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> Esports: El club de tir amb arc Can Piqué guanya dues medalles d’or al Campionat d’Espanya PÀG. 25
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PUBLICITAT

Foment sotmet a informació
pública el projecte de
desdoblament de la línia 
ferroviària de Vic PÀG. 7

Finalitza la perforació 
del túnel que creua la plaça 
Espanya i per on circularan 
els cotxes al gener PÀG. 6

>CULTURA

PÀG. 20

Per commemorar que el con-
curs de microrelats de l’emis-
sora municipal arriba a la seva 
cinquena edició, Montcada 
Co mu nicació organitza una ex-
posició amb les fotografi es que 
van il·lustrar el llibre recopilatori 
de la quarta convocatòria. La 
mostra s’inaugura el 7 d’octubre 
(19.30h) a la Casa de la Vila.

El Premi de 
microrelats ‘El 
Basar’ compleix 
cinc anys

El govern local aprova un 
pla d’austeritat econòmica 
amb l’oposició en contra
Algunes mesures s’aplicaran de forma immediata i d’altres, al gener PÀG. 3

Baixa el consum de drogues entre els joves
Un estudi local alerta, però, de la creixent adicció entre les noies PÀG. 11

‘Bicing’ al 2009‘Bicing’ al 2009
SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

L’Ajuntament impulsarà l’ús del lloguer de bicicletes 
i de carrils bici per circular per la ciutat PÀG. 9

Mor el cantant
Ramon Calduch
als 79 anys PÀG. 21
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>Actualitat

No incrementar el pressupost del 
2009 més enllà de l’IPC excepte 
en casos molt concrets; ajustar 
els projectes a la nova realitat 
econòmica de l’Ajuntament; rete-
nir el 25% de partides destinades 
a premsa, protocol i publicitat, 
entre d’altres, i no incrementar 
els sous dels càrrecs públics ni 
dels de confi ança ni tampoc les 
aportacions als grups municipals 
són algunes de les mesures in-
closes en el decàleg d’actuacions 
que ha aprovat el govern muni-
cipal –PSC i CiU– en el Ple del 
mes de setembre per fer front a 
la crisi econòmica. El pla es co-
mençarà a implementar progres-
sivament des d’ara i fi ns al gener, 
ja que bona part de les propostes 
afecten l’exercici del 2009.
Si bé el govern reconeix que les 
mesures aprovades no serviran 
per posar fi  a la crisi, sí consi-
dera que el document incorpo-
ra gestos en la línia de ser molt 
curosos amb la despesa pública. 
ICV-EUiA, PPC i Esquerra tro-
ben a faltar, però, una qüantifi ca-
ció econòmica sobre l’estalvi que 
el decàleg d’actuacions suposarà, 
motiu pel qual van votar-hi taxa-
tivament en contra.

Debat intens. Durant la sessió 
plenària, que va ser una de les 
més llargues del mandat, els por-
taveus de l’oposició –Josep M. 
González (ICV-EUiA), Eva Gar-
cia (PPC) i Marta Aguilar (Es-
querra)– van criticar la “manca 

de rigorositat del document 
i la seva inconcreció” i es van 
queixar de no haver tingut 
l’oportunitat de tractar la qües-
tió en Comissió informativa. 
També van manifestar la volun-
tat de col·laborar amb el govern 
per fer front a la crisi sempre i 
quan se’ls convidi a participar en 
el procés “amb plena informa-
ció i transparència”.
En nom del govern, el president 
de l’Àrea Econòmica, Joan Ma-
resma (CiU), va lamentar el posi-
cionament de l’oposició, especial-
ment d’ICV-EUiA i d’Esquerra. 
“Aquest document està copiat 
literalment del que ha acordat 
el tripartit a la Generalitat”, va 
dir l’edil, tot afegint: “Han cai-
gut en un parany, ja que voten 
de manera diferenciada aquí i 
allà, en funció d’interessos par-
tidistes”. El comentari va moti-
var la contrarèplica de l’oposició 
que va posar de manifest con-

tradiccions en l’exposició del 
president de l’Àrea Econòmica. 
“Primer ens diu que el text és 
fruit d’un treball acurat i ara 
que ha estat copiat d’un altre 
document”, van coincidir a dir 
els portaveus. 
Maresma va continuar defensant 
el contingut de les propostes asse-
gurant que sí estan qüantifi cades 
i que fa mesos que l’Ajuntament 
està treballant per afrontar la cri-
si. L’edil va reconèixer que els in-
gressos previstos enguany s’han 
reduït substancialment fruit de la 
crisi en el sector de la construcció 
i va reclamar més aportacions per 
part de l’Estat, una reivindicació 
històrica de les administracions 
locals. Maresma també va afi r-
mar que el retall pressupostari 
“no afectarà els serveis ni les 
despeses de caire social”, ex-
trem que va ser confi rmat per 
l’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC): “Que els ciutadans es-

tiguin tranquils, que les inter-
vencions previstes es faran”.
Precisament per dur a terme ac-
tuacions que el govern considera 
prioritàries, un altre dels punts 
inclosos en el Ple era la modifi ca-
ció de crèdits. L’oposició va votar 
en contra de la majoria dels can-
vis proposats en considerar que 
variar contínuament les partides 
del pressupost anual respon a 
una “manca de planifi cació”.

