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Editorial

“Vull continuar representant humilment però amb tenacitat els meus
veïns i veïnes”

Aquesta nova publicació pretén esdevenir humilment un
nou punt de trobada de la gent d’esquerres i progressista de
la nostra ciutat
Des de fa més d’una dècada, la
societat mundial viu en canvi
constant. El ritme evolutiu es va
accelerar amb la globalització
i l’auge de les tecnologies de la
informació i la comunicació. Ara,
l’accés a internet i el coneixement dels nous llenguatges ja
són un termòmetre vàlid per mesurar el desenvolupament de les
societats pel que fa a qualitat de
vida i democràcia.
Aprenem i reaprenem, llegim
quelcom i als cinc minuts ja ha
canviat la realitat, els fets succeeixen a una velocitat de vertigen... El nou espai preeminent de
relació i de poder és la xarxa, i
cada cop es troben menys racons

d’anàlisi i de reflexió profunda.
Si a aquesta realitat li sumem que
vivim una crisi econòmica, social,
nacional i política sense precedents al nostre país, ens trobem amb una situació d’angoixa
i incertesa en les famílies, els
col·lectius i els individus que necessita de nous referents, formes
i plantejaments.
Calen espais de reflexió serena
i profunda, lluny del soroll dels
mass media. És necessari, més
que mai, repensar l’educació,
la sanitat, els models territorial i
productiu, la justícia, i les institucions públiques, construir de
l’alternativa. Calen fòrums públics, amb vocació de ser pedagògics, oberts sense por ni prejudicis als debats actuals.

Amb aquest esperit, neix Dempeus!, el nou diari d’esquerres de
Montcada i Reixac. Una publicació que pretén esdevenir humilment un nou punt de trobada de
la gent d’esquerres i progressista
de la nostra ciutat. Una finestra
oberta a la participació dels ciu-

Calen espais
de reflexió serena
i profunda,
lluny del soroll
dels mass media

tadans i ciutadanes i les entitats,
que tenen molt a dir i volen expressar les seves opinions vers
els temes que ens preocupen
com a poble o que ens afecten
com a montcadencs, catalans,
espanyols i europeus.
No ens volem amagar. Mantenim
les nostres conviccions. Volem
compartir els nostres valors, conviccions i reflexions. Aquest diari
n’és mostra. Els socialistes obrim
les nostres portes encara més, i
convidem tothom que es consideri d’esquerres, progressista,
a participar d’aquest projecte,
sempre pensant en Montcada i
Reixac, per una millor qualitat de
vida i un futur pròsper al nostre
estimat poble.
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Opinió

Contra l’atur, la pobresa i la desigualtat: per un
model econòmic i social just i progressista
• Redacció
Estem governats per la dreta,
del PP a Espanya i de CIU a Catalunya, una dreta neoliberal que
vol portar el país cap a un nou
paradigma econòmic i un model
productiu esmicolant el model de
benestar i el pacte social aconseguits en les darreres dècades.

L’activisme polític
tradicional ha
quedat obsolet
davant de les
noves necessitats i
injustícies sorgides
de la globalització

A Catalunya estem patint un clar
desmantellament del teixit industrial i s’ha entrat en un cercle
viciós a causa de la inacció del
govern de CIU, amb el suport
d’ERC: els treballadors no es formen perquè no hi ha oportunitats
de formació de qualitat i accessible, no hi ha inversions en polítiques actives d’ocupació; ni una
estratègia coherent en política
econòmica i les polítiques socials
brillen per la seva absència.
Davant d’aquesta situació, per
donar resposta, han anat sorgint
noves formes d’activisme polític,
superant les formes tradicionals
de participació a través dels partits polítics. Aquestes noves formes d’organització i de lluita defensen nous models econòmics,
com per exemple l’economia del
bé comú, la renda bàsica, i estan
en general alineats en la defen-

sa dels drets de ciutadania i de
la igualtat d’oportunitats per a
tothom i la no-exclusió social.
Aquest cap de setmana ha tingut
lloc la gran Marxa per la dignitat
a Madrid. Donar suport a aquests
nous moviments socials, treballant amb ells, és el nostre deure com a socialistes i la nostra
màxima per recuperar els models
econòmic i social que volem: pro-

gressistes, equitatius i justos, que
ofereixin solucions i que garanteixin els drets socioeconòmics
de les persones.
Els socialistes no podem mirar a
un altre costat, és hora d’assumir
més responsabilitats, ja sigui
des de l’oposició al Congrés i al
Parlament, com des dels ajuntaments, que són les institucions
més properes a les persones que
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María Elena Pérez, candidata a la reelecció a
l’alcaldia amb el 93% dels vots

‘Dempeus!’, un nou altaveu públic obert als
debats d’actualitat al municipi i a la societat

• Redacció
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en aquest moment no cobren cap
tipus d’ajuda i que corren un alt
risc de ser exclosos. El nostre
compromís és contra l’atur, la
pobresa i la desigualtat. Aquesta
és la nostra lluita per un model
econòmic i social just i progressista.
Un nou model de treball està en
marxa al PSC, els i les socialistes de Montcada entenem que
l’activisme polític tradicional ha
quedat obsolet davant de les
noves necessitats sorgides de
la globalització i de l’accés lliure i il·limitat a la informació que
proporcionen Internet i les noves
tecnologies. Per tant, considerem, que és summament important articular noves formes de
mobilització i activisme unitaris
i massius contra les polítiques
contra els drets humans i a favor
de la justícia social.

