sos-
tre del digestor principal. El departament de Medi Ambient de 
l’Ajuntament ha estat informat per part de l’AMB de l’inici dels 
treballs amb l’advertència de possibles episodis de pudors, es-
pecialment els primers dies del canvi de fi ltres. Justament ara 
fa un any el consistori de Ripollet va fer públic el resultat d’un 
estudi encarregat a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 
que constatava que les denúncies dels veïns per les pudors de la 
planta de residus estan plenament justifi cades. L’informe recollia 
els resultats de cinc aparells mesuradors instal·lats a diversos ha-
bitatges propers a la instal·lació | LG

MEDI NATURAL
En marxa el projecte per recuperar l’entorn del tram 
fi nal del torrent de Vallençana fi ns al Besòs
A principi de març van començar els treballs de millora del tram fi nal del 
torrent de Vallençana, a la Serralada de Marina, que promou el depar-
tament de Medi Ambient de l’Ajuntament amb el suport del Parc i del 
Consorci Besòs-Tordera. A més de netejar el sector, el projecte aposta per 
potenciar les espècies vegetals autòctones i eliminar les invasores, com la 
canya americana. Les actuacions s’estan duent a terme a tres trams: la 
zona boscosa des d’aigües amunt de Can Filaina fi ns a l’inici dels camps 
al marge dret, on s’eliminaran franges de canya i residus dispersos; el tram 
que circula paral·lel als camps i fi nalitza al pont de la carretera de la Roca, 
que és el més degradat pel continu pas de persones i animals, i l’últim 
tram, entre el pont i la desembocadura fi ns al riu Besòs, on s’actuarà per 
estabilitzar els talussos amb una cobertura vegetal | RJ 

La Regidoria de Comerç i 
Turisme ha obert el termini 
perquè els establiments co-
mercials s’acullin als ajuts per 
millorar la seva imatge exter-
na, la modernització del local 
o a la gestió del negoci per 
adequar-lo a les noves neces-
sitats del mercat. Els concep-
tes sobre els quals els comer-
ços poden demanar ajuts són 
retolació externa, aparador, 
terrassa, canvi de mobiliari i/o 
d’il·luminació, projectes web, 
programes de gestió, xarxes 
socials... El termini de presen-
tació de sol·licituds fi nalitzarà el 30 de juny. La documentació i el projecte 
pel qual es demana l’ajut s’han de presentar a l’Ofi cina d’Atenció Ciutada-
na (av. de la Unitat, 6; planta baixa). Tota la informació sobre les bases, la 
baremació i la documentació a presentar la trobareu a montcada.cat. A la 
imatge superior, la perruqeria A&R, actualment en reformes | LR

COMERÇ
Obert el termini per acollir-se a les subvencions per a 
la millora i modernització d’establiments comercials 
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Esquerra convida 
Sara González a 
presentar a Montcada 
el seu llibre sobre 
el Cas Mercuri 
La periodista de Sant Celoni Sara 
González presentarà el 4 d’abril, a 
les 19h, a la Casa de la Vila el seu 
llibre Cas Mercuri, la galàxia Bus-
tos sobre l’exalcalde de Sabadell, 
Manel Bustos, protagonista d’una 
presumpta trama de corrupció 
urbanística en el marc de la in-
vestigació de la qual –en una peça 
separada del mateix cas– va ser 
encausada i posteriorment inhabi-
litada l’exalcaldessa de Montcada, 
M. Elena Pérez, per prevaricació.

Futur Estat. El 21 de març, a les 
19.30h, ERC farà una conferència 
titulada ‘La nova República cata-
lana, nació intercultural i integra-
dora’ (Major, 37), que comptarà 
amb la presència del diputat al 
Parlament de Catalunya Chakir 
el Homrani. El partit vol debatre 
sobre com hauria de ser la nova 
República i convida la ciutadania 
a participar-hi i a fer les seves 
aportacions | PA 

Les obres fetes a dos pisos de titularitat municipal han estat sufragades per 
l’Ajuntament per un import de 51.881 euros i han comptat amb una sub-
venció de 23.000 euros de la Diputació. Entre d’altres actuacions, s’han 
renovat la instal·lació elèctrica i la calefacció amb sistemes de baix consum 
i s’ha substituït la fusteria d’alumini per materials tèrmicament aïllants | LR

HABITATGE
Reformats dos pisos públics a la Ribera per a ús social

Xerrada sobre 
experiències de 
municipalització 
del servei d’aigua

L’Ajuntament organitza el proper 
28 de març (Casa de la Vila, 19h) 
una xerrada titulada ‘La gestió pú-
blica de l’aigua’, a càrrec de Joan 
Pinyol, director de l’Àrea de Medi 
Ambient de l’AMB. El ponent ana-
litzarà les experiències de munici-
palització del servei dutes a terme 
a diferents localitats. Aquesta és la 
primera acció que el consistori fa 
en referència a la moció aprovada 
en Ple al desembre del 2015 en 
què es va donar llum verda a una 
moció promoguda per la CUP ins-
tant a la creació d’una comissió per 
estudiar la municipalització de la 
gestió del servei de l’aigua | PA 
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Jordi Turull farà una 
conferència a la seu 
de PDeCAT el proper 
20 de març
El portaveu del grup parlamentari 
Junts pel Sí, Jordi Turull, ha estat 
convidat per l’executiva local del 
PDeCAT per fer una xerrada confe-
rència sobre el procés sobiranista 
titulada ‘Catalunya pas a pas’. L’ac-
te es farà a la seu del partit (Major, 
47), a les 20h | PA 
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8 DE MARÇ
Montcada organitza diversos actes per reivindicar 
la igualtat i els drets de les dones coincidint amb 
la celebració del Dia de les Dones Treballadores

Rosario, Olga, Joan, Núria i 
Mohammed són persones amb 
diversitat funcional i discapa-
citat intel·lectual que, des de 
fa un mes i mig, compten amb 
un nou alicient a la seva vida. 
Dos dissabtes al mes, de 16.30 
a 20h, es troben a l’Espai Jove 
Can Tauler amb altres perso-
nes amb necessitats especials 
per gaudir del temps de lleure, 
amb l’acompanyament de qua-
tre monitors. La Regidoria de 
Serveis Socials de l’Ajuntament, 
amb la col·laboració de l’associ-
ació Oratge, ha posat en marxa 
aquest projecte, anomenat ‘Dis-
sabtes per a tu’, amb l’objectiu 
d’afavorir la plena inclusió de 
les persones amb discapacitat 
intel·lectual des de l’àmbit del 
lleure. 

“Hem fet un grup estable 
perquè es creïn llaços d’amis-
tat i confi ança entre els seus 
membres i puguin realitzar 
activitats d’oci satisfactòries 
dins de la societat”, ha expli-

cat la coordinadora d’Oratge i 
del projecte, Clara Carbonell. 
Les activitats del mes de març 
van començar amb una festa 
de karaoke i un taller de còctels 
que van tenir una gran acolli-
da entre els assistents, que van 
ballar i cantar les cançons que 
més els agraden. “A mi m’en-
canta Rocío Durcal”, comen-
tava Esther, mentre Núria i 
Rosario són fans d’artistes més 
actuals, com Malú i Shakira, i 
Joan interpretava tot un clàssic 
del duet Pimpinella juntament 
amb una de les monitores. 
La programació també inclou 
sortides de caràcter lúdic i cul-
tural. Així, el grup té previst as-
sistir el dia 18 a la quarta edició 
del ‘Conciertem’, un concert de 
música per a la inclusió que la 
Fundació Sant Pere Claver or-
ganitza al Centre Cultural Al-
bareda de Barcelona. Enguany 
hi actuaran els grups Camí de 
l’est i  Deskartats. “Els oferim 
suport perquè gaudeixin d’un 
oci inclusiu i normalitzador, 
que alhora permeti apropar 
la discapacitat i la diversi-
tat funcional a la societat
amb l’objectiu de trencar l’es-
tigma i la desconeixença cap 
al col·lectiu”, ha assenyalat 
Gerald Lluc, coordinador del 
programa d’activitats.  

‘DISSABTES PER A TU’

Sílvia Alquézar | Montcada

Els usuaris del projecte ‘Dissabtes per a tu’ s’ho van passar d’allò més bé a la festa de karaoke que van organitzar a Can Tauler el 4 de març

Les activitats es fan 
dissabtes a la tarda i 
el punt de trobada és 
l’Espai Jove Can Tauler

L’Ajuntament ha posat en marxa la iniciativa amb el suport de l’associació Oratge per tal d’afavorir el lleure inclusiu 

Un nou projecte permet gaudir del temps 
d’oci a persones amb necessitats especials
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Les famílies també reben suport a nivell individual i col·lectiu

El projecte ‘Dissabtes per a tu’ 
també ofereix a les famílies un 
espai de temps personal, així 
com de suport i acompanya-
ment a nivell grupal i individual
per tractar qüestions que els 
preocupen. “Nosaltres aportem 
suport en la dinamització del 
grup de familiars, amb eines, 
recursos i formació en allò que 
necessitin”, ha explicat Clara 
Carbonell, coordinadora de l’as-
sociació Oratge, qui ha recordat 
que les persones amb necessi-

tats especials sempre han d’anar 
acompanyades per la família, 
una situació que suposa una càr-
rega molt important per als cui-
dadors i una manca d’espai per-
sonal i propi per als fi lls i fi lles. 
“Creiem que és un servei molt 
positiu per a ambdues parts”, 
ha dit Carbonell.