Moció del PPC. També el grup 
popular va presentar propostes 
contra la crisi en una moció que 
fi nalment no va ser aprovada, 
tot i que ICV-EUiA i Esquerra 
van valorar positivament alguns 
dels punts presentats, com ara la 
creació d’un fons de garantia so-
cial. La portaveu del PPC, Eva 
Garcia, va voler fer constar que 
“l’oposició sí està disposada a 
col·laborar, encara que el go-
vern ho negui”.

CRISI ECONÒMICA

El govern assegura que el seu pla d’austeritat 
no afectarà els serveis ni les ajudes socials
Algunes de les propostes ja s’han començat a aplicar mentre que la majoria es veuran refl ectides en el pressupost municipal del 2009

L’oposició considera 
que les mesures que 
proposa el govern no 
són rigoroses perquè no 
estan quantifi cades

Pilar Abián | Montcada

Joan Maresma, a la dreta, acompanyat de l’alcalde, César Arrizabalaga, durant la presentació de pla de mesures en el Ple municipal | PILAR ABIÁN

Més d’una vintena de 
dones assassinades
El Ple de 
l’Ajuntament  
va fer un cop 
més un mi-
nut de silenci 
en rebuig de 
la violència 
masclista tot i que aquesta ve-
gada va anar precedit de la inter-
venció de la regidora de Dona i 
Igualtat, M. Teresa Gallego (PSC) 
–a la imatge–, qui va posar èm-
fasi en l’elevada xifra de víctimes 
registrada durant l’estiu. Segons 
va fer constar l’edil, “des de l’úl-
tim Ple fet al juliol fi ns a la ses-
sió d’avui, de 46 hem passat a 
67 víctimes” | PA

rebuig a la violència

decàleg

Mesures per fer estalvi
1. No incrementar el pressupost 
del 2009 més enllà de l’IPC.
2. Ajustar els projectes a la 
nova realitat econòmica de 
l’Ajuntament.
3. Retenir el 25% de partides 
destinades a premsa, protocol i 
publicitat, entre d’altres. 
4. No pujar els sous dels càrrecs 
públics ni dels de confi ança. 
5. No incrementar les aporta-
cions als grups municipals. 
6. No substituir el personal que 
causi baixa per jubilació o malaltia, 
tret de casos justifi cats.
7. No incrementar la plantilla.
8. No generar cap expedient de 
despesa sense l’acord previ del 
govern municipal.
9. No autoritzar nous compromi-
sos de despesa per sobre dels que 
s’han assumit al 2008.
10. Traspassar el dèfi cit amb 
què puguin tancar enguany les re-
gidories al pressupost del 2009. 

Actualitat

FOTO: L. GRAU
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REACCIONS A LA CRISI ECONÒMICA

El govern municipal revisa els criteris 
dels ajuts que destina a les entitats
S’obre un procés participatiu per consensuar mesures d’estalvi econòmic amb el teixit associatiu de la localitat

Una seixantena de representants 
del teixit associatiu de Montcada 
i Reixac va assistir a la reunió 
que va convocar l’Àrea de Presi-
dència de l’Ajuntament a la Casa 
de la Vila, el 22 de setembre, per 
plantejar la revisió dels criteris 
que regulen actualment la cessió 
de material i infraestructures a 
les entitats per a l’organització de 
les seves activitats. La reunió va 
comptar amb la presència de la 
presidenta de l’Àrea Social, Ana 
Rivas (PSC), i la regidora de 
Cultura, Amèlia Morral (CiU), a 
més dels directors de l’Àrea Soci-
al, Marga Vilalta, i de l’Àrea de 
Presidència, Román Castro. 
El gran nombre d’entitats que 
existeix al municipi –un total de 
162, xifra que suposa un 75% més 
que l’any 1992– i la gran quan-
titat de peticions que arriben a 
l’Ajuntament per demanar suport 
logístic i d’infraestructures a l’ho-
ra d’organitzar esdeveniments 
socials, culturals i esportius, han 
dut al govern municipal a obrir 
un procés de refl exió sobre la ma-
nera de racionalitzar i optimitzar 
els recursos en un moment de re-
cessió econòmica.