• Redacció
L’Assemblea del PSC de Montcada i Reixac ha reelegit per immensa majoria, amb el 93% del
vots, a María Elena Pérez com
a candidata socialista per a les
eleccions municipals 2015
Un cop ratificada en assemblea,
la candidata a la reelecció al capdavant de l’alcaldia de la ciutat
ha expressat la seva intenció de
“tornar a guanyar les properes
eleccions municipals del maig
del 2015 per servir i representar
humilment, però amb tenacitat,
als ciutadans i les ciutadanes de
la ciutat”. Després de rebre el suport de la immensa majoria dels
militants socialistes, en el procés
de primàries, María Elena Pérez
havia estat l’única candidata que
va recollir els avals necessaris.
Pérez ha agraït “la confiança dipositada en la seva candidatura
i el seu projecte” i ha assenyalat

La socialista vol tornar a guanyar les municipals del 2015 per continuar defensant els
drets i els interessos de la ciutadania montcadenca

que “ara comença un nou cicle
per revifar amb il·lusió renovada
el projecte socialista, que és un
projecte de transformació social,
per a l’home i per a la dona, i que
lluita per la igualtat real”.
La ja candidata dels i les socia-

listes ha dit que les veritables
amenaces d’avui dia no són altres que “la crisi econòmica, política i social i l’atac de la dreta a
tot allò que s’havia construït fins
ara, els drets socio-econòmics”.
En aquest sentit, Pérez ha recla-

mat “ser forts com a socialistes
per protegir tots aquests drets
aconseguits, sense permetre cap
pas enrere”. Finalment, la líder
dels socialistes montcadencs ha
encoratjat els seus companys i
companyes a “treballar pel poble, pels veïns i veïnes, sense
complexes i des del compromís

amb els valors socialistes de la
justícia, la igualtat i la solidaritat”.
María Elena Pérez haurà de ser
ratificada properament en el Consell de la Federació del PSC del
Vallès Occidental Sud i en el Consell Nacional del PSC, juntament
amb els altres alcaldables de la
comarca i del país.

Volem treure l’aigua clara
• Redacció
Els i les representants polítics
del PSC a l’Ajuntament i al Partit
no ens podem quedar de braços
creuats i amb actitud indiferent
davant la situació que es planteja
al nostre consistori arran de les
resolucions judicials en matèria
d’expropiacions per les peticions
formulades per les empreses Tort
SA (9.808.225 €, més interessos),
Foment Industrial del Vallès SA
(3.237.349€, més interessos), i
RS Patrimoni SL i Joan Carrasco
(1.907.088 €, més interessos), i
que algunes d’elles tenen el seu
origen al voltant de l’any 2002.
Volem posar de manifest que la
responsabilitat política s’ha de
refermar quan es produeixen
situacions que afecten el bé
comú. No podem observar
impunement com succeeixen
aquests casos i deixar que
erosionin inexorablement la
imatge que la ciutadania té
envers els seus representants

L’Ajuntament
vol ser el màxim
de transparent
possible per
tal d’investigar
si hi ha hagut
responsabilitats
en la gestió
dels expedients
expropiatoris.
públics. Volem garantir a la nostra
ciutadania que farem allò que
tinguem a les nostres mans per

L’objectiu és
defensar els
interessos
generals del
municipi davant
de les resolucions
judicials per les
expropiacions
salvaguardar els interessos del
nostre poble per davant de tot.
I es per això que l’Ajuntament
a l’inici del 2012 va demanar
assessorament jurídic extern
sobre aquesta matèria. En funció

de les conclusions a les quals es
van arribar, que representaven
un perjudici econòmic per al
municipi i atenent a la necessitat
de determinar l’actuació de tot
el personal que va intervenir
en aquests temes, el consistori

va demanar a la Diputació de
Barcelona, el juliol de 2013,
l’assistència jurídica i tècnica
per tal d’investigar si hi ha hagut
responsabilitats en la gestió
dels expedients expropiatoris
que hagin causat indefensió o
lesió als interessos generals del
municipi.
Aquest organisme ha comunicat
al consistori que, un cop valorada
la petició i analitzada la documentació, cal obrir el corresponent expedient informatiu per tal
d’aclarir la intervenció del personal de l’Ajuntament en aquests
processos expropiatoris.
Per la seva banda, l’alcaldessa
ja ha avançat que l’Ajuntament
seguirà puntualment els tràmits
d’aquest expedient informatiu
amb l’objectiu de garantir la
millor defensa dels interessos
municipals.
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Monogràfic

CRONOLOGIA D’UNA LLUITA

Ja no depèn de tecnicismes, tan sols cal voluntat política per començar les
obres
gament diferida en el temps (més
de 30 anys des dels primers compromisos) i absolutament necessària per a la pròpia subsistència de Montcada i Reixac com a
municipi viable en aspectes com
la seva capacitat econòmica, comercial, social, cultural. Mantenir
gaires anys més la disgregació
dels nuclis de població del municipi pot suposar el declivi definitiu de Montcada i Reixac a simple
ciutat dormitori, primer, i com a
conjunt de barriades adscrites a
la Gran Barcelona necessitada
d’expansió territorial, després.
Tot això per dos raons: primera,
per les ja immenses servituds i
càrregues que Montcada i Reixac
ha patit ja en favor del territori metropolità (comunicacions
viàries i ferroviàries, plantes
d’incineració, ecoparcs, depuradores d’aigua, etc.) sense cap

Cal reparar
la injustícia:
Montcada s’ha
vist trinxerada
en benefici
del territori
metropolità
retorn a canvi (Hospital Ernest
Lluch, ampliació d’equipaments
escolars, desdoblament de comunicacions ferroviàries, etc.,
paralitzats tots) i que requereixen
una contrapartida immediata. I en
segon lloc perquè dita contrapartida està ja planificada, acordada
i pressupostada amb diversos