Accessible a tothom. El projecte 
és pràcticament gratuït per a les 
famílies, que només han d’as-
sumir un cost de 2 euros per 

sessió. “És un compromís que 
havíem adquirit amb la Taula de 
la Discapacitat de la ciutat i res-
pon a la necessitat de donar una 
millor atenció a les persones del 
municipi amb necessitats es-
pecials i a les seves famílies, 
per tal que tinguin un suport i 
temps de respir”, va expressar 
la presidenta de l’Àrea Social i 
regidora de Serveis Socials, Mar 
Sempere (Círculo Montcada), 
quan es va signar el conveni amb 
Oratge a fi nal de l’any passat | SA

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

Se busca. Músicos para hacer par-
tituras de letras de canciones. Tel. 
635 48 23 57.
Se hacen. Trabajos de albañilería, 
pintura y fontanería a precios eco-
nómicos. Tel.  608 869 448
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. 
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La catorzena edició de la Ma-
rató de Sang, que es va fer el 6 
de març a la Casa de la Vila, va 
ser un èxit amb la participació 
de 327 persones, un centenar 
més que l’any passat. En total, 
hi va haver 294 donacions, un 
balanç molt positiu per al Banc 
de Sang i Teixits (BST), que va 
organitzar la jornada amb la 
col·laboració de l’Ajuntament, 
l’Associació de Donants del 
Vallès Occidental, l’ofi cina lo-
cal de Creu Roja Cerdanyola-
Ripollet-Montcada, l’AV Font 
Pudenta-Muntanyeta i l’escola 
El Turó. “El compromís de 

Montcada i la ciutadania 
amb la Marató de Sang ha 
superat amb escreix les ex-
pectatives”, ha valorat el BST.

La Marató en xifres. El Banc de 
Sang ha destacat el fet que 68 
persones van donar sang per 
primera vegada. Per franges 
d’edat, la majoria de donants 
es concentra entre els 35 i els 
55 anys (168 participants). Per 
sexes, hi van prendre part 178 
dones i 149 homes. Un altre 
fet que també constata el BST 
és que les donacions es fan so-
bretot a la tarda, amb un total 
de 222 assistents. “Aquesta 

campanya ha fet augmentar 
els baixos índexs de sang exis-
tents a les nostres reserves”, 
han  manifestat els responsables 
de la campanya al municipi, els 
quals han agraït la participació 
dels donants i la col·laboració 
de les entitats locals que van 
participar activament, com l’AV 
Font Pudenta-Muntanyeta, que 
va preparar la xocolata desfeta; 
l’establiment McDonals, que va 
repartir sucs, i la classe de 5è de 
l’escola El Turó, que va fer pro-
moció de l’esdeveniment entre 
la ciutadania durant els dies 
previs de la campanya i durant 
la mateixa jornada. 

Sílvia Alquézar | Redacció

MARATÓ DE SANG

La participació supera les previsions 
amb 327 assistents i 294 donacions
La XIVa edició ha comptat amb un centenar més de persones disposades a ser donants  

Alumnes de 5è de l’escola El Turó amb les autoritats municipals i els responsables del BST que van promoure la Marató de Sang al municipi

L’Ajuntament presentarà el 22 de 
març a la Casa de la Vila (19h) el 
projecte ‘Vacances en pau’, que 
consisteix en l’acollida d’infants 
dels campaments de refugiats 
sahrauís durant els mesos de ju-
liol i agost amb famílies de Cata-
lunya. La iniciativa està organ-
itzada pel Front Polisario amb 
el suport de diverses entitats 
catalanes i ajuntaments. Engua-
ny, l’administració montcadenca 
està fent recerca d’entitats locals 
i de famílies que estiguin interes-
sades a participar en el projecte. 
En el passat, Montcada ja havia 
donat suport a aquesta acció hu-
manitària. “Valorem de forma 
positiva tornar a formar part 
de la iniciativa per tal que 
més infants sahrauís se’n pu-
guin benefi ciar”, ha explicat la 
regidora de Ciutadania, Mònica 
Martínez (ICV-EUiA). 

Suport. L’entitat local referent 
del projecte, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament i les altres as-
sociacions que hi treballen, 
s’encarregarà de donar suport a 
les famílies acollidores durant els 
mesos d’estiu, detectant i donant 
sortida a les necessitats que va-
gin sortint, així com organitzant 
activitats i fent el seguiment dels 
acolliments. Més informació a 
través dels webs www.ccasps.cat, 
www.acaps.cat i www.scaps.santcu-
gatentitats.net.

El projecte 
‘Vacances en 
pau’ es presenta 
el 22 de març

Sílvia Alquézar | Redacció

La Regidoria de Serveis Socials, 
amb el suport de la Diputació, ha 
posat en marxa l’elaboració del 
Pla Local d’Inclusió Social que 
ha de permetre concretar i elabo-
rar a diferents nivells les accions i 
polítiques d’inclusió social al mu-
nicipi. El nou document és una 
eina estratègica que s’articularà 
mitjaçant un model d’intervenció 
en xarxa de tots els agents del 
territori, obrint espai de partici-
pació a tota la ciutadania. El Pla 
pretén donar visibilitat i posar en 
valor les accions que ja es porten 
a terme en aquest àmbit, així 
com concretar i defi nir noves ac-
tuacions de llarg recorregut i de 
caràcter transformador.

Primera fase. El Pla d’Inclusió 
Social es troba en la fase de 
l’elaboració de la diagnosi per 
disposar d’una radiografi a acu-
rada de la situació actual amb 
l’objectiu de recollir la infor-
mació rellevant i poder obrir 
el procés de disseny del Pla al 
conjunt d’agents, professionals i 
entitats que treballen per la mil-
lora de les condicions de vida a 
la ciutat. Segons les previsions, 
l’estudi estarà enllestit al mes de 
juny. Serveis Socials ha començat 
a convocar les primeres trobades 
amb professionals i entitats per 
recollir la informació sobre les 
situacions de vulnerabilitat i la 
realitat social del municipi.

El Pla d’Inclusió 
Social tindrà 
enllestida la 
diagnosi al juny

Sílvia Alquézar | Redacció
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En el marc de la celebració del 
Dia Internacional de les Dones 
Treballadores, el 18 de març es 
faran al municipi les primeres 
Jornades per donar visibilitat al 
paper clau de les dones a l’espai 
públic i associatiu. Les activitats 
tindran lloc a la plaça de l’Esglé-
sia, de les 10.30 a les 21h, i seran 
protagonitzades per dones de di-
ferents entitats locals.
Amb aquesta jornada clourà 
el programa d’actes organitzat 
a la localitat amb motiu del 8 
de març. Precisament el dia de 
l’efemèride més d’un centenar 
de persones va participar a la 
concentració que va tenir lloc 
davant de l’Ajuntament amb mo-
tiu de l’aturada de treball, cures 
i consum, convocada en més de 
40 països sota el lema “La soli-
daritat és la nostra millor arma”. 
Durant la mobilització, regidores 
de l’Ajuntament i representants 
d’entitats promotores de la ini-
ciativa al municipi van llegir un 
manifest per reivindicar els drets 
del col·lectiu i condemnar les dis-
criminacions de gènere. 
“Avui s’inicia un procés de 
visibilització de la força i la 
potència que tenim juntes; la 
possibilitat d’aturar un món 
que sense nosaltres no funcio-
naria”, va dir la regidora de Polí-

tiques d’Igualtat de l’Ajuntament, 
Jessica Segovia (ICV-EUiA).
 
Reivindicacions. En el manifest 
llegit es defensaven, entre d’al-
tres qüestions, l’avortament 
lliure; el reconeixement de les 
diferents identitats de gènere, de 
la llibertat d’opció sexual i dels 
diferents tipus de famílies; l’er-
radació de les violències masclis-
tes, i la fi  de qualsevol tipus de 
discriminacions. 
D’altra banda, la CUP i les 
JERC van mostrar el seu rebuig 
al patriarcat i els comportaments 
masclistes en sengles comunicats 
en què van defensar els drets de 
les dones i es demana a les admi-
nistracions la màxima implicació 
per aconseguir la igualtat.

Sílvia Alquézar | Montcada

La regidora de Polítiques d’Igualtat i de l’Ofi cina de la Dona, Jessica Segovia, va iniciar la lectura del manifest amb motiu de l’aturada mundial  sota el lema ‘La solidaritat és la nostra millor arma’

DIA DE LES DONES TREBALLADORES

Activitats al carrer fetes per dones posaran 
fi  al programa organitzat pel 8 de març
Una concentració feta davant de l’Ajuntament dona veu a les dones en la reclamació dels seus drets i d’un món lliure de patriarcat i masclismes
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Carolina Ángel, premi al millor cartell 
Lliurats els guardons del certamen de fotografi a contra les violències masclistes

Els veredictes dels certàmens de 
fotografi a i cartells ‘No només 
són cops. Erradiquem les vio-
lències masclistes’ i ‘8 de març, 
dia de les dones’ respectivament, 
es van fer públics el 6 de març, 
en un acte al Kursaal, que acull 
fi ns al dia 31 les obres presenta-
des en ambdós concursos. La 
montcadenca Carolina Ángel ha 
guanyat el premi de cartells amb 
l’obra ‘Jo, dona’. El guardó, valo-
rat en 450 euros, il·lustra el pro-
grama d’activitats amb motiu del 
Dia de les Dones Treballadores. 
S’hi van presentar 7 obres.

Certamen de fotos. Es van repartir 
sis premis de 200 euros, un per 
cada categoria. En violència psi-
cològica, el guanyador és Gabino 
Garrote, amb la imatge ‘Privar de 

llibertat no deixant sortir de casa 
la seva mitja taronja’. En l’apartat 
de violència econòmica, el premi 
va anar a Txema Lacunza per 
‘Sense mi no ets res’. En la cate-
goria de violència institucional, el 
guardó va ser per a José García, 
per ‘Sexe no desitjat a la feina’. 
En la secció de pressió estètica, la 

guanyadora va ser Andrea Coca, 
per ‘Que t’imposin ser perfecta’, 
mentre que en l’apartat sobre vio-
lència física, el premi va ser per 
a Joan Mimó, per ‘Dona marca-
da com a signe de pertinença’. El 
premi de violència sexual va que-
dar desert. S’hi van presentar 43 
obres, de 18 autors.