Estudi de la despesa. Segons ha 
explicat Rivas, l’Àrea Social està 
fent un estudi del cost econòmic 

que impliquen els actes organit-
zats per les entitats. “L’Ajunta-
ment –ha dit– disposa d’uns 
recursos limitats i no podem 
seguir amb el ritme dels últims 
anys, quan estem en un perío-
de de restricció econòmica”. La 
regidora ha fet una crida a les en-
titats perquè facin les seves apor-
tacions i propostes en la línia de 
reacionalitzar despeses. Els sug-
geriments es poden enviar abans 
del 6 d’octubre a través del cor-
reu participaciociutadana@montcada.
org o a través del portal d’entitats 
entitats.montcada.cat, a l’apartat I 

tu, com ho veus? A la reunió ja van 
sortir algunes propostes, com ara, 
la possibilitat d’elaborar un calen-
dari consensuat d’actes per evitar 
una alta concentració d’activitats 
en unes determinades dates, l’es-
tabliment d’un ordre de prioritats 
d’activitats de cada entitat o des-
centralitzar per barris l’emmagat-
zematge del material de què dis-
posa l’Ajuntament. 
Un altre dels plantejaments que 
fa el Consistori és crear la fi gura 
del cercador d’espònsors per po-
sar a l’abast de les entitats eines 
per trobar ajuts externs.

Les entitats del municipi són un motor important en l’organització d’actes socials | ARXIU/S.ROMERO

Els treballadors 
de Tyco anuncien 
mobilitzacions
L’assemblea de treballadors de Tyco 
a Berga (El Berguedà) ha decidit 
iniciar mobilitzacions contra el pla 
de reestructuració de la multina-
cional –que vol tancar aquesta fac-
toria– a data 9 d’octubre, malgrat 
que la direcció de l’empresa es va 
comprometre verbalment el 22 de 
setembre a buscar alternatives a la 
clausura de la planta del Berguedà. 
Segons els comitès de les fàbriques 
de Berga, Montcada i Barcelona, 
la direcció manté l’oferta de pre-
jubilacions als 60 anys, amb 55 
dies per any treballat. El pla de 
reestructuració de Tyco preveu 
l’acomiadament de 210 treballa-
dors, 121 de Berga, 20 de Barcelo-
na i 69 de Montcada | SD

Laura Grau | Montcada
els testimonis

Rosa Olivares, CB Montcada 
“És necessari que l’ad-
ministració ajudi les en-
titats per saber quines 
portes trucar a l’hora de 
buscar algun tipus de 
suport econòmic”

“Necessitem ajuda per 
buscar suport econòmic”

JL Conejero, AV Can S. Joan

“Reduir la despesa en  
cultura no deixa de ser 
‘la xocolata del lloro’. 
L’estalvi s’ha d’aplicar 
a altres partides econò-
miques més grans”

“Reduir diners en cultura 
és la xocolata del lloro”

Jordi Salat, Amics de Reixac 
“La posició del Consis-
tori és molt correcta i 
ha estat malinterpreta-
da. El govern local no 
pot fer més del que ja 
fa per les entitats”

“La posició municipal 
s’ha malinterpretat”

Ana Rivas, regidora

“L’Ajuntament té recur-
sos materials i humans 
limitats i cal obrir un 
procés participatiu per 
racionalitzar-los i buscar 
solucions”

“Els recursos són limitats 
i cal racionalitzar-los”

Actualitat

El pla d’indemnitzacions que ha 
proposat la direcció de Daicolor-
chem no satisfà la plantilla. El co-
mitè d’empresa, que no ha concre-
tat en què consisteix la proposta, 
s’ha reunit en dues ocasions amb 
els responsables de l’antiga Intorsa 
i encara no s’ha arribat a un acord 
perquè el personal aposta per de-
fensar el seu lloc de feina mentre 
que la direcció manté el tancament 
de la factoria per al 30 de novem-
bre. L’empresa, dedicada als pig-
ments, està  ubicada a la Ribera des 
dels anys 40 i, a hores d’ara, conti-
nua la seva activitat amb normali-
tat després que a principi de setem-
bre la direcció, de capital japonès, 
anunciés la seva clausura | SD

Sense acord a 
l’antiga Intorsa
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>Notícies Petició ciutadana de més 
informació sobre l’Hospital 
Ernest Lluch PÀG. 10

Balanç positiu de la 
tasca duta a terme pels 
agents cívics PÀG. 8

HABITATGE

S’obre el termini per optar a un dels 
27 nous pisos protegits a Mas Duran
L’edifi ci de la Fundació Mediterrània s’enllestirà al 2009 i el preu dels pisos oscil·la entre els 180.000 i els 230.000 €