Entrevista a l’alcadessa, María Elena Pérez

“Podem guanyar la lluita
pel soterrament”
Com penses fer front la situació
de paràlisi actual pel que fa al
soterrament?
Mantenint la unitat d’aquesta reivindicació. L’Ajuntament en ple
ha d’estar al capdavant, i jo ho
estaré la primera, però aquesta
alcaldessa i aquest Ajuntament
no tenen força sense el suport
de tota la ciutadania de Montcada i Reixac en aquesta lluita, que
lluny d’estar perduda, està més
viva que mai i la podem guanyar.
El Pla Nacional d’Infraestructures
preveu que es faci un túnel al
Turó de Montcada per desviar la
R4 de Rodalies i guanyar entre
3 i 4 minuts en el recorregut
total fins a Manresa. No seria
molt més pràctic millorar la
infraestructura ja existent?
El PSC de Montcada s’ha posicionat en contra d’aquesta agressió
al nostre territori. Ho considerem
un malbaratament de diners obscè, davant la situació de crisi que

Governs de tots els colors possibles, de forma que no és per una
qüestió ideològica o tècnica per
la qual estan paralitzats, sinó per
manca de voluntat política.
Per tant, tot projecte polític a
Montcada i Reixac per al proper
2015 ha d’assumir, per ser creïble,
com a primer i fonamental punt
en la seva llista de propostes pel
municipi, el desbloqueig immediat dels acords de 19 de novembre de 2007 entre Ajuntament,
Generalitat, Ministeri de Foment
i ADIF i els projectes tècnics que
depenen d’aquesta voluntat política pactada.
Mentrestant, cal fer tot el necessari per denunciar públicament
els abusos del Ministeri envers
els ciutadans de Montcada en
l’assumpte del pou de ventilació
del TAV a construir al carrer Jaume I i just al costat de l’ambulatori

Quin postura tens davant dels
abusos de Foment i ADIF com
per exemple les obres del pou de
ventilació de la LAV?
He de dir que en aquest punt estic orgullosa de la feina que s’ha
fet tant des de l’Ajuntament com
des de la Plataforma Tracte Just,
Soterrament Ja! Ens hem mantingut inflexibles davant l’abús que
volia cometre el Ministeri, fent
una expropiació arbitrària, injusta i molt lesiva per a la nostra ciutat. Ens hem negat a signar l’acta
d’expropiació en senyal de protesta per la manca de resposta a

les al·legacions presentades per
l’Ajuntament i per d’incompliment
reiterat dels compromisos adquirits pel Ministeri i ADIF quant al
soterrament de la línia de Portbou i els altres projectes que
han quedat pendents a la nostra
ciutat. Ens han donat la raó, i finalment les obres no afectaran ni
la via pública, el Passeig Jaume
I, ni tampoc el Rec Comtal, com
pretenien en un principi.

de Montcada Centre. La maquinària burocràtica de l’Estat,
malgrat sigui sota el control del
color polític de torn, no pot trepitjar més una ciutadania tan angoixada per les conseqüències
de la crisi econòmica i allunyada
de l’administració. La ciutadania
està a punt de dir prou i hem de
ser ben conscients d’això.
No podem fer cap pas enrere:
ni renunciar al desbloqueig immediat del projecte, ni plegar-se
a nous “canvis de cromos”, ni
transigir en favor de projectes
que l’Administració Central vulgui vendre com a més prioritaris, com el foradament del Turó
de Montcada. Només hi ha una
prioritat i una injustícia de decennis que mereix ser reparada
immediatament, i treballarem fins
les últimes conseqüències per
reparar-la definitivament.

La reivindicació
es manté viva

• Redacció
El passat 13 de Març, Montcada
va retre homenatge a les 159
víctimes de les vies del tren.
Honor i record pels que ja no hi
són amb nosaltres i lluita pels
que quedem, perquè aquesta
xifra no s’engrossi mai més. Una
escultura de l’artista Gabriel
Ruiz, a la Cruïlla del Soterrament,
recordarà a partir d’ara les
víctimes del tren que passa des

2005-2006
Constitució Plataforma. Manifestacions,
firmes, talls vies, ...
2007-2008
Negociació Adms. Públ. Primers acords
(Conveni Projecte Soterrament)
2009-2010
Desenvolupament conveni (Projecte
definitiu Soterrament)
2011-2013
Crisi econòmica, canvi Govern
Central, paralització projecte.

PUNT DE PARTIDA
Any 2000
Resolució Secretaria Estat Infraestructures sobre el Pla Estratègic. Previsió
2000
pas sota la llera del Ripoll de la via del
30 d’Agost
TAV i també la de Rodalies (a diferent
fondària). Soterrament Rodalies establert
com inviable per proximitat amb AP-7.

Any 2005
2005
Juliol

Homenatge

patim, pel pobre benefici que representaria. Hem demanat la paralització immediata del projecte
i potenciar i desbloquejar els projectes de soterrament de la línia
R2 i el desdoblament de la línia
R3 al seu pas per la nostra ciutat.
Estem treballant amb la comarca
per presentar propostes alternatives igual o més eficaces.
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El futur del soterrament de les vies
• Redacció
La història de la reivindicació
de la ciutadania de Montcada i
Reixac en favor del soterrament
total de la línia de França de
Rodalies és llarga i fecunda en
mobilitzacions, en especial des
de 2006 amb la constitució de la
Plataforma Tracte Just - Soterrament Total. Des d’aleshores s’han
arrencat a la lenta i mastodòntica
maquinària ministerial diversos
compromisos, acords i projectes
que, per qüestions econòmiques
uns, o per manca de real voluntat de dur-los a terme en d’altres,
han acabat paralitzats.
A dia d’avui, però, la reivindicació
és més viva i més necessària que
mai. No és fruit d’un caprici puntual o una millora estètica marginal en l’entorn d’un o dos barris
del municipi. És una actuació llar-