Laura Grau | Redacció
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La montcadenca Carolina Ángel al costat del cartell amb què ha guanyat el certamen del 8 de març

ICV posa el focus de les desigualtats 
entre homes i dones en l’àmbit laboral
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ICV va convidar el 6 de març la diputada al Congrés per En Comú 
Podem Aina Vidal i el sindicalista Javier Pacheco, qui es postula com 
a nou secretari general de CCOO a Catalunya. Presentats per la res-
ponsable de moviments socials, dona i cultura de l’executiva local, 
Silvia Piñero, –amb una introducció sobre la precarietat laboral que 
afecta les dones–, ambdós ponents van corroborar la gravetat de la 
situació amb xifres i dades. “Malgrat que hi ha més dones amb titu-
lació superior, continuen ocupant els llocs de feina més precaris, 
amb més parcialitat i sous més baixos”, va afegir Pacheco. Per la 
seva banda, Vidal va carregar contra la reforma laboral, que va titllar 
de “masclista”, en suposar una involució per a la població femenina. 
“Amb tanta precarietat laboral, a moltes dones amb fi lls no els surt 
a compte anar a treballar”, va lamentar la diputada | PA

Els guanyadors de les diferents categories del certamen de fotografi es contra les violències masclistes amb les autoritats i membres del jurat

CONCURSOS 8 DE MARÇ
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‘Com edcucar sense 
cridar’, propera 
xerrada de la FAMPA

La Federació d’Ampa de Montca-
da, que organitza el cicle d’activi-
tats, torna a portar aquest curs la 
mestra i sociòloga Alba Castellví, 
qui donarà eines i estratègies per 
educar amb coherència i sereni-
tat. La conferència ‘Educar sense 
cridar’ tindrà lloc el 30 de març 
a l’escola El Viver de Can Sant 
Joan, a les 17.30h. La Federació 
d’Ampa té previst sortejar entre les 
persones asistents el llibre amb el 
mateix títol, escrit per la ponent. 
D’altra banda, la Casa de la Vila 
acollirà el 6 d’abril (18h) la xerrada-
col·loqui amb el títol ‘No sap què 
fer! Com podem ajudar els nostres 
fi lls i fi lles?’, a càrrec de la forma-
dora en educació emocional Núria 
Grases. Serà un espai per treballar 
el moment vital dels joves a l’hora 
d’escollir el seu itinerari formatiu. 
En el marc d’aquest cicle de xerra-
des, la terapeuta Alba Soler en va 
oferir el 15 de març una sobre les 
necessitats bàsiques dels infants 
i joves, a l’escola Fedac, que va 
comptar amb l’assistència d’una 
quinzena de famílies | SA  

QUARTA EDICIÓ DE LA 
BARCELONA MAGIC LINE
Els dos equips de ‘Va 
per a tu’ recullen un 
total de 530 euros a 
la caminada solidària, 
disputada el 5 de març 

La caminada solidària la promou l’Obra Social de l’Hospital Sant 
Joan de Déu per recollir fons econòmics per a diferents projectes 
de diversos àmbits. La passejada va consistir en un trajecte de 
15 quilòmetres per un recorregut urbà a la ciutat de Barcelona. 
“Ja pensem en la propera edició perquè l’experiència ha estat 
molt positiva”, ha comentat Jaume Aregall, un dels components 
dels equips ‘Va per a tu’, que en passades edicions havien par-
ticipat a la Trailwalker, una prova amb una fi nalitat solidària or-
ganitzada per Oxfam Intermón. A la foto, els components dels 
conjunts locals, formats per una quarantena de persones | SA 

.....també és notícia..................................
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TRANSICIÓ ESCOLA-TREBALL
L’entitat Andròmines ha obert el termini d’inscripció 
per a una nova edició del curs ‘Aprendre i Emprendre’
El curs es dedicarà enguany 
a la recuperació i reutilització 
de bicicletes, electrodomèstics 
i residus de fusta. L’objectiu 
de la formació, per a joves de 
16 a 21 anys, és capacitar 
l’alumnat per professionalitzar 
la recuperació dels residus, 
assolint el coneixement 
sufi cient de la seva gestió i 
aprendre a recuperar objectes, 
fomentant així la sostenibilitat i 
la sensibilització envers el medi 
ambient. El curs és de 188 hores i combina la teoria amb la pràctica. 
Les classes es faran a l’Espai Jove Can Tauler, del 20 de març al 16 de 
juny, de dilluns a divendres, de 9 a 13h. El temari inclou conceptes 
d’educació i sensibilització ambiental, manteniment de les instal·lacions, 
el coneixement d’una deixalleria, atenció al client, recuperació de 
bicicletes, aparells elèctrics i residus de fusta, entre d’altres. D’altra 
banda, el departament municipal de Promoció Econòmica i Ocupació 
ha posat en marxa una campanya de recerca d’empreses que 
contractin participants al programa ‘Joves per l’ocupació’ 2016-2017. 
Aquesta acció s’adreça a joves entre 16 i 25 anys en situació d’atur 
i pretén millorar la seva ocupació, proporcionant-los una formació 
professionalitzadora de 182 i 188 hores, combinada amb un conveni 
de pràctiques i un contracte de treball. Les empreses que hi col·laborin 
gaudiran d’una subvenció econòmica equivalent al salari mínim 
interprofessional i bonifi cacions en les quotes de la seguretat social, 
a més d’altres avantatges en funció del tipus de contracte i també 
assistència tècnica durant el procés de col·laboració | SA 

Marta Sánchez, alumna de 3r de l’escola Fedac, i Laura Vilaltella, que 
estudia 2n d’ESO a l’INS La Ribera, han aconseguit la classifi cació per 
a la ronda següent en les categories de Grumets vermells i Corsaris, res-
pectivament. Els quarts de fi nal del concurs va tenir lloc el 10 de març 
al Teatre la Sala de Rubí i va comptar amb la participació de quatre es-
coles de primària del municipi –Fedac, El Turó, Reixac i Elvira Cuyàs– i 
dos instituts locals, La Ribera i La Ferreria. El certamen està organitzat 
per la Fundació Enciclopèdia Catalana i el Departament d’Ensenyament 
en el marc del Pla Nacional de Lectura  | SA

LECTURA EN VEU ALTA
Dues alumnes de Montcada es classifi quen per a 
les semifi nals de la XIII edició del certamen nacional
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L’exposició de maquetes 
relacionades amb el ferrocarril 
tindrà lloc el cap de setmana 
del 6 i 7 maig coincidint amb la 
Fira del Comerç i d’Artesania del 
barri de Can Sant Joan. Enguany, 
però, l’entitat fa una crida a la 
ciutadania a col·laborar amb la 
mostra perquè vol exposar altres 
elements   encara que no formin 
part del món del trens i les vies 
com cotxes slot, camions en 
miniatura i encenedors, entre 
d’altres objectes. Les persones 
interessades es poden posar 
en contacte amb l’associació 
a través del correu electrònic 
amicsdeltren@gmail.com | SA 

La mostra recull els diferents projectes que té en marxa l’entitat i es po-
drà visitar fi ns al 13 d’abril. L’acte començarà a les 19h. D’altra banda, 
una delegació municipal encapçalada per l’alcaldessa, Laura Campos 
(ICV-EUiA), va visitar el 10 de març les instal·lacions de l’associació, a 
Terra Nostra, per parlar de nous projectes que es treballaran en el marc 
de la Mancomunitat Ripollet, Cerdanyola i Montcada ja que l’entitat té 
usuaris dels tres municipis | SA
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Els Amics del Ferrocarril 
preparen una mostra per 
a la Fira d’Artesania

NECESSITATS ESPECIALS
Adimir inaugurarà l’exposició ‘Adimir, una fi nestra 
oberta a la discapacitat’ el dia 21 a la Casa de la Vila   
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Falta de ética
de Lafarge
Hoy (10 marzo) escuchando la ra-
dio, me he quedado perplejo ante la 
noticia de que el grupo Lafarge esté 
pagando una especie de impuesto re-
volucionario, que acaba fi nanciando a 
grupos armados que operan en zonas 
de confl icto del Oriente Medio, para 
de esta forma poder fabricar y trans-
portar sus productos por la zona (esta 
noticia hace tiempo que es conocida). 
No contenta con eso y, según los in-
formativos, ahora Lafarge se dispone 
a optar al concurso para construir el 
muro de la “vergüenza” que Trump 
propone en la frontera entre EEUU y 
México. Ante este hecho, el presiden-
te de la República francesa contacta 
con el presidente de Lafarge –grupo 
empresarial franco-suizo– para expo-
nerle que no parece muy ético optar 
al concurso de la construcción de un 
muro que pretende poner freno a la 
circulación entre personas. La respu-
esta del presidente del grupo cemen-

tero al presidente de la República no 
es otra que: “Nosotros nos debemos a 
nuestros accionistas e invertimos allá 
donde hay negocio”.
El grupo Lafarge, conocido por todos, 
lo tenemos instalado en nuestro mu-
nicipio. Ahora sabemos que, además 
de respirar y tragarnos la emisión de 
sus partículas, muchas de ellas no-
civas para la salud, también somos 
conscien tes de que estas mismas par-
tículas vienen rellenas de corrupción, 
insolidaridad y falta de ética gracias 
a la política empresarial que practica 
por el mundo, pensando únicamente 
en los resultados de negocio que tiene 
que presentar ante sus accionistas. El 
resto de ciudadanos no importamos 
demasiado. Fabricar, vender y ganar 
dinero como únicos objetivos, a toda 
costa, sin escrúpulos, sin importar 
nada más. ¿Cuántos seres humanos 
son víctimas de ese impuesto revoluci-
onario? ¿Cuántas vidas quedarán trun-
cadas por culpa de ese muro que se 
piensa construir? Si es capaz de prac-

ticar esa política de empresa, ¿qué 
no será capaz de hacer? y ¿cuántas 
veces nos habrá engañado a lo largo 
de todos estos años que los llevamos 
padeciendo? 
                             Carlos Ruiz Capilla
                                      Can Sant Joan

Soterrament
En nom de la Plataforma Tracte Just 
Soterrament Total (PTJST), vull traslla-
dar a la població de Montcada i Reixac 
la satisfacció pel bon desenvolupament 
de les III Jornades pel Soterrament que 
van tenir lloc els dies 7 i 9 de març. 
Tots ens hem de felicitar per l’àmplia 
presència veïnal en les activitats –al 
concurs de dibuix infantil, a la xerrada 
i a l’homenatge a les víctimes. Igual-
ment destaquem l’activa participació 
d’entitats culturals, veïnals, esportives 
i partits polítics, i agraïm l’acompa-
nyament d’autoritats i representants 
d’institucions  com la Generalitat de 
Catalunya, diversos ajuntaments, tèc-
nics de l’empresa Barcelona Regional, 

Barcelona Sagrera, diputats... Tot ple-
gat, una mostra representativa del con-
sens que el projecte de soterrament de 
l’R2 genera en la nostra població i els 
suports que hem estat capaços de teixir 
dins i fora de Montcada. Estem segurs 
que aquesta dinàmica de mobilització 
té una utilitat determinant en la posi-
ció de força que els representants de 
Montcada (alcaldessa i regidors) tin-
dran en la reunió prevista el 22 de març 
a Madrid. Ens hem de sentir orgullosos 
de les mobilitzacions dutes a terme i 
del comportament cívic de la gent.
També ens agradaria comptar amb el 
suport del col·lectiu professional de 
maquinistes dels trens de la línia R2 
que, d’alguna manera, en cada atrope-
llament es converteixen en víctimes de 
la situació que pateix Montcada.  