Aprovació 
defi nitiva del pla 
de millora de la 
Policia Local

El Pla Estratègic de la Policia Lo-
cal es va aprovar defi nitivament 
al Ple de setembre amb els vots 
favorables del govern i en contra 
d’ICV-EUiA i Esquerra. El PPC 
s’hi va abstenir. La presidenta de 
l’Àrea Interna, M. Carmen Porro 
(PSC), va explicar que al que es 
donava el vistiplau era al docu-
ment que marca l’organigrama i 
els objectius del projecte de millo-
ra del cos –que es va presentar al 
Ple de juny per a la seva aprova-
ció inicial– i que ara s’engega una 
negociació amb els representants 
sindicals per tal d’incorporar la 
fi gura de l’agent de barri a la re-
lació laboral de l’Ajuntament. Al 
juny, bona part de la plantilla es 
va manifestar en contra la imple-
mentació del projecte.

Debat al Ple. “El Pla no resol  els 
actuals problemes sinó que es fa 
per justifi car el sou d’un càrrec 
de confi ança”, va dir la regidora 
Laura Campos, d’ICV-EUiA, qui 
també va preguntar al govern els 
motius pels quals cinc agents de la 
plantilla local han marxat en els úl-
tims mesos. Esquerra també hi va 
votar en contra, especialment per-
què “no s’ha produït un procés 
de negociació amb el personal”, 
va apuntar el regidor Jordi Sán-
chez. La portaveu del PPC, Eva 
García, va justifi car l’abstenció del 
seu grup perquè el projecte no està 
acompanyat d’una dotació pressu-
postària. Porro va explicar que les 
baixes d’agents es cobriran i que les 
convocatòries d’accés tindran lloc 
l’any vinent.

Silvia Díaz | Redacció

Les persones interessades a adqui-
rir un dels 27 pisos protegits que 
la Fundació Mediterrània està 
construint a Mas Duran podran 
recollir una sol·licitud a l’empresa 
municipal Montcada Òptima (se-
gona planta de l’edifi ci de l’Ajunta-
ment), fi ns al 27 d’octubre, de 9 a 
14h. Els habitatges s’estan aixecant 
al carrer Consell de Cent, 41-43, i 
se sortejaran en un acte públic el 
21 de novembre. 
Per optar a un dels pisos, els inte-
ressats han d’estar empadronats 
o haver-ho estat a Montcada du-
rant 6 anys consecutius, no ser 
propietari de cap altre habitatge, 
acreditar uns ingressos iguals o 
inferiors a 5,5 vegades l’Indica-
dor Públic de Renda d’Efectes 
Múltiples (IPREM), que equival 
a 51.250 euros anuals per a una 
persona; 52.836,29 per a dues; 
55.108,82 per a tres; 58.240 per 
a quatre; i 61.748 euros per a 
unitats familiars o de convivèn-
cia de cinc o més persones.

Característiques dels pisos. Dels 
27 habitatges, 26 tenen 2 ó 3 ha-
bitacions, i 1, destinat exclusiva-

ment a famílies nombroses, en té 
4. Tots ells porten associada una 
plaça d’aparcament i, sobre les di-
mensions, la mitjana és de 76m2. 
El preu, incloent l’IVA i l’estacio-
nament, oscil·la entre els 180.000 
i els 230.000 euros. 
La previsió municipal és que la 
promoció estigui enllestida l’estiu 
de l’any vinent. “En només tres 
dies hem rebut 125 sol·licituds 
i algunes persones fi ns i tot ens 
han fet arribar la documen-
tació necessària a l’instant; es 
nota un important interès en 
els pisos protegits”, ha desta-
cat la regidora d’Habitatge, Eva 
Gonzalo (PSC).

l’apunt

Govern i oposició discrepen dels requisits dels aspirants

El Ple de l’Ajuntament va apro-
var les bases per a l’adjudicació 
dels 27 habitatges amb els vots 
a favor del govern i en contra de 
l’oposició. La portaveu republica-
na, Marta Aguilar, i l’ecosocialista, 
Josep M. González, van justifi car 
el seu vot negatiu per les condi-
cions econòmiques que han de 
complir els aspirants. Tots dos 
grups consideren que el màxim 
és massa elevat i, per tant, tindri-
en opció a obtenir un pis moltes 
persones i, com a conseqüència, 

“no s’estaria afavorint els col-
lectius més necessitats”. El vot 
en contra dels populars va ser 
per un defecte de forma. “Mont-
cada Òptima no ha celebrat 
encara un plenari per assumir 
la gestió dels pisos”, va dir la 
portaveu, Eva García. La regidora 
d’Habitatge, Eva Gonzalo, va in-
dicar que les bases s’han redac-
tat d’acord amb l’actual legislació 
i que, abans de traspassar la ges-
tió a Montcada Òptima, calia que 
el punt s’aprovés en Ple | SD