DEMPEUS!

de fa més de 150 anys per la
nostra ciutat. Cada any, en la
mateix data, se’ls tornarà a retre
homenatge.
El Soterrament a Montcada és un
deute històric amb la nostra ciutat
i els seus habitants i la crisi està
resultant una excusa magnífica
per reafirmar el discurs d’aquells
que no han tingut mai la voluntat
de complir allò amb el que es van
comprometre. Però, no ens equivoquem, aquest compromís no
ha mort, no és paper mullat, tot i
que per a alguns ja sigui una altra
promesa més retallada un cop al
poder.
La feina feta per polítics, Ajuntament i Plataforma és la força
de la ciutadania de Montcada,
de les seves Institucions i de les
seves entitats perquè demostra
que aquesta reivindicació no té
color polític i que és un assumpte
innegociable per la viabilitat del
nostre municipi.

2005
Desembre

2005
Desembre

Anunci inici obres TAV el primer
semestre 2006. Primera proposta
soterrament del ministeri des de C/ Carril
fins a 200 mts. abans del pont de ferro
del Ripoll (a l’alçada de la Casa de la Vila).
Causat per proximitat amb pilars de la C-33.

Ministeri considera dos alternatives. O bé Rodalies + TAV al sud del
Ripoll o bé mantenir recorregut actual
rodalies amb viaducte soterrant només parcialment pel centre urbà.
LA CIUTAT ES NEGA!!!!

Proposta Ajuntament de soterrament
total línia de França. Sortida de vies
passat el Ripoll, girant per evitar fonaments C-33 i sortint per la Font Freda.

Any 2006
CONSTITUCIÓ PLATAFORMA
TRACTE JUST/SOTERRAMENT
TOTAL Recolzament a l’Ajuntament
davant l’oportunitat històrica del
soterrament total i al seu projecte
alternatiu de desembre de 2005 (CartaManifest a l’Ajuntament). Formada per més de
30 ex-Regidors i 2 ex-Alcaldes (Campos, Agustí
Escorihuela) contra el projecte de soterrament parcial
de Foment. Crida a societat civil MiR a sumar-se a
la plataforma amb caràcter ciutadà popular.

2006
26 Gener

2006

Rebuig del Ministeri: el soterrament
total retardaria l’inici de les obres del
TAV a juliol de 2009 com a mínim.

Presentació de la Plataforma als medis
i a la societat. Recolzament als Grups
Polítics Municipals i l’Ajuntament.
Inici de contactes amb Diputats al
Congrés de tots els colors polítics per a
pressionar parlamentàriament. Inici de
contactes amb més de 200 entitats locals de MiR per
ampliació del teixit social de la Plataforma. Treball
conjunt amb l’Ajuntament de les reivindicacions.

2006
3 Febrer

2006
Febrer
Març

2006
20 Febrer

Pols Ajuntament/Foment en defensa
dels seus respectius projectes.

Primera reunió Plataforma/Ajuntament.
Aportació d’ajut a la Plataforma per
part de l’Ajuntament i acord en defensar
el projecte alternatiu de desembre de
2005 davant totes les instàncies.

2006
23 Febrer

Primera recollida de signatures de
suport i remesa de cartes a totes les
Administracions implicades presentant la
Plataforma i les seves reivindicacions.

2006
9 Març

PRIMERA MOBILITZACIÓ I TALLADA
DE VIES. Més de 3.000 participants i tallada durant 15 min. Possibilitat d’accions
de protesta quinzenals. Més de 7.000 signatures recollides en el primer mes.

2006
Març

Intensificació contactes Ajuntament/
Foment pera la reducció de terminis
burocràtics per a l’inici de les obres
(previsió de reducció de 43 a 18 mesos).

SEGONA MOBILITZACIÓ I TALLADA
DE VIES. Amb caire més festiu i
reivindicatiu (sortida de Gegants de la
ciutat). Uns 2.500 assistents i tallada
durant 20 min., juntament amb tancament
de llums dels comerços de Montcada
Centre. Prop de 9.000 signatures ja acumulades.
Possible tancada reivindicativa a la Casa de la Vila.

2006
30 Març

Informe Ajuntament de les
negociacions amb Foment. El Ministeri
accepta el soterrament i comença
la redacció d’un nou projecte que el
contempli totalment fins més enllà
del riu Ripoll amb caràcter immediat. En
general, accepta la proposta de desembre de 2005 de
l’Ajuntament i es desenvoluparan en el menor temps
possible els tràmits i terminis necessaris. Plataforma
satisfeta però expectant i vigilant del procés per a
reduir terminis i fixar calendari d’obres.

2006
20 Abril

Més d’11.000 signatures recollides.
Entregades a Conselleria PTOP
2006
(Polítiques Territorials i Obres
17 Maig
Públiques) (manifestació de 150
persones davant Conselleria). Compromís
per a que en 6 mesos el Ministeri redacti
nou Projecte de soterrament total. Al mateix temps,
es fa pública la proposició no de Llei aprovada
unànimement a la comissió de Foment del Congrés.

Inici d’obres del TAV previstes per
a 2007. Plataforma i Ajuntament
2006
es reserven possibilitat d’impedirles si no hi ha acords concrets
a l’inici d’aquestes obres.
Setembre - octubre.
Més de 12.000 signatures acumulades.