Ramon Bueno                                      
Montcada centre

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu
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La propera edició de 
‘La Veu’, el 7 d’abril

>Editorial

Mobilitat neta
Les administracions han po-
sat el fi l a l’agulla per reduir 
la contaminació vinculada 
al trànsit de vehicles amb 
l’aprovació de diverses me-
sures que passen per incen-
tivar la mobilitat neta i l’ús 
del transport públic en de-
triment dels desplaçaments 
privats, un plantejament 
cada vegada més arrelat en-
tre la ciutadania. No obstant 
això, el primer gran acord 
per tal d’assolir els nivells 
d’emissions fi xats per la Unió 
Europea no està exempt de 
polèmica, especialment a 
causa de les restriccions de 
circulació per als vehicles 
més antics que, en el cas de 
Montcada, afectarà al 52% 
dels turismes i furgonetes. 
Molts conductors es mos-
tren a favor de les mesures, 
sempre i quan vagin acom-
panyades d’una xarxa de 
transport públic de qualitat a 
Barcelona i els municipis de 
l’Àrea Metropolitana i la seva 
corona, amb moltes mancan-
ces en l’actualitat. 
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18 l dissabte
Jornades. ‘Dones i participació social’. 
Hora: De 10.30 a 20.30h. Lloc: Plaça de 
l’Església.

Cinema. ‘Florence Foster Jenkins’, 
d’Stephen Frears. Hora: 19h. Lloc: Au-
ditori Municipal. Preu: 4 euros.

19 l diumenge
Visita. A la Casa de les Aigües. Hora: 
12h. Organitza: Museu Municipal.

Teatre familiar. ‘La botigueta’, de la Cia. 
Tanaka Teatre. Hora: 12h. Lloc: Kursaal.

21 l dimarts
Inauguració.  Exposició ‘Adimir, una fi -
nestra oberta a la discapacitat’ i xerrada. 
Hora: 19h. Lloc: Casa de la Vila.

22 l dimecres
Xerrada. Sobre la campanya ‘Vacances 
en pau’ per a l’acollida d’infants dels 
campaments de refugaits sahrauís.  
Hora: 19h. Lloc: Casa de la Vila.

23 l dijous
Col·loqui. ‘La gent gran arreu del món’. 

Hora: 17.30h. Organitza: Xarxa Antiru-

mors de Montcada i Reixac. Lloc: Casal 

de Gent Gran Casa de la Mina.

25 l dissabte
Celebració. Calçotada popular amb mo-

tiu del 30è aniversari dels Diables de 

Can Sant Joan. Hora: 14h. Lloc: Plaça 

Bosc.

Teatre. ‘Lari Poppins’, amb el Mag Lari. 

Hora: 19h. Lloc: Teatre Municipal.

26 l diumenge
Itinerari. ‘Rec Comtal: el paisatge de 

l’aigua de Montcada a Barcelona’. Orga-

nitza: Museu Municipal. Preu: 3 euros.

28 l dimarts
Xerrada. Sobre la municipalització 

de serveis, a càrrec de Joan Piñol, de 

l’AMB. Hora: 19h. Lloc: Casa de la Vila.

29 l dimecres
Hora del conte. ‘El cau de les carícies’, a 
càrrec de Sandra Rossi. Hora: 18h. Lloc: 
Biblioteca Elisenda de Montcada.

30 l dijous
Xerrada. ‘Com educar sense cridar’, a 
càrrec de la mestra Alba Castellví. Hora: 
17h. Lloc: Escola El Viver.

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

3 l dilluns
Presentació. ‘Nithae, la loba nocturna’, 
de Cristina García. Hora: 18h. Lloc: Bi-
blioteca Elisenda. 

6 l dijous
Xerrada. ‘No sap què fer. Com podem 
ajudar’, a càrrec de Núria Grases, for-
madora en educació emocional. Hora: 
18h. Lloc: Casa de la Vila.

Presentació. Portada 500 de La Veu de 
Montcada i Reixac. Hora: 19h. Lloc: Au-
ditori Municipal. 

26 DE MARÇ, 10H
INSCRIPCIONS: MUSEU MUNICIPAL

DIA MUNDIAL DE L’AIGUA DOLÇA
Itinerari: ‘Rec Comtal: el paisatge de l’aigua, 
de Montcada a Barcelona’

Agenda

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
COSMOGONIA
de Núria Melero

4 d’abril, 19.30h 

EXPOSICIÓ
50è ANIVERSARI 
CENTRE 
EXCURSIONISTA 
ALPÍ VALLESÀ

5 d’abril, 19.30h

EXPOSICIÓ
ADIMIR, UNA 
FINESTRA OBERTA 
A LA DISCAPACITAT

21 de març, 19.30h

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

Telèfons d’interès
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à
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s

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

17 18 19

24 25 2621 22 2320

27
C.Pardo M.Guix M.GuixRivas Duran J.VilaJ.Relat

RivasRecasens V.Nieto J.RelatEl Punt

29 3130
Duran Duran

1 2

març/abril

El Punt Recasens Recasens

7 8 94 5 63
Recasens V.Nieto V.NietoM.Guix R.Miró El PuntC.Pardo 

28
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ÈXIT D’‘EL LLAC DELS CIGNES’
La companyia Sant Petersburg Festival Ballet 
tanca la seva gira catalana al Teatre Municipal

La incògnita de com s’abastien 
d’aigua els habitants del jaciment 
ibèric Les Maleses (IV-III a.n.e) 
ha quedat resolta amb el desco-
briment d’un gran dipòsit i un 
sistema de col·lectors localitzat 
durant la 16a campanya arqueo-
lògica duta a terme el passat estiu. 
La intervenció la promou el Mu-
seu Municipal, amb el suport dels 
ajuntaments de Montcada i Rei-
xac i Sant Fost de Campcentelles, 
a més de l’INS Montserrat Miró, 
el Consorci del Parc de la Serra-
lada de Marina i el CASB (Con-
sortium for Advanced Studies
in Barcelona). Les conclusions es 
van presentar el 14 de març a la 
Casa de la Vila, en un acte que 
va comptar amb la directora del 
parc, Cinta Pérez, la regidora 
de Cultura i Patrimoni, Móni-
ca Martínez i l’alcaldessa, Laura 
Campos –ambdues d’ICV-EUiA. 

Complex hidràulic. Segons Merce-
des Duran, directora del Museu, 
“podem parlar d’un complex 
hidràulic amb capacitat per 
a 10.000 litres d’aigua, que 
ocupava un espai públic i que 
tenia diferents fi nalitats, des 
d’apagar incendis –freqüents 
als poblats– fi ns a les activitats 
de fabricació de llana i ferro”. 
Duran va comparar aquesta infra-
estructura amb la cistena del po-
blat ibèric dels Estinclells (Verdú, 

l’Urgell), tot i la peculiaritat que 
la de Les Maleses està encerclada 
per una paret de protecció. Gem-
ma Hidalgo, codirectora de les ex-
cavacions, també es va referir als 
vestigis de la fase preurbana del 
poblat, amb la localització d’un 
dipòsit d’aigua més petit i una sit-
ja per al gra. Pérez va manifestar 
la voluntat de continuar donant 
suport a les futures campanyes 
d’excavacions, mentre que Cam-
pos va felicitar el Museu per la 
consecució recentment del segell 
de qualitat turística SICTED en 
reconeixement al seu esforç de 
divulgació del patrimoni local.