Silvia Díaz | Montcada

Les obres de la promoció de la Fundació Mediterrània estan força avançades i la previsió és que estigui enllestida l’estiu vinent | SANTI ROMERO

Tots els pisos tenen 
dues o tres habitacions, 
i només un en té 
quatre, reservat per a 
famílies nombroses
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C-17

Els vehicles podran circular pel nou 
túnel soterrat a principi de l’any vinent
La constructora ha fi nalitzat la perforació de la carretera sota la plaça Espanya

El soterrament de la carretera 
C-17 al seu pas per Mas Rampi-
nyo i el Pla d’en Coll ha arribat a 
una nova fase. Les màquines ex-
cavadores van aconseguir a fi nal 
de setembre comunicar els dos 
accessos del túnel sota de la pla-
ça d’Espanya. A partir d’ara, les 
obres –encarregades a l’empresa 
Corsán Corvián– continuaran 
per adequar aquest vial perquè 
sigui transitable per als vehicles 
a principi de l’any 2009. “Al ge-
ner, els cotxes circularan per 
dins del túnel i quedarà pen-
dent la urbanització de la part 
de dalt de l’obra”, ha explicat 

el president de l’Àrea de Política 
Territorial, Jordi Climent (PSC). 
El futur túnel disposarà de dos 
carrils per a cada sentit de la 
marxa i tindrà una llargada de 
250 metres entre les dues roton-
des que se situaran a la plaça 
Espanya i al carrer Castelló. Ac-
tualment, els operaris treballen a 
l’exterior de la plaça col·locant 
lloses, i a l’interior, construint 
un dipòsit d’aigües pluvials amb 
sistema de bombeig amb una 
capacitat de 3.500 m3, per evitar 
possibles inundacions.  

Situació actual. En aquests mo-
ments, les obres de soterrament 

afecten principalment el trànsit 
al tram de carretera que està 
situat a l’alçada del polígon in-
dustrial de Can Tapioles –en 
direcció Vic–, on s’ha creat una 
xicana de forma temporal. En 
aquest punt s’estan realitzant les 
feines per fi nalitzar el pas infe-
rior soterrat de la futura sortida 
del polígon que enllaçarà amb la 
carretera en sentit Vic. En breu, 
la següent fase d’aquestes obres 
afectarà l’altre carril en direcció 
Barcelona. Durant aquesta actua-
ció, que està previst que s’allargui 
durant dos mesos, es treballarà 
sobre la llosa de la zona central 
de la C-17.

El trànsit rodat circularà pel túnel que es veu al centre de la imatge a partir del gener del 2009, segons les previsions municipals | SANTI ROMEROAsfaltat del 
pàrquing sota 
l’autopista
El govern té previst asfaltar a mi-
tjan d’octubre el pàrquing sota 
l’autopista que hi ha a prop del 
pavelló Miquel Poblet i de l’IES 
Montserrat Miró. Aquest espai 
s’utilitza fa anys com a aparca ment 
dissuassiu, encara que no està pa-
vimentat i quan plou s’omple de 
bassals. El projecte s’emmarca en el 
pla de remodelació del carrer Ma-
jor que es vol engegar l’any vinent. 
El fi nançament de les obres va des-
pertar les crítiques de l’oposició en 
l’últim Ple, ja que no fi gurava en el 
pressupost anual | PA

Alquilo. Local de 85 m2 en Font Pudenta. Muy 
soleado, persianas eléctricas, toldo, suelo de 
parket, sistema anti incendio, aseo, pequeña 
habitación, patio. Tel. 607 256 454.
Vendo. Por desalojo de local urge vender: 
mostrador, neveras, estanterías, máquina 
registradora, báscula, etc… Gran oportunidad. 
Tel. 607 256 454.
Se vende caravana. Instalada en camping en 

Malgrat. Lista para entrar a disfrutar. 5.500 
euros. Tel. 679 002 535.
Es ven. Casa a Pla d’en Coll amb 3 habitacions, 
un d’elles amb vestidor, golfes, jardí i pàrquing.
Tel. 649 490 676. Preu aprox: 512.000 euros.
Regalo. Un sofá de tres plazas, de 2 m. de llarg, 
90 d’alt i 90 d’amplada i una butaca. Tot en bon 
estat. Tel. 630 122 180.
Venc. Piano. Preu: 500 euros. Tel. 630 122 180.