Any 2007
2007
8 Gener

Inici redacció projecte de Foment. Creació equip de treball
Ajuntament/Ministeri per a la posterior signatura del Conveni.

2007
20 Maig

Es reclama que es faci efectiu
el conveni Ajuntament/Ministeri i
es pressionarà segons es requereixi a criteri de la Plataforma.

Proposta de Conveni arriba a
l’Ajuntament, que en general recull
les seves reivindicacions (Coordinació obres TAV/Rodalies). Plataforma
reclama més concreció de dates i què no
hagin de desenvolupar-se en un posterior
Conveni, ni permetrà que s’iniciïn les obres del TAV
sense que abans es signi el Conveni inicial.

2007
5 Setembre

SIGNATURA CONVENI entre

2007
Ajuntament/Generalitat/Foment/
19 Novembre ADIF i consensuat amb Plataforma.

1. Execució obres TAV en primer
lloc, amb caràcter prioritari. Túnel de
3,7 Kms. al pas per zona urbana MiR.
2. Foment/ADIF redactaran nou projecte de
soterrament Rodalies que comprengui soterrament
total tram urbà Vallbona-Ripoll ribera nord.
També contemplarà nova estació soterrada de
Rodalies. Execució i coordinació d’obres TAV/
Rodalies un cop aprovat el projecte constructiu.
3. Terrenys del traçat actual de Rodalies quedaran
desafectats del seu us ferroviari i seran cedits a
l’Ajuntament per nova qualificació a zona verda
municipal. Ingressos dels aprofitaments urbanístics
d’aquests terrenys desafectats serviran per
finançar part del projecte de soterrament.
4. Es desenvoluparan aquests acords en un posterior
conveni entre les mateixes parts que adjunti
calendari definitiu d’inici i execució d’obres.

Any 2007-2013
2007-2008

Negociació Adms. Públ. Primers
acords (Conveni Projecte Soterrament)

2009-2010

Desenvolupament conveni
(Projecte definitiu Soterrament)

2011-2013

Crisi econòmica, canvi Govern
Central, paralització projecte.

7 anys després, s’ha aconseguit que es rectifiquessin
postures i projectes que anaven en contra dels
interessos dels ciutadans de MiR (soterrament total
contra parcial, simultaneïtat TAV/Rodalies, elaboració
de projecte final en 5 fases per mitigar els inicis de
la crisi econòmica, ...). Tot i així, el canvi de Govern
Central i la seva nova tancada de banda amb l’excusa
de la crisi (i la pràctica finalització de les obres TAV) ha
fet paralitzar de nou l’empenta aconseguida.
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Educació / República

El documental de FETE-UGT és un homenatge a aquelles mestres
republicanes que van treballar per una societat més justa, lliure,
democràtica, solidària i igualitària
L’educació va ser un tema clau
i molt debatut en el diferents
governs republicans. Les polítiques educatives dels governs
d’esquerres i de dretes en temps
de pau (1931 – 1936) eren completament diferents. Amb la proclamació de la República, el sistema
educatiu no comporta un trencament respecte al monàrquic, però
sí que intenta instaurar un model
més liberal i democràtic.
El conflicte sorgeix amb la intenció del primer govern d’esquerres
de la República d’instaurar un
model educatiu unificat, basat
en les tesis de la nova pedagogia europea, de caire laic, públic,
obligatori i mixt, el qual apostava
per una pedagogia activa, intuïtiva i integral, que estimulava el
desenvolupament de la persona-

litat de nens i nenes.
Les mestres republicanes simbolitzen millor que ningú el projecte
de transformació social i cultural,
a través de l’educació, de la II República. Durant aquests anys les
dones al nostre país viuen canvis
profunds, obtenint la ciutada-

nia civil i la ciutadania política.
L’educació esdevé el fonament
de la democràcia més autèntica.
El nou model educatiu és el principal precursor i transmissor del
nou model de societat, en el que
la dona es mostra independent,
moderna, culta i activa. En els àm-

bits polític i laboral, la dona es fa
lloc, troba un terreny d’afirmació,
reconeixement i legitimació a
l’esfera pública. Moltes mestres
de l’època mostren el seu interès
pels corrents d’innovació pedagògica, participen en organitzacions femenines i feministes que
lluiten per la reforma social i la
igualtat de drets, formen part de
partits polítics i sindicats. Aquestes dones, aquestes mestres
participen en la gran quantitat
d’activitats educatives i culturals
desplegades per la República,
com les escoles nocturnes per
treballadors adults, les biblioteques populars, les colònies escolars i els menjadors escolars. Van
ser aquestes dones, les que mantenen les escoles obertes durant
la guerra civil i les que pateixen la
depuració, l’exili i, en el pitjor dels
casos, la repressió i la presó i la

negació de la seva condició de
professionals de l’ensenyament.
El documental “Las maestras de
la República” elaborat per Karma
films i produït per Transit i FETE
Enseñanza, és tot un homenatge
i record a aquelles dones que van
lluitar per gaudir d’una llibertat
personal que els permetés participar a la vida política i laboral, a aquelles mestres que van
treballar des de l’àmbit educatiu
per una societat més justa, lliure, democràtica, solidària i igualitària i ens convida a mantenir
viu el llegat que ens van deixar i
que avui dia té més sentit que mai
defensar com el gran patrimoni
conquerit i protegit al llarg de la
democràcia per les dones i els
homes que, avui dia, pensem que
els valors de la República seran
els que defineixin la sortida de la
crisi i la fi de les retallades.