Laura Grau | Montcada

Les Maleses disposava d’un sistema 
de recollida de les aigües pluvials
La localització d’una gran cisterna i diversos col·lectors resol l’enigma de com s’abastia d’aigua el poblat

CAMPANYA ARQUEOLÒGICA 2016

La montcadenca Cristina García, 
de 16 anys, presentarà el 3 d’abril 
a la Biblioteca Elisenda de Mont-
cada (18h) el tercer i últim volum 
de la trilogia fantàstica protago-
nitzada per la jove heroïna  Nit-
hae. En aquesta nova entrega, 
‘Nithae, la loba nocturna’, García 
tanca les diferents trames que van 
quedar sense resoldre a la sego-
na novel·la, ‘Nithae, la cazadora’ 
(2016). S’acaba la triologia, però 
no l’únivers fantàstic de Nithae, 
que serà el tema d’una seqüela i 
una preqüela, segons ha anunciat 
l’autora, que estudia primer de 
batxillerat a l’INS La Ribera i va 
publicar la seva primera novel·la 
‘Nithae, hija de la madre Tierra’ 
amb només 13 anys | LG

Cristina García 
publica el tercer 
volum de la 
trilogia ‘Nithae’

D’esquerra a dreta, Cinta Pérez, Mónica Martínez, l’alcaldessa Laura Campos i Mercedes Duran, durant la presentació de la campanya 2016
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La Federació Catalana de Fo-
tografi a (FCF) ha proposat 
l’Ajuntament de Montcada i 
Reixac com a candidat al pre-
mi Millor Mecenes 2017 per la 
seva contribució a divulgar la 
fotografi a, especial ment a tra-
vés del seu suport a les activi-
tats de l’Agrupació Fotogràfi ca 
de Montcada i Reixac (Afot-
mir). Aquesta distinció l’atorga 
de forma anual la Confedera-
ció Espanyola de Fotografi a 
(CEF) i és la primera vegada 
que el consistori local està no-
minat | LG

Montcada, 
nominada a un 
premi de la CEF

El Museu Municipal ha publi-
cat el número 17 de la revista 
de divulgació científi ca ‘Monte 
Catano’, que compta amb el su-
port de l’Ajuntament de Mont-
cada i Reixac i de la Diputació 
de Barcelona. La publicació ha 
comptat amb la col·laboració de 
diversos investigadors sobre te-
mes relacionats amb la localitat. 
La historiadora Núria Florensa 
rescata la fi gura de Jaume II, 
home culte que va contribuir a 
l’expansió de la corona catala-
no-aragonesa per la via comer-

cial i cultural, i la seva dona, 
Elisenda de Montcada, també 
compromesa amb la cultura. 
Jaume Alcázar i Joan Bertrán, 
de la Fundació Cultural, publi-
quen un article sobre com veien 
Montcada els viatgers que hi 
passaven durant els segles XVI, 
XVII i XVIII. Miquel Sánchez re-
passa la història dels molins pa-
perers que van existir entre els 
segles XVI i XVII i, per últim, el 
Museu parla del valor de la do-
nació sobre la família dels Mont-
cada rebuda l’any passat | LG

Es presenta el n.17 de la revista ‘Monte Catano’
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Quan es va inaugurar el Teatre 
Municipal, ara fa tres anys, nin-
gú podia pensar que un dia seria 
l’escenari de l’actuació d’una de les 
companyies de dansa clàssica més 
prestigioses del món, Sant Peters-
burg Festival Ballet. Els propis or-
ganitzadors, la Regidoria de Cul-
tura i Patrimoni, reconeixen que 
es tracta d’una experiència única, 
que ha estat possible “gràcies a 
un cúmul d’afortunades casua-
litats” –en paraules de la cap 
tècnica, Marga Vilalta–, que van 

permetre que la seva gira catalana 
fi nalitzés a la sala montcadenca els 
dies 10 i 11 de març. “La resposta 
del públic ha estat aclaparadora 
i la valoració de l’espectacle ha 
superat amb escreix la gran ex-
pectativa que s’havia creat amb 
amb l’exhauriment de les entra-
des a les dues funcions”, ha dit la 
regidora de Cultura i Patrimoni, 
Mónica Martínez (ICV-EUiA).

Grandiositat. L’obra, amb música 
de Txaikovsky i direcció artís-
tica de Margarita Kamysh, va 

entusiasmar el públic montca-
denc, tant per l’alt nivell dels 
ballarins com per l’espectacular 
posada en escena. El nostre ha es-
tat l’únic muni cipi de la seva gira 
catalana –Vilafranca del Penedès, 
Granollers, Manresa, Sant Cugat i 
Palma de Mallorca– on la compa-
nyia ha fet dues funcions, a més de 
dues materclasses i un assaig obert 
per als alumnes de les escoles de 
dansa. El grup ha fet arribar a 
l’Ajuntament el seu agraïment pel 
tracte rebut, tant per part del pú-
blic com de l’equip tècnic.

Laura Grau | Pla d’en Coll

‘El llac dels cignes’, una experiència 
única en la programació municipal
La perfecció dels ballarins i l’espectacular posada en escena entusiasmen el públic
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Els ballarins i ballarines saluden el públic al fi nal de la representació de dissabte, l’última que van fer a Catalunya abans de retornar cap a Rússia

CARNAVAL
Més premis per a les comparses montcadenques

‘Amazonian Phoenix’, del grup Endansa de l’escola Eva Nieto, va 
guanyar el segon premi a la categoria B i el quart a la millor carrossa 
a la Rua de carnaval de l’Alt Maresme, celebrada el 4 de març a 
Calella. En aquesta mateix rua, també van resultar premiades, a la 
categoria A, la comparsa ‘The white mardi gras’, de Mad Carnival 
(cinquena), i a la categoria B, ‘La fuerza de Yu-ma’, d’LPA Carnaval 
Montcada (desena); ‘Els guardians del Fènix’, de l’escola de dansa 
urbana Cirqs Dance Studio (onzena) i ‘La llegenda de Medusa’, de 
Thirteen Gold (quinzena). Per la seva banda, ‘Draconia’, de l’associa-
ció Jyms, va quedar en segona posició a la categoria de comparses a 
la rua de Carnaval d’Olot, també celebrada el dia 4 | LG

TEATRE MUNICIPAL

TRENTÈ ANIVERSARI
Els Diables fan una calçotada popular el 25 de març
La colla de Can Sant Joan convida els seus seguidors a participar 
a la calçotada popular que organitzarà per commemorar el seu 
trentè aniversari. La trobada tindrà lloc el 25 de març a la plaça 
Bosc del barri, a les 14h. Els tiquets, al preu de 12 euros, es poden 
comprar fi ns al 23 de març a les botigues Marial i Mirant al cel i a 
l’AV de Can Sant Joan. Al centre, els punts de compra són el bar La 
Poma i el centre de psicologia Itaca –al carrer Major | LG

BIBLIOTECA ELISENDA
Concurs de dibuix sobre els personatges d’Andersen
Amb motiu del Dia Internacional del Llibre Infantil, la biblioteca 
Elisenda s’ha afegit al concurs d’àmbit estatal ‘Andersen avui’, 
adreçat a alumnes de primària i primer cicle de secundària. Els 
participants han d’escollir un personatge dels contes de Hans 
Cristian Andersen –per facilitar la tria s’ha preparat una àmplia 
selecció de contes–, dibuixar-lo tal i com se l’imaginaria l’autor si 
escrivís la història en l’actualitat i escriure un breu text manuscrit 
sobre el motiu pel qual han escollit el personatge i les seves carac-
terístiques. El format del treballs serà de 17 x 12 cm. Hi haurà un 
premi consistent en un lot de llibres per a cadascuna de les tres 
categories (1r, 2n i 3r de primària; 4t, 5è i 6è i 1r i 2n d’ESO). El 
veredicte es farà públic al mes de maig | LR
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La directora artística de la companyia 
Sant Petersburg Festival Ballet, Margarita 
Kamysh, va impartir dues masterclasses 
de dansa clàssica l’11 de març al Teatre 
Municipal, a les quals van participar alum-
nes de les escoles Eva Nieto, Grisdance i 
Susana Arévalo de La Unió –que també 
van assistir a l’assaig obert fet a la tarda. 
L’Ajuntament de Mollet va cedir al de Mont-
cada de forma desinteressada unes barres 
mòbils per poder realitzar les classes | LG

> 60 alumnes passen per 
la masterclass de dansa
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POETICAE
L’actor Pep Cruz recitarà lletres de cançons catalanes

El gran actor Pep Cruz actuarà a l’Auditori Municipal l’1 d’abril amb 
l’espectacle ‘Trencadís de lletres’, de Bitó Produccions, un recorre-
gut per cançons i poe mes d’Ovidi Montllor, Jaume Sisa, Lluís Llach, 
Raimon i Joan Manel Serrat, entre d’altres, amb l’acompanyament 
de piano, violí i violoncel. L’obra es va estrenar al Palau Güell de 
Barcelona al 2015 (a la foto) i ha voltat per diferents llocs de Catalu-
nya com el Festival Temporad Alta de Girona. Les entrades ja estan 
a la venda a mirteatres.cat al preu de 10 euros (a taquilla, 12) | LG
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Els Castellers de Montcada i Rei-
xac han posat en marxa una ronda 
de visites a di fe rents escoles i ins-
tituts del municipi per introduir
els alumnes en el món dels cas-
tells. Els centres que participen 
al programa de formació són les 
escoles Font Freda, Mitja Costa, 
El Turó, Reixac, El Viver, Fedac 
i La Salle. Els tallers estan adap-
tats segons les edats dels alum-
nes, que van des de cicle infantil 
fi ns a cicle superior de primària 
i també alguns cursos de secun-
dària. Els tallers es composen 

de dues parts: la part més teòri-
ca, on s’expliquen la varietat de 
castells, la funció dels diferents 
grups i el vocabulari tècnic; i la 
segona part, més pràctica, on 
s’ensenya la tècnica per pujar el 
castell, com fer pinya de mane-
ra segura i com enfaixar-se cor-
rectament per prevenir lesions. 
Segons Mario Delgado, de la 
colla, “l’activitat té molt bona 
acollida entre els alumnes, que 
aprenen les nocions bàsiques 
per fer castells gràcies als vo-
luntaris que participen en la 
formació”.

Laura Grau | Redacció

Alumnes de l’escola Font Freda, participant al taller que van impartir Els Castellers
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Montcada Comunicació ha pror-
rogat fi ns al 24 de març el termini 
per presentar obres al concurs per 
escollir la portada número 500 de 
La Veu de Montcada i Reixac, publi-
cació que també celebra el seu 25è 
aniversari al mes de juliol. Cada 
concursant pot presentar una 
única obra inèdita on constin el 
text ‘La Veu’ i els numeros 500 
i 25 anys. La mida de la porta-
da ha de ser DIN-A3 i es poden 

utilitzar un nombre il·limitat de 
tintes. Els treballs es poden pre-
sentar en suport físic informàtic 
o bé en paper a l’Ajuntament, 
de dilluns a divendres, de 8 a 
14h, o a la Casa de la Vila, de 
9 a 21h. També es poden enviar 
per correu a l’adreça electrònica 
laveudemontcada@gmail.com, fent 
constar les dades personals al 
mateix mail (nom i cognoms, 
adreça, DNI i telèfon). El vere-
dicte del premi, dotat amb 300 

euros per al guanyador, es farà 
públic el 6 d’abril en un acte 
a l’Auditori Municipal (19h), 
durant el qual es projectarà un 
documental sobre la trajectòria 
de la revista i de l’emissora mu-
nicipal de Montcada Ràdio, que 
celebra el seu trentè aniversari. 
L’acte clourà amb una felicitació 
conjunta de l’equip de Mont-
cada Comunicació i els col-
laboradors actuals de la ràdio, 
que han preparat un videoclip.