taulell d’anuncis gratuïts tel. 935 726 491

La cadena de supermercats Mer-
cadona va obrir el 18 de setembre 
un nou centre a Can Cuiàs, al 
complex comercial del barri, on 
antigament hi havia un Caprabo. 
L’espai compta amb prop de 2.500 
m2 de superfície i està envoltat de 
25 locals que es poden destinar a 
comerços. Mercadona va obrir 
l’any passat un altre supermercat al 
Centre Comercial El Punt de Mas 
Rampinyo. L’alcalde, César Arri-
zabalaga (PSC), va visitar i saludar 
els empleats de l’establiment el ma-
teix dia que va obrir portes | SD

Obre un nou 
Mercadona al 
centre comercial 
de Can Cuiàs

Silvia Díaz | Redacció

Paredes, nou 
conseller 
nacional de CDC
El president de l’agrupació local 
de Convergència Democràtica 
de Catalunya (CDC) i portaveu 
del grup municipal de CiU, Joan 
Carles Paredes, és un dels sis 
nous consellers nacionals del par-
tit de la comarca del Vallès Occi-
dental. El 17 de setembre va tenir 
lloc l’elecció d’aquests càrrecs i 
de la direcció comarcal. Els altres 
cinc consellers són Joan Fandos, 
de Ripollet; Montse Gatell, de 
Cas tellar; Miquel Quintana, de 
Sant Cugat; Carles Rusiñol, de 
Sabadell, i Joan Mestres, de Santa 
Perpètua de Mogoda. Paredes s’ha 
mostrat “satisfet i il·lusionat” per 
la seva elecció con a conseller. “És 
un orgull per a mi i també per 
a tota l’agrupació que es vulgui 
comptar amb nosaltres a nivell 
comarcal”, ha indicat | SD José Doganoc 

Kosir (Eslo-
vènia, 1921) 
va morir als 
87 anys el 21 
de setem bre 
a casa seva 
després de 
so frir una trombosi. El doctor 
era molt conegut a Montcada, 
on va tenir una consulta particu-
lar durant una trentena d’anys. 
També va treballar com a pedia-
tra a l’ambulatori i com a metge 
d’empresa a Asland i a l’antiga 
Bosuga. L’esclat de la II Guerra 
Mundial el va obli gar a abando-
nar els estudis de medicina per 
anar al front. Després de la guer-
ra es va traslladar a Barcelona on 
va acabar la carrera i va conèixer 
la seva dona per després residir a 
Montcada als anys seixanta  | LG

Mor el doctor 
José Doganoc

ARXIU
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SOTERRAMENT DE LA LÍNIA DE PORTBOU

La Plataforma, preocupada 
per la falta d’informació
El col·lectiu vol reunir-se amb l’Adif per conèixer l’estat dels treballs

“No desitjaríem haver d’orga-
nitzar noves mobilitzacions ciu-
tadanes, però la falta d’infor-
mació és preocupant”. Així de 
contudent es mostra la Plataforma 
Tracte Just-Soterrament Total a la 
carta que ha adreçat a la nova se-
cretària d’Estat d’Infraestructures 
del Ministeri de Foment, Josefi na 
Cruz –en substitució de Víctor 
Morlán–, demanant la seva inter-
cessió per aconseguir una entrevis-
ta amb l’empresa ferroviària Adif i 
l’empresa d’enginyeria Idom –res-
ponsable de la redacció dels pro-
jectes bàsic i executiu de les obres.
El secretariat del col·lectiu, que es 
va reunir el 25 de setembre a l’Abi, 
ha decidit reactivar-se un any des-
prés que les administracions mar-
quessin el termini de 28 mesos per 
enllestir els projectes necessaris per 
començar les obres. El Consistori 
també enviarà una missiva a Cruz 
insistint en la necessitat de tenir in-
formació sobre l’estat dels projectes.

Més dades. El col·lectiu ha sabut a 
través del delegat del Ministeri de 

Foment a Barcelona, Jordi Prat, al-
tres informacions valuoses sobre el 
projecte de soterrament de la línia 
de Portbou: d’una banda, que el 
soterrament de la línia convencio-
nal es prolongarà 500 metres més 
del que s’havia determinat inicial-
ment i, de l’altra, que és possible 
que no calgui fer un estudi nou 
d’impacte ambiental si el Ministeri 
de Medi Ambient dóna per vàlid 
el treball que ja es va fer per a la 
Línia d’Alta Velocitat (LAV).
D’altra banda, el secretariat també 
ha acordat reprendre les reunions 
periòdiques amb l’Ajuntament.

Retards. Les notícies negatives 
que assenyala la Plataforma fan 
referència al retard en les obres de 
soterrament de la LAV, ja que la 
peça més important de la tunela-
dora no arribarà fi ns a fi nal d’any, 
quan la data prevista era el juny. 
També haurien d’haver començat 
fa dos mesos les obres de les vuit 
boques de ventilació que tindrà 
la LAV a Montcada. Actualment 
s’està injectant formigó al punt on 
es farà la futura entrada al túnel.