Píndoles contra la crisi: gaudir de l’oferta
educativa i cultural de la ciutat
• Ismael Hernández Rueda
Com és sabut, l’educació té moltes facetes. En efecte, hom aprèn
i es forma a classe mentre el professor explica la lliçó pertinent,
mentre parla amb l’avi a l’hora de
dinar, o fins i tot quan acudeix a
un esplai d’estiu.
Qualsevol municipi ha de tenir
cura de mantenir ben actives i en
funcionament tots els canals i mitjans que permetin que els seus
ciutadans es formin, no solament
acadèmicament (tot i que només
prestem atenció als resultats de
les proves PISA, ignorant la resta
d’indicadors que ens envolten),
sinó també com a persones i ciutadans responsables. I crec que
no és erroni afirmar que Montcada i Reixac ha fet una gran feina
per preservar i millorar aquests
serveis tot i patir com qualsevol
municipi els efectes de la crisi.
Com és lògic, hem de fer referèn-

cia a les escoles montcadenques. Els nostres centres s’han
sabut adaptar a les circumstàncies canviants de la societat durant els últims anys. Han obert
les seves portes als ciutadans
de la ciutat, nascuts o no en
ella, integrant i ajudant a tothom
que els hi ho ha demanat. Gràcies al seu treball i esforç han
aconseguit que tothom es senti
part de la seva escola, gràcies
a l’estreta col·laboració amb les
Associacions de Mares i Pares,
l’Ajuntament i tots els col·lectius
que han cregut que podien apor-

Cal posar en valor
la cultura davant
de qui la vol
suprimir

tar quelcom a la seva escola. Tot i
haver patit fortes retallades i profunds canvis socials, les escoles
montcadenques segueixen funcionant amb el vigor de sempre.
Però aquí no s’acaben les opcions per als joves montcadencs
que es volen formar fora de
l’escola. El nostre municipi alberga diversos centres cívics i culturals (com Can Tauler, per dir-ne
un) on els joves poden demanar
tot tipus de consell i informació
(tant acadèmica com de l’àmbit
personal). Aquest centres realitzen una important tasca de dinamització cultural gràcies a que
organitzen tot tipus d’activitats
lúdiques i culturals pels nostres
joves, com sortides, concerts i
tallers.
I encara podem anar més enllà! A
Montcada també es formen multitud de músics gràcies als cursos que organitza l’ajuntament:
classes de guitarra espanyola,
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Les mestres de la República
• Redacció

DEMPEUS!

guitarra elèctrica, baix, percussió, cant, tallers per formar grups
de rock and roll... Gràcies a la
seva música i dedicació les festes majors de Montcada i Reixac
vibren cada any al ritme dels
seus músics!
Però com va dir el savi Juvenal,
“mens sana in corpore sano”. Si
hom es vol formar, tampoc ha de
descuidar mantenir el seu cos a to!
Un cop més, els montcadencs tenim un ampli catàleg per escollir
gràcies a les moltes i variades
instal·lacions que ofereix el municipi: camps de futbol, pistes
de bàsquet, piscines municipals,
pistes de petanca...I no solament
els més joves poden gaudir fent
esport a la ciutat, l’Ajuntament
ens ofereix un cop més cursos
de ioga i tai-chi per a totes les
edats, la gent gran no té excusa
per quedar-se a casa!
En fi montcadenc o montcadenca,
ja veus que la teva ciutat t’ofereix

mil i una activitats culturals i una
educació de qualitat, només cal
posar-se les botes, sortir al carrer i tenir ganes d’esforçar-se!
Però mai hem d’oblidar d’on venim i cap a on anem. Aquesta
gran oferta que ens mostra el
nostre municipi s’ha aconseguit
després d’anys de treball, tant
des de les institucions com des
de la societat civil. El moment
actual de crisi econòmica ha fet
despertar un vell discurs que vol
privatitzar i eliminar qualsevol
activitat que consideri ineficient
segons el seu parer. És per això
que us animem no solament a
gaudir de l’oferta educativa i cultural que Montcada i Reixac ens
mostra, sinó també a defensar-la
de qui la vol suprimir.
Havent llegit aquest article esperem que us hagin entrat ganes
de començar a moure l’esquelet,
ànims que hi ha molt per fer!

Pel dret a decidir de les dones

El propassat 11 de febrer d’enguany va aprovar la reforma de la Llei de Orgànica 2/2010 de 3 de març de salut sexual i reproductiva que ara passarà a
nomenar-se “Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los
Derechos de la Mujer Embarazada”.
• Redacció
Aquesta llei ha arribat a debat al
Congrés gràcies al socialistes,
que van registrar fa unes setmanes un proposició no de llei, que
demana la retirada del avantprojecte de llei. Els socialistes han
demanat també que se sotmeti a
vot secret per així intentar recaptar el suport dels diputats i diputades del PP crítics amb aquesta
reforma.
La llei actual va ser aprovada
amb un ampli consens social,
amb el recolzament de la majoria
dels grups parlamentaris i amb el
suport de nombrosos professionals de la medicina i la bioètica,
el que va suposar un avenç en la
protecció de les dones i dels i les
professionals que intervenen en

aquest àmbit. El projecte de llei
que ens vol imposar el Govern del
PP representa un greu retrocés
normatiu, social i ideològic.
La modificació de la llei deixarà
fora de l’avortament legal a més
de 100.000 dones i dividirà a les
dones d’aquest país en dos grups:
• Les que tenen recursos per
poder pagar un viatge a Londres per avortar de forma lliure,
legal i amb garanties sanitàries.
• Les dones sense recursos
que es veuran abocades a la
clandestinitat, a la desprotecció jurídica i al desemparament
sanitari, amb el greu perill que
això implica per a la seva vida.
És una llei que ens fa reformar 30
anys enrere que incompleix les
recomanacions de l’Organització
Mundial de la Salut i que ens

tracten a les dones com a ciutadanes incapacitades a l’hora de
prendre la decisió més important
de la nostra vida, és a dir, a l’hora
de decidir sobre el nostre dret de
ser mares, a saber com i quan volem ser-ho. El Govern del PP valora el fet d’avortar com un caprici
de la dona obviant el trauma físic
i psíquic que suposa avortar, però
que una vegada pren aquesta dolorosa decisió ho pugui fer amb
garanties legals i sanitàries.
En conclusió a les dones ens estan vulnerant els següents drets:
• El dret a decidir vulnerant
l’autonomia de la voluntat
• El dret a la nostra integritat
psíquica i física
• El dret a la nostra salut
• El dret a la nostra
llibertat sexual