Laura Grau | Montcada

Es prorroga el concurs de ‘La Veu’
MONTCADA COMUNICACIÓ

Les propostes per il·lustrar la portada 500 es poden presentar fi ns al 24 de març

La colla apropa el món 
dels castells a les escoles
Els tallers s’adrecen a alumnes de primària i secundària 

> Visita guiada a la mostra de Capella
Una cinquantena de persones va participar a la visita guiada que la 
Fundació Joan Capella va organitzar el 5 de març a la mostra sobre 
l’autor que acull l’Auditori Municipal. El comissari de l’exposició ‘Joan 
Capella, poètica d’interior’, Maese Pérez, va ser l’encarregat de la vi-
sita. Fins a fi nal de març i de forma setmanal, també passen per la 
mostra alumnes de les escoles de Montcada i Reixac | LG
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El nou directe de La Pegatina no 
va decebre els fans de Montcada 
i Reixac que van acudir al Tea-
tre Municipal el 15 de març per 
veure en primícia l’espectacle de 
la World Tour 2017, que portarà 
la banda a diferents països d’Eu-
ropa, Àsia i Llatinoamèrica i, per 
primera vegada, a ciutats d’Aus-
tràlia i Àfrica. “Som els mont-
cadencs més universals del 
món”, va dir el cantant Adrià 
Salas, durant el concert, en refe-
rència a la llarga llista de països 

on ha actuat la banda montca-
denca, que l’any vinent complirà 
15 anys d’existència. 

Directe trepidant. L’experiència 
dels músics dalt de l’escenari va 
quedar palesa en el nou directe 
que han assajat durant 10 dies a 
l’equipament municipal gràcies 
al conveni de residència artística 
acordat amb l’Ajuntament per 
segon any consecutiu –el primer 
va ser per preparar la gira com 
a La Gran Pegatina. El grup va 
fer cantar, ballar i saltar durant 

més de dues el públic assistent, 
demostrant una vegada més la 
seva solvència en els directes, 
amb coreografi es, petits gags i 
una contínua interacció amb els 
espectadors. Al fi nal del concert, 
Sala va agrair al públic el seu 
entusiasme “que ens dona més 
força per a la nova gira que 
emprenem aquest divendres”. 
La Pegatina té previst fi nalitzar 
el tour al setembre a la Sala Apo-
lo de Barcelona i començar a en-
registrar el seu sisè disc d’estudi 
a l’octubre. 

MÚSICA

Laura Grau | Pla d’en Coll

La Pegatina estrena el seu nou 
directe al Teatre Municipal
Prop de 800 persones assisteixen al concert que obre la gira World Tour 2017
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Final apoteòsic del concert de La Pegatina, que va fer ballar i saltar durant més de dues hores el públic que va omplir el Teatre Municipal el dia 15 
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TAEWKONDO
El Club Lee Young Montcada torna 
amb cinc medalles del Campionat 
d’Espanya de Poomsae

HANDBOL

El sènior A del CH La Salle, que 
només havia sumat tres punts en 
7 jornades de la segona volta i que 
havia encadenat tres derrotes se-
guides, va aconseguir l’11 de març 
una important victòria al pavelló 
Miquel Poblet en el derbi lassal·lià 
contra La Bonanova (31-19), que 
és cuer del grup D de Primera Es-
tatal. Tot i les importants baixes de 
Pau Maresma, Manel Gámiz i Án-
gel González, l’equip que dirigeix  
Jaume Puig va ser molt superior 
al seu rival gràcies a la inspiració 
ofensiva de Chus Jiménez, autor 
de 7 gols. Amb aquest triomf, els 
vermells mantenen la novena po-
sició amb 18 punts i augmenten 
el seu avantatge amb les dues po-
sicions de descens que ara ocupen 
l’Handbol Esplugues, amb 12 
punts, i La Salle Bonanova, amb 9. 
Els últims resultats negatius de 
l’equip, que havia guanyat 13 
punts a les primeres 15 jornades, 
havien generat inquietud a l’en-
torn del club lassal·lià davant la 
possibilitat de perdre la categoria 
sis anys després de l’ascens. Puig 
considera que aquest canvi de ren-
diment entre la primera i la segona 
volta es pot explicar per l’absència 
de Pau Maresma, el principal refe-
rent en atac, que s’ha perdut una 
gran quantitat de partits per culpa 
dels seus problemes als genolls, i la 
mala sort en moments puntuals:
“L’equip fa una bona feina en 

defensa, però no tenir a Pau en 
algunes jornades ens ha gene-
rat difi cultats a nivell ofensiu. 
Aquesta és una categoria molt 
complicada i ara perdem partits 
molt ajustats que es decideixen 
per petits detalls i que, en ante-
riors temporades, guanyàvem”. 
A manca de set jornades per aca-
bar la lliga, el tècnic lassal·lià creu 
ferventment que el seu equip man-
tindrà la categoria. Segons els seus 
càlculs, el CH La Salle només 
necessita un triomf més per asse-
gurar-se la permanència i, fi ns i 
tot, es podria salvar si no guanya 
cap punt més i l’acompanyen els 
resultats dels seus rivals directes. 
“L’última victòria contra La 
Salle Bonanova ens dona molta 
tranquil·litat. Continuem a la 
part mitja de la classifi cació 
i no contemplo la possibilitat 
d’acabar baixant”, ha comentat 
Puig, qui destaca, com a fet positiu 
d’aquesta temporada, la consolida-
ció dels júniors Arnau Titos i Ma-
rio Pérez “que han de ser el futur 
de l’equip”. 

Femení. A manca de quatre jorna-
des per acabar la competició a Lliga 
Catalana, el sènior femení continua 
sent el cuer amb un 1 punt i està 
virtualment descendit. “La man-
ca de jugadores ha perjudicat el 
rendiment d’un equip que ha de 
pensar en un nou projecte amb 
un nou entrenador”, ha dit Puig. 

L’equip de Jaume Puig obté el segon triomf de l’any i augmenta el seu avantatge respecte les posicions de descens

El CH La Salle aconsegueix una victòria 
balsàmica que l’apropa a la permanència
Rafa Jiménez | Redacció

Chus Jiménez va ser el màxim golejador del CH La Salle en la seva important victòria contra La Salle Bonanova (31-19) al pavelló Miquel Poblet

L’equip de Javier Córdoba no ha 
començat amb bon peu la seva 
participació a la fase fi nal de Quar-
ta Catalana que determinarà quins 
són els sis equips que pujaran de 
categoria. Els montcadencs, que 
van debutar amb un empat a la 
pista de l’H. Poblenou C (23-23), 
van perdre a casa contra el CH 
Sant Miquel B (21-22) i són cin-
quens amb 1 punt | RJ

> Inici negatiu del 
sènior B lassal·lià
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El Lee Young Montcada va obte-
nir cinc medalles –tres ors i dos 
argents— al Campionat d’Espa-
nya de Poomsae que es va dispu-
tar l’11 de març a Cartagena amb 
la participació d’un miler de com-
petidors de 200 clubs de tot l’Es-
tat. Representant la selecció ca-
talana, Soomi Jo Lee i Christian
Villar es van proclamar campions
d’Espanya a les categories Màs-
ter 1 i Júnior respectivament. 
També va guanyar la medalla 
d’or el Trio 2 format per Sergi 
De Castro, José Luis Estudillo i 
Joel Lee, que, a nivell individual, 
es va penjar l’argent en Sènior 
2.  José Luis Estudillo i Soomi Jo 
Lee també van repetir una sego-
na medalla de plata en Parella 2. 
Aquest campionat era puntuable 
per formar la selecció espanyola 
que participarà a l’Europeu.

Premis Nacionals. Quatre inte-
grants del club Lee Young van 
rebre un guardó a l’entrega dels 
Premis Nacionals que es va fer 
el 10 de març a Múrcia. Pascual

 

Palos va guanyar la medalla de 
plata al mèrit esportiu mentre 
que Celestino Montoya, Joel 
Lee i José Manuel Ramón van 
rebre la de bronze.   