Laura Grau | Montcada

Foment sotmet a informació el projecte 
de desdoblament de la línia de Vic
L’estudi apunta alternatives de duplicació de la via i la remodelació de les estacions

El Ministeri de Foment ha sotmès 
a informació pública l’estudi infor-
matiu del projecte de duplicació 
de la via del tram Montcada-Vic 
de la línia C-3 de Rodalies Ren-
fe, des de l’estació de Can Sant 
Joan fi ns a Vic. El pressupost de 
l’alternativa seleccionada és de 
700,5 milions d’euros i la longitud 
del traçat que es duplica és de 60 
quilòmetres. 
En l’estudi –que l’Ajuntament està 
ara examinant per presentar pos-

sibles al·legacions– es desenvolu-
pen diferents alternatives també 
per a  la remodelació de les esta-
cions existents, la creació d’altres 
de noves i la supressió de tots els 
passos a nivell existents en la zona 
urbana que travessa, així com el 
tancament perimetral de la línia. 
L’actuació s’emmarca dins del 
Pla Estratègic d’Infraestructures i 
Transport 2005-2020.

Millores. L’empresa ferroviària 
Adif ha renovat el pas de via-

nants que uneix les andanes de 
l’estació de tren de Mas Ram-
pinyo, donant compliment al 
compromís adquirit amb l’Ajun-
tament per dignifi car l’entorn de 
l’estació. “Garantir la seguretat 
dels vianants és fonamental i 
el pas anterior difi cultava el 
trànsit de persones amb carret 
de nens o en cadires de rodes, 
que sovint quedaven enganxa-
des a les travesses de fusta”, ha 
explicat l’alcalde, César Arriza-
balaga (PSC).

Silvia Díaz | Redacció

Actualment la línia, que és única al seu pas per Mas Rampinyo, es desdobla puntualment en arribar a l’estació del barri | SANTI ROMERO

07



8 1a quinzena | Octubre 2008Notícies

> Portes obertes al nou Palau de Justícia
La consellera de Justícia, Montserrat Tura (PSC), i la presidenta del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya, M. Eugènia Alegret, van presidir 
el 20 de setembre la jornada de portes obertes al nou Palau de Justícia 
de Cerdanyola, que dóna cobertura també a Montcada, Ripollet, Badia 
i Barberà. L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde de Montcada 
i Reixac, César Arrizabalaga (PSC). L’edifi ci, de més de 8.000 m2 està 
situat al passeig d’Horta, 19, de Cerdanyola, i acull els set jutjats de pri-
mera instància i instrucció i el Jutjat de Guàrdia de Cerdanyola, tot i dis-
posar de més espai per a un futur creixement. Desenes de persones i les 
autoritats dels municipis als quals el Palau dóna cobertura van conèixer 
de primera mà les instal·lacions dels jutjats, el Registre Civil –amb sala 
de matrimonis i conferències– i les dependències per a la Fiscalia, els 
metges forenses, els advocats i els procuradors, entre d’altres. El partit 
judicial és de 168.713 habitants | SD

en 2 minuts...

> Jutjat per violar una nena de 13 anys 

L’Àrea Interna fa un balanç positiu 
de l’experiència dels dos agents cí-
vics, perquè el seu treball durant sis 
mesos, “ha permès la disminució 
progressiva i signifi cativa de les 
conductes incíviques”, ha destacat 
la presidenta del departament, M. 
Carmen Porro (PSC). Del març 
al juliol d’enguany, dues persones 
es van encarregar de fer difusió 
de l’ordenança de civisme que va 
entrar en vigor a principi del 2008, 
fent presència constant al carrer per 
parlar amb el veïnat i explicar-li el 
contingut i els objectius de la nor-
ma, sota la coordinació del sargent 
de la Policia Local José Manuel 
Martín. “Ara valorarem si re-
petim o no l’experiència, el que 
és cert és que la presència dels 
agents contribueix a que tothom 
assumeixi de ple el contingut de 
l’ordenança”, ha indicat Porro. 