Opinió

Alguien va en dirección contraria y no somos
nosotras

• Manu Mubell
‘Sin tetas hay paraíso’
Marea violeta en Madrid, un encuentro multitudinario.
El tren de la libertad moviliza a
miles de mujeres.
Finlandia, Turquía, la unión Europea..., marcha multitudinaria y
repulsa en Francia.
Asociaciones y ayuntamientos,
partidos políticos, y ciudadanos,
todos ellos de diversos países y
culturas unidos contra la misma
ley, esa que quiere quitarnos
nuestra libertad de decisión, especialmente a las mujeres, esa

libertad que tantos años ha costado, tanta lucha, ¡tantos años!
¿Quién va en dirección contraria?
El hombre siempre ha impuesto
las leyes a las mujeres.
Desde que el mundo es mundo…
hemos luchado y ganado batallas
contra muchas leyes que nos han
coaccionado y privado de libertad. Caimos y nos hemos levantado y somos libres.
¡Nunca imaginamos que en el
siglo que estamos deberíamos
oponermos a una libertad que se

consiguió hace años!
Todo lo que nos ha costado llegar
a estas momentos de igualdad,
libertad...
¡Y que sean mujeres también las
que apoyen esta ley y la defiendan a capa y espada!
Que nos harán volver 70 años
atrás.
Si abortamos no iremos a la

cárcel… Seremos juzgadas y
condenadas.
Pero sin prisión… ¡Gracias señoras y señores!
Esta ley que pone en riesgo la
salud propia y la vida de miles de
mujeres.
Nos coacciona y nos limita el uso
de nuestra libertad.
¿Cómo pueden ser capaces de

¡Y que sean
mujeres también
las que apoyen
esta ley y la
defiendan a capa
y espada!

¿Cómo pueden
ser capaces de
aprobar una ley
que lo único que
hará será destruir
a la MUJER?

aprobar una ley que lo único que
hará será destruir a la MUJER?
Como tal estoy perpleja:
¿Quiénes sois vosotros para decidir por mí?
¿Por qué me torturan delante de
terceros?
¡Como si no fuera una tortura
abortar!
Yo decido si puedo mantener un
hijo.
Yo decido si quiero o estoy preparada para ser madre de un hijo
con malformaciones.
Yo decido porque yo soy la responsable durante toda la vida de
ese hijo.
NO vosotros.
¡Todas las mujeres merecemos
una vida digna,tranquila y feliz!
Hagan lo que hagan,decidan
lo que decidan, no pararemos,
somos fuertes y seguiremos poniendo en alto, muy alto, el significado de ser MUJER.
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Pensem en Montcada

Eduard Motos: “Democràcia representativa i directa
desconfien una de l’altra però són perfectament compatibles”
• Redacció
Va ser un dels promotors de Recollida d’idees 2011, per millorar
Montcada i Reixac, i en breu estrenarà una xarxa social innovadora, Cycle of ideas. Eduard Motos, de 29 anys, és llicenciat en
Publicitat i Relacions Públiques
i ha col·laborat a l’Ateneu ABI,
La Unió, ha estat vinculat al Club
de Korfbal Montcada i ha estat a
la junta de Festa Major de Mas
Rampinyo. Nascut a Barcelona,
viu al Guinardó des de ben petit
però ara busca pis amb la seva
parella, la Maribel, que és de
Montcada, per viure-hi junts al
poble.
Després de tres anys del naixement de “Recollida d’idees 2011”,
quina valoració fas d’aquella experiència?
Va ser un èxit per les ganes de participació de bona part de la ciutadania, escoles, empreses, entitats, partits polítics i gent d’arreu
de Montcada i Reixac on picàvem
la porta. En pocs mesos, el bloc
on publicàvem les propostes es
va quedar petit i començàvem a
rebre propostes d’altres poblacions. Per tot aquest interès, ens
va fer replantejar el projecte per
fer-lo evolucionar.
Vau aconseguir fer realitat alguna de les propostes? Explica’ns
alguna.
Algunes idees es feien realitat al
cap de poc temps de publicar-les.
La primera en realitzar-se va ser
la retirada d’un tràiler abandonat
des de feia anys al polígon de la
Ferreria. Només van passar deu
dies de la publicació de la proposta quan ens vam adonar que
ja no hi havia ni rastre d’aquella
ferralla monumental. Idees més
importants s’han fet realitat més
tard però aquella, per ser la primera, sempre ha estat especial.
I ara Cycle of Ideas. Quins són
els objectius d’aquest nou projecte? Qui en forma part?
Cycle of Ideas substituirà el bloc
de la Recollida d’idees. Serà una
plataforma digital que oferirà eines innovadores per promoure
propostes de ciutadans i organitzacions, de Montcada i Reixac i
de qualsevol població. Com a fundador d’aquest nou web que aviat