TAEKWONDO

A nivell individual i per conjunts, va aconseguir tres ors i dos argents a Cartagena

Rafa Jiménez | Redacció

El Lee Young guanya cinc medalles 
al Campionat d’Espanya de Poomsae

Representació del club local que va participar a Cartagena amb el seu director, José Santiago
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FUTBOL
L’EF Montcada venç a Mollerussa (2-4) 
i encadena dos triomfs consecutius a 1a Divisió

El CD Montcada reafi rma la segona posició 
i amplia el seu avantatge amb el tercer classifi cat 
Els verds han guanyat 
els seus quatre últims 
partits i la seva darre-
ra victòria al camp del 
CF La Romànica (2-4) 
li permet consolidar la 
segona posició al grup 
6è de Tercera, ampli-
ant fi ns als sis punts el 
seu avantatge amb el 
tercer, l’EF Bonaire | RJ SA
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Després de la victò-
ria en el derbi contra 
l’FC Sant Quirze (2-
0), l’equip d’Antonio 
Moya també va gua-
nyar al camp del CFJ 
Mollerussa (2-4). Les 
‘reds’ consoliden la si-
sena posició amb 39 
punts i s’apropen a 
cinc del tercer lloc | RJ LA
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L’UD Santa María guanya tres partits seguits 
i aspira a poder arribar al quart lloc de la classifi cació

L’equip d’Alfonso Tor-
res no perd des de fa 
tres jornades i,  des-
prés de guanyar al 
camp de l’EF Barberà-
Andalucía (0-1), ocu-
pa la setena posició 
al grup 6è de Tercera 
amb 37 punts, apro-
pant-se a quatre del 
quart classifi cat | RJ SA
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TENNIS DE TAULA
El CTT La Unió A es proclama campió de lliga i el 
sènior B es classifi ca per disputar el play-off d’ascens
El primer equip es va 
assegurar el títol amb 
la 20a victòria seguida 
que va aconseguir el 5 
de març a Vilanova i 
la Geltrú. Aquest ma-
teix dia, el sènior B va 
guanyar a Calella i dis-
putarà el play-off d’as-
cens a 2aB | RJ R
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El comitè de competició de la 
Federació Catalana de Futbol 
ha tornat a clausurar l’estadi de 
Can Sant Joan de cara al partit 
que l’UE Sant Joan-Atlètic ha 
de jugar el 26 de març contra el 
Masnou per, segons especifi ca, 
“produir-se incidents greus de 
públic” durant la darrera jorna-
da a casa contra el FC Girona B 
(0-3). La Federació, que no es-
pecifi ca si aquest enfrontament 
s’haurà de disputar a porta tan-
cada, també li ha imposat una 

multa econòmica de 385 euros 
i l’avisa que, en cas de que es 
tornin a produir nous incidents, 
podria ser exclosa de la compe-
tició. La Unió va expressar a les 
xarxes socials la seva indignació 
amb el nou càstig que ha rebut 
per part de l’ens federatiu. El 
19 de febrer, el conjunt de Can 
Sant Joan, que el 18 de març 
juga a Lloret, ja va haver de 
disputar al camp del Carmelo, 
i a porta tancada, el seu partit 
contra l’FC Andorra B | RJ 

FUTBOL

L’UE Sant Joan rep una nova sanció
i podria ser exclosa de la competició
L’equip de ‘Pinti’ no podrà jugar al seu estadi el partit del 26 de març contra el Masnou
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L’estadi de Can Sant Joan tornarà a ser tancat
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.....Minut i resultat....................................

Representació local 
a la recepció ofi cial 
que la Generalitat va 
oferir a les seleccions 
catalanes pels seus 
èxits durant el 2016

Una delegació de l’AEE Montserrat Miró i del CK Montcada va assistir a 
la recepció que la consellera de la Presidència del govern català, Neus 
Munté, va oferir el 7 de març al Palau de la Generalitat als diferents 
equips de les seleccions catalanes de korfbal, des de la sots-15 fi ns a 
l’absoluta, pels èxits aconseguits durant el 2016. La representació local 
va estar formada per Judit Fernández, Clara Cruz, Luis Hernández, Aida 
Rodríguez, Aitana Segura i Pau Segura. D’altra banda, l’AEE Montserrat 
Miró es va afegir als actes commemoratius del Dia Internacional de les 
Dones Treballadores que es va celebrar el 8 de març amb la difusió d’un 
cartell amb l’eslògan: ‘Korfbal, l’esport que igual=a’. Cristina Martínez, 
presidenta de l’entitat i professora d’Educació Física a l’institut Montserrat 
Miró, reivindica la singularitat de l’únic esport mixt que, segons diu, “pro-
mou la igualtat perquè permet que nois i noies puguin competir al 
mateix temps, respectant les seves diferències físiques” | RJ
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L’UE Montcada inicia la segona fase 
amb l’objectiu d’evitar el descens
El primer equip, que va acabar la primera fase de la 
Divisió d’Honor de la Lliga Catalana d’escacs a l’última 
posició del grup 1r amb 1 punt, afronta la seva parti-
cipació a la segona fase, formada pels últims quatre 
classifi cats dels dos grups i que determinarà quins són 
els tres equips que descendiran. Els participants arrose-
guen els punts que van aconseguir a la primera part de 
la temporada i l’equip montcadenc va començar amb 
una derrota contra el Foment (3-7). Al grup 7è de 1a 
Provincial, el sènior B també va perdre per 3 a 5 contra 
l’Agustí B i ocupa l’última posició amb 1 punt | RJ

Bons resultats del Roller 
Can Cuiàs a Marina d’Or
Pablo Soler va ser quart a la clas-
sifi cació general de la categoria 
popular de la Mitja Marató de Ma-
rina d’Or que es va disputar el 12 
de març a Oropesa del Mar. Héctor 
Cunillera i Danny Molina van ocu-
par la novena i la desena posició a 
la categoria Màster 30 mentre que 
Jeanne Lucero va ser desena en 
sènior femení. A la Marató, i a la 
categoria de federats, Jordi Laga-
res va ser 13è en Màster 30 mentre 
que Ramón Subirats va ser 36è a 
la cursa popular en Màster 50 | RJ

PATINATGE

Debut positiu de Pau Egeda i Anna Villar, del Club 
Ciclista Biking Point, a l’Open d’Espanya XCO Cofi dis
Pau Egeda –a la foto, el primer 
per l’esquerra– i Anna Villar, del 
Club Ciclista Biking Point, han ini-
ciat amb bon peu la seva partici-
pació a l’Open d’Espanya de BTT 
XCO Cofi dis que va començar el 
5 de març amb els Internacionals 
de Chelva, a València. Egeda va 
ser segon a la categoria Màster 
30 amb un temps d’1 hora i 14 
minuts mentre que Villar va ser 
quarta en èlit femenina, amb 1 
hora i 26 minuts. La segona pro-
va de l’Open d’Espanya, format 
per tres curses, es disputarà el 
19 de març a Valladolid | RJ

BTT 

Enric Dalmau i Jordi López, premiats pel seu paper 
a la Copa Catalana de Curses de Resistència

En el marc de l’entrega de pre-
mis de la 3a Copa Catalana de 
Curses de Resistència que la 
Federació d’Entitats Excursionis-
tes de Catalunya va organitzar 
el 4 de març a Barcelona, Enric 
Dalmau i Jordi López, ambdós de 
l’UltraJAM, van ser guardonats 
per haver quedat a la primera i a 
la segona posició de la classifi ca-
ció general a les categories Màs-
ter i Veterans respectivament. 
López també va rebre un premi 
a la regularitat per haver fi nalitzat 
totes les curses d’aquesta com-
petició formada per un total de 
sis proves | RJ BÀSQUET

Obert el període per presentar candidatures a les
eleccions que escolliran una nova junta de l’UB MiR

Les candidatures es poden 
presentar fi ns al 13 d’abril i les 
eleccions per escollir la nova 
junta directiva se celebraran 
el dia 21 a la sala de reunions 
de la pista coberta de la Zona 
Esportiva Centre, de 18 a 21h. 
D’altra banda, el sènior B de 
l’UB MiR –a la foto– és setè al 
grup 2n del Campionat Territo-
rial de Barcelona amb 31 punts 
i un balanç d’11 victòries i 9 
derrotes. A l’última jornada, els 
montcadencs van superar el 
CB La Roca (64-45) i encade-
nen quatre triomfs seguits  | RJ PI
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Les inscripcions per al Campionat d’Europa de Curses 
de Muntanya de Veterans es tancaran el 30 de març 

Al tancament d’aquesta edició, 99 
atletes s’havien apuntat a l’Europeu 
de Veterans que es disputarà el 30 
d’abril coincidint amb la celebració 
de la 4a edició de la Montescatano
que organitza la JAM. El termini 
d’inscripcions per aquesta cursa 
de 13,4 km destinada a esportistes 
majors de 35 anys que han de tenir 
fi txa amb les seves respectives fede-
racions nacionals es tancarà el 30 
de març i es poden fer al web www.
montescatano.cat. El termini per 
participar a les altres dues curses 
de la Montescatano, de 21,7 i 13,4 
km, estarà obert fi ns al 15 d’abril. 
De moment, hi ha 103 inscrits | RJ

ATLETISME DE MUNTANYA 
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Portes obertes per al Dia 
Mundial de l’Activitat Física 

IME

Amb motiu d’aquest dia que se 
celebra el 6 d’abril, l’IME farà, du-
rant la setmana del 3 al 7 d’abril, 
unes jornades de portes obertes a 
les activitats dirigides que organitza 
al pavelló Miquel Poblet, a la Zona 
Esportiva Centre i al Kursaal. Per 
participar, i segons la disponibilitat 
de places, cal presentar-se abans 
de l’inici de l’activitat. Montcada 
Aqua també s’afegeix a la iniciativa 
i permetrà l’accés a determinades 
activitats físiques i aquàtiques | RJ
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EXCURSIONISME
El CEAV comença els actes de celebració del seu 
50è aniversari amb la inauguració d’una exposició

El Centre Excursionista Alpí-Vallesà inaugura el 5 d’abril al Kursaal
(19.30h) l’exposició sobre el seu 50è aniversari amb un recull de fo-
tografi es. El club rebrà el 23 de març un reconeixement a la festa de 
la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya. D’altra banda, un 
centenar de persones va participar el 5 de març a la segona sortida del 
cicle ‘Montcada Camina 2017’ que organitza l’IME amb el suport d’El 
Cim, el CEAV i el CECC –foto. El recorregut de 10 quilòmetres al Turó 
va ser tot un èxit de convocatòria ja que es va doblar la participació de 
la primera sortida que es va fer el 5 de febrer a Sant Pere de Reixac. La 
següent proposta d’aquest cicle està prevista per al 2 d’abril amb una 
excursió de 16 quilòmetres a Can Coll (Cerdanyola) | RJ 
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.....Viu l’Esport................
KARATE

El Shi-Kan obté quatre podis al 
Campionat de Catalunya Infantil
Va assolir dos subcampionats i dues terceres posicions en kumite i a la categoria juvenil

El club Shi-Kan va obtenir uns 
grans resultats al Campionat 
de Catalunya Infantil que es va 
disputar el 4 de març al pavelló 
Olímpic de Reus amb la par-
ticipació d’uns 500 esportistes 
d’entre 6 i 13 anys de les catego-
ries benjamí, aleví, infantil i juve-
nil. En aquesta categoria i en ku-
mite, Eric Ruiz (-50 kg) i Carlos 
González (+60kg) es van proc-
lamar subcampions mentre que 
Álex Berzosa (-60 kg) i Francesc 
Cinca (-40 kg) van ser tercers. 