“Montcada té una
administració molt
més predisposada
a aproximar-se del
que ho sembla”
s’estrenarà, em fa molta il·lusió
emprendre aquest nou repte.
La participació en la plataforma
només serà online o també tindrà alguna vessant de carrer?
Encara no totes les franges de
població fan ús de la xarxa per
aquestes qüestions i podrien
quedar-ne al marge.
Només es podran publicar idees
de manera online però es realitzaran sessions pràctiques del
projecte a diferents punts del
territori per a aquells que vulguin aprendre a treure el màxim
rendiment del web. Ara mateix
qui entra a www.cycleofideas.
com pot apuntar-se per ser avisat de quan s’estrena la plataforma. També s’està fent una llista
d’organitzacions que volen inaugurar el web amb les seves pròpies idees. Algunes d’aquestes
organitzacions s’ofereixen a cedir-nos els seus espais per realitzar les sessions pràctiques que
ajudaran a fer més accessible el
web per a tothom.
Sense dubte, el teu és un projecte participatiu, amb ànim de voler canalitzar el coneixement i la
creativitat latent en la població

en pro del bé comú, de la cosa
pública. Creus que els municipis
treballen aquests aspectes de
forma intel.ligent? Què estan fent
bé i què estan fent malament,
sota el teu criteri?
Tant les administracions locals,
com les empreses, les associacions i els ciutadans, tenim cada
cop més clar que necessitem
escoltar-nos per promoure un
millor entorn. Només cal obrir
qualsevol diari local per veure
situacions exemplars, iniciatives
que ens enforteixen a tots plegats independentment de les diferències. Qualsevol pot formar
part d’una localitat però és participant quan aquesta part s’activa
per a una transformació. Sempre
és d’agrair quan un alcalde, regidor o tècnic, dedica un temps a
la setmana a respondre les preguntes i suggeriments dels seus
conciutadans, ja que no n’hi ha
prou amb escoltar, paga la pena
respondre. Compartir idees per
cercar la millor part de nosaltres, per ajudar-nos mútuament,
per entendre’s, per consensuar
l’acceptació d’una realitat que
cada cop és més canviant i que
podem fer molt tots plegats a dirigir el dia a dia com necessitem,
pel nostre bé comú.
Pensant en Montcada, quines
eines i processos es podrien
implementar a Montcada per
fomentar la participació de la
ciutadania, la codecisió i la corresponsabilitat?
Montcada i Reixac ja disposa
d’una oficina d’atenció, d’una
regidoria de participació, d’uns
consells municipals, d’uns cen-

tres cívics, d’uns nous agents que
prenen nota pels carrers, és una
administració molt més predisposada a aproximar-se del que sembla. Potser és aquest el seu punt
feble, que no ho sembla. Per tant
crec que és un tema d’establir
una millor estratègia de comunicació per a cada barri i d’aquesta
manera adaptar millor les eines i
els processos participatius que ja
existeixen. Vivim una democràcia
encara molt jove i entre tots tenim molt per aprendre, tant com
a governants com a conciutadans. A part, sempre serà positiu
que les administracions cooperin
entre elles per compartir bones
pràctiques sobre transparència,
comunicació i participació.
Hi ha gent que reclama molta
més horitzontalitat en la participació, que hi hagi pressupostos
participatius, assemblees on es
decideixin projectes, etc. Però
d’altra banda, hi ha molta gent
que en el dia a dia no pot participar, perquè no pot o perquè no
té la cultura cívica o simplement
perquè creu que és obligació
dels polítics pensar i decidir, i
per tant -consideren- no seria
just que uns pocs veïns o col.
lectius decideixin per ells quan
hi ha uns representants legítims escollits per aquella tasca.
Creus que són dues visions compatibles?
Les dues visions es necessiten
mútuament per desconfiar una
de l’altre. La democràcia representativa i la democràcia directa són dues maneres de fer que,
segons les característiques de
cada territori, es poden complementar favorablement. Independentment de qui i com es prenen
les decisions, cal reunir la major
informació de qualitat possible
i que aquest coneixement sigui

“Una idea
compartida és el
primer pas d’un
cicle que tard o
d’hora es resoldrà”

públic i entenedor per entendre
quina pot ser la millor solució
per a cada situació. Només per
reunir aquesta informació ja ens
estem convidant tots a cercar les
millors idees que tenim per després debatre-les. I en qualsevol
dels casos, hem de ser sempre
transparents i respectuosos per
reforçar una confiança mútua
que ens permeti creure amb nosaltres mateixos.
Quan veurem fet realitat Cycle of
Ideas? Tindrem alguna mena de
resultats o llistat d’idees o propostes abans de les Municipals
2015? Fareu el mateix contacte
amb entitats i partits per veure si
es comprometen electoralment?
Cycle of Ideas s’estrenarà en
breu. Esperem que en els pròxims
dos mesos es pugui obrir el web
per a tothom. Un espai fet a mida
per a què ciutadans, associacions, empreses o administracions puguin connectar-se més
fàcilment per promoure les propostes que tinguin. Una vegada
més s’obrirà un nou canal per expressar-se i que cadascú tingui
la millor reacció possible, la que
cregui convenient. Per naturalesa són els partits els que els interessa més conèixer quines idees
hi ha en una localitat per dur-les
al programa electoral però mai
hem promogut una recollida
d’idees pensant amb això. Ja va
bé que cadascú li trobi un servei
a tot plegat. L’objectiu d’aquest
projecte sempre ha estat el mateix: que entre tots coneguem
una mica més què volem per saber què podem fer plegats. Una
idea compartida és el primer pas
d’un cicle que tard o d’hora es
resoldrà. Només cal començar i
en breu ho intentarem fer-ho molt
fàcil amb Cycle of Ideas.