Rafa Jiménez | Redacció
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Representació del Club Shi-Kan que va oferir un bon rendiment al Campionat de Catalunya

Iván Roldán i Adrián Rodríguez es 
proclamen subcampions de Catalunya
Els patinadors de categoria aleví i pre-benjamí van fer un gran paper a Lliçà d’Amunt

Delegació del Roller Can Cuiàs que va estar present al Campionat de Catalunya de Pista

El Roller Can Cuiàs va obtenir 
dues segones posicions al Cam-
pionat de Catalunya de Pista 
que es va disputar l’11 de març 
a Lliçà d’Amunt. L’aleví Iván 
Roldán va ser tercer a la prova 
de 1.500 metres en línia i segon 
a la de 3.000 m. puntuació, però 
la suma de les dues curses li va 
donar el subcampionat. D’altra 
banda, el pre-benjamí Adrián 
Rodríguez va ser segon als 300 
i 500 m. en línia. L’equip infantil 
també va estar format per Eva 
Fernández i Mireia Téllez | RJ 

L’aleví A del CD Montcada s’emporta 
el derbi abans de jugar la Danone Cup

L’aleví A del CD Montcada va 
guanyar per 3 a 2 el derbi con-
tra l’EF Montcada A que es va 
disputar el 4 de març a l’estadi 
de la Ferreria. Els verds, que són 
sisens del grup 13è de 2a Divisió 
amb 32 punts, es van revenjar 
de la derrota per 5 a 3 que van 
encaixar a la primera volta con-
tra els vermells, novens amb 28. 
D’altra banda, l’aleví A verd ju-
garà la fase prèvia de la Danone 
Cup que es disputarà el 19 de 
març a Cabrils | RJ  

Els verds, que van derrotar l’EF Montcada (3-2), disputaran la fase prèvia a Cabrils
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L’aleví A del CD Montcada va sumar els tres punts en el derbi contra l’aleví A de l’EF Montcada

La delegació local va participar l’11 de març a la tercera jornada 
del Comarcal de Natació que el CEVOS va organitzar a Cerdanyola. 
Entre els resultats de l’EN Montcada, van destacar les dues victò-
ries dels cadets Claudia Garrote i Marc Grau als 100 metres papa-
llona i lliures. La júnior Marta Mérida va guanyar els 100 m. papallo-
na i, entre els infantils, Martí Toldos va guanyar la prova de 100 m. 
papallona mentre que Eloy Quero va ser el millor als 100 m. lliures. 
En relleus, els equips alevins i cadets mixtes van ser els millors a 
les proves de 4x25 metres i 4x50 metres respectivament | RJ

NATACIÓ
L’Escola de Natació Montcada suma nou primeres 
posicions a la tercera jornada del Comarcal

KORFBAL
Un equip de l’INS Montserrat Miró guanya el KINS 
disputat a Cerdanyola i es classifi ca per a la fase fi nal
El conjunt integrat per 
alumnes de 4t d’ESO 
va guanyar el KINS que 
la Federació Catalana 
i el CEVOS van orga-
nitzar el 7 de març a 
Cerdanyola del Vallès. 
La representació local 
va estar formada per 
quatre equips de l’ins-
titut de la Ribera, tres de la Ferreria i quatre del Miró. El guanyador 
d’aquesta trobada entre 9 centres de secundiària s’ha classifi cat per a 
la fase fi nal que es disputarà el 24 de maig a Barcelona | RJ 
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GIMNÀSTICA
El Club Gimnàstic La Unió puja a dos podis a la 
competició per equips del Trofeu Vila de Montgat

L’equip aleví del CG La 
Unió, format per Carla 
Álvarez, Iratxe Jiménez, 
Antia Pérez, Goreti Fo-
nollet i Ainhoa Rodrí-
guez, va aconseguir la 
medalla d’or a la cate-
goria B al II Trofeu Vila 
de Mongat que es va 
disputar el 5 de març. 

El conjunt infantil, integrat per Itziar Ruiz, Olalla Gómez, Daniela Belo, 
Laura Mejía i Lucía Pina, va ser tercer a la categoria B. A nivell indivi-
dual, Sheila Rogel va ser quarta a la categoria Benjamí A | RJ 
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Irina Casado
‘Saxorapera’. Cantar rap i tocar el saxo pot semblar una combinació estranya, però és la fórmula que 
ha trobat Irina Casado per expressar-se musicalment i amb la que va captivar el jurat de Cabal Musical, 
un programa de beques per a joves músics promogut pel Consorci del Besòs i coordinat pel prestigiós 
Taller de Músics –en què participa per primer cop Montcada i Reixac. Casado, de 24 anys i veïna de 
Mas Rampinyo, compagina els estudis de Psicologia a distància amb una feina de mitja jornada, per 
poder dedicar el màxim de temps lliure a la seva gran passió, la música. Va estudiar al Conservatori de 
Sabadell des dels 6 fi ns al 18 anys, on va aprendre a tocar el saxo, un instrument poc habitual entre les 
dones músiques. Afi cionada a escriure poesia des de l’adolescència, no se separa mai d’una llibreta on 
apunta les idees que li venen al cap i que transforma en lletres de rap on reivindica la seva condició de 
jove, dona i treballadora. Li agrada jugar a korfbal, esport que practica amb el CK Montcada.

‘Per créixer cal superar 
petits reptes cada dia’

Què suposa haver estar seleccio-
nada a Cabal Musical?
És una gran oportunitat per poder 
donar-li forma a totes les idees que 
tinc al cap. M’agrada tocar el saxo i 
cantar rap, però no acabo de trobar 
la manera de conjuntar les dues 
propostes. Crec que el Taller de 
Músics m’ajudarà a defi nir un camí 
creatiu propi.
Què et va dir el jurat de la teva in-
ter pretació al càsting?
Els hi va semblar interessant po-
sar en comú el saxo i el rap. Van 
destacar la sonoritat obscura o de 
baixa fi delitat, semblant a les grava-
cions dels discos antics. Ara caldrà 
veure de quina manera ho acabem 
d’harmonitzar. Si ho faig tot jo sola o 
acompanyada d’una banda de jazz 
o un deejay. Ja veurem què en surt 
de tot això.
En què consisteix la formació?
Cada setmana faré classe amb 
el meu mentor, el percussionista 

Marc Ayza, amb qui treballaré els 
aspectes relacionats amb la inter-
pretació i la composició. A més, 
dos o tres cops al mes, faré una 
masterclass sobre el món de la in-
dústria musical, que inclou temes 
com el management, la facturació 
o el funcionament d’un estudi de 
gravació. La idea del projecte és 
posar al nostre abast totes les eines 
possibles perquè puguem ser auto-
sufi cients. L’última fase, cap al juli-
ol, consistirà en enregistrar quatre 
o cinc peces, fer un videoclip i un 
reportatge fotogràfi c. A l’octubre hi 
haurà el concert fi nal dels 12 can-
didats seleccionats.
La beca fi nalitza aquí?
La continuïtat dependrà dels re-
sultats i del meu grau de com-
promís. A mi m’encantaria seguir la 
formació un any més.
Quines són les teves infl uències 
musicals?
Els grans autors de jazz com Char-

lie Parker o Duke Ellington m’han 
marcat, però m’agraden molts tipus 
de música. Gràcies al meu pare, he 
conegut bandes com Deep Purple 
o Led Zeppelin, que m’han fet es-
timar el rock. De l’entorn més pro-
per, segueixo La Pegatina i Itaca 
Band. Com a raperes, admiro Mala 
Rodríguez i Gata Cattana.

El món del rap és tradicionalment 
masculí. Per què?
Sempre s’ha associat aquest estil 
als homes perquè acostuma a fer 
servir un llenguatge directe i unes 
formes agressives. Els meus raps 
no són durs, són més aviat tran-
quils. Neixen de la meva afi ció a 

escriure poesia i de la necessitat 
de poder-ne cantar les lletres.
De què parlen les teves cançons?
De les coses que em passen, de 
l’amor i el desamor, el sexe, les 
desigualtats socials i, últimament, 
també de feminisme.
Ets sents discriminada per ser 
dona en el teu dia a dia?
Molt sovint, al tren o al metro, et 
trobes amb situacions incòmodes. 
L’altre dia un noi volia cridar la 
meva atenció, fent  ‘tse, tse...! Em 
vaig apropar a ell i li vaig dir que jo 
no era un gos i que si volia dir-me 
alguna cosa, podia adreçar-se a mi 
com una persona. Es va quedar ta-
llat! És que ja no em puc quedar 
callada. Sortir de nit i tornar sola a 
casa també és un problema quan 
ets una noia. Als nois no els hi di-
uen constantment que vagin amb 
compte. 
Què penses dels joves de la teva 
generació?

Tinc molts amics de més de vint 
anys treballant en feines que no els 
agraden i sense cap tipus de moti-
vació. No han estudiat una carrera, 
però tampoc han buscat alguna 
cosa que els ompli, algun projecte 
que els il·lusioni. Sempre els acon-
sello que marxin fora i surtin de la 
seva zona de confort. Jo ho vaig fer 
quan tenia 20 anys i l’experiència 
em va resultar molt estimulant.
On vas anar?
Vaig treballar de cangur a Londres 
durant 9 mesos. En aquest temps, 
vaig aprendre a cuidar dues cria-
tures, moure’m sola per la ciutat, 
gestionar els meus propis diners,  
parlar un altre idioma,... En fi , vaig 
fer un gran salt quant a l’autonomia 
personal. Crec que per créixer cal 
superar petits reptes cada dia.
Continuaràs jugant a korfbal?
Sí, mentre pugui no deixaré el CK 
Montcada. Hi tinc grans amics i 
passo molt bones estones.

‘Crec que la beca amb 
el Taller de Músics 
m’ajudarà a defi nir un 
camí creatiu propi’ 

Música

A títol personal
LAURA GRAU
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