Dades. Les actituds incíviques 
que han detectat els agents es di-
videixen en quatre grans blocs “i 
han permès procedir a algunes 

denúncies per part de la Policia 
Local”, ha destacat l’edil. Pel que 
fa a la neteja, durant aquests mesos 
s’han detectat més de 450 incidèn-
cies de les quals 21 han acabat en 
denúncia. El 87% de les infrac-
cions han estat per abandonament 
d’objectes a les vies públiques (389 
casos) i a més distància, embrutar 
o deslluir els espais comuns (16 ca-
sos) o llençar papers o deixalles a 
les vies (14 deteccions). 
Sobre els sorolls, els agents han 
comptabilitzat una cinquantena 
d’incidències, de les quals 23 han 
passat a denúncies i en un cas fi ns i 
tot es va detenir un individu. Cantar 
o cridar a la via pública confi guren 
el 70% d’aquestes infraccions. Pel 
que fa als animals de companyia, 
s’han registrat 146 casos i 16 han 
esdevingut denúncies. El 65% dels 
incidents s’han produït per no por-
tar el gos correctament lligat. Final-
ment, a l’apartat d’incivisme s’han 
comptabilitzat més de 200 incidèn-
cies, com vendre o subministrar al-
cohol (32%) o enganxar cartells en 
espais no autoritzats (27%).

Incidències per zona i mes. Per 
barris, on més infraccions s’han 
detectat ha estat el centre, Can 
Sant Joan i Can Cuiàs –nuclis amb 
major nombre d’habitants, d’altra 
banda– i els punts especialment 
confl ictius com els carrers Sant An-
toni i Domingo Fins i l’estació de 
tren de Montcada-Manresa. El mes 
de l’any en què més casos es van 

comptabilitzar ha estat el març, just 
quan els agents van començar la 
seva feina a la via pública. “Durant 
els primers dies, els agents van 
fer una tasca molt intensa per 
eradicar els comportaments incí-
vics i amb el pas dels dies la gent 
va relacionar la seva presència al 
barri amb el respecte a l’entorn”, 
ha indicat el sargent Martín.

Els agents cívics detecten més de 
800 casos d’incivisme en sis mesos

ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA

L’Ajuntament fa un balanç positiu de l’experiència dels informadors de carrer i no descarta repetir-la al 2009
Silvia Díaz | Montcada

Una trentena de persones va 
participar el 20 de setembre a la 
jornada d’observació d’aus mi-
gratòries que va organitzar el 
Servei de Medi Ambient al poblat 
ibèric Les Maleses. Malgrat que el 
temps no va acompanyar, els assis-
tents van conèixer gran quantitat 
d’espècies, que ara han començat 
a desplaçar-se des de països del 
nord i el centre d’Europa cap a 
destinacions més càlides, com el 

Sàhara. L’au que es va observar 
amb major presència va ser l’aligot 
vesper, però també es van veure 
falcons mostaxuts, àligues marcen-
ques i esparvers, entre d’altres. 
D’altra banda, una cinquantena 
de persones va assistir a la jorna-
da d’anellament científi c d’ocells 
que va tenir lloc el dia 27 a la lle-
ra del Besòs, davant la Casa de 
les Aigües. La troballa més des-
tacada va ser un au que provenia 
de Croàcia. 

Força participació a les 
jornades d’observació

MEDI AMBIENT

Setembre és un mes propici per conèixer les aus migratòries

Silvia Díaz | Redacció

Alguns dels participants a la  jornada d’anellament d’ocells al Besòs | SERVEI DE MEDI AMBIENT

L’Audiència de Barcelona ha jutjat un home acusat de violar una nena de 
13 anys a la que va conèixer al 2006 per Internet i a la que va convèn-
cer perquè l’acollís amb ell i el seu fi ll de 4 al seu domicili de Montcada 
i Reixac. La Fiscalia demana provisionalment 12 anys de presó i una 
indemnització de 12.000 euros per un delicte d’agressió sexual a una 
persona especialment vulnerable | SD

Obres a l’estació 
de Terra Nostra 

Curs i entrega 
de compostadors
L’Equip Verd organitza el 7 de no-
vembre, a les 18h, a la Casa de les 
Aigües un curs sobre l’ús de com-
postadors. Aquests dipòsits ser-
veixen per transformar la brossa 
orgànica en adob i es reparteixen 
gratuïtament entre les llars que ho 
sol·licitin i que es comprometin a 
utilitzar-lo d’acord amb les reco-
manacions tècniques. El nombre 
de compostadors és limitat, per 
tant, aquests es lliuraran per rigo-
rós ordre d’inscripció. Els interes-
sats poden trucar als telèfons 935 
726 017/935 726 474 | PA

AJUNTAMENT DE CERDANYOLA

Al mes d’octubre començaran 
els treballs de construcció d’un 
pas soterrat i la modernització de 
l’estació de Renfe de Terra Nostra. 
L’empresa constructora, Comsa, té 
un termini de 14 mesos per ejecu-
tar l’actuació que costarà més de 
2,5 milions d’euros.
El projecte preveu la construcció 
d’un nou edifi ci de viatgers i un pas 
inferior amb l’objectiu d’incrementar 
els nivells de seguretat i la qualitat 
del servei, així com adaptar les 
instal·lacions a les persones amb 
mobilitat reduïda. El nou edifi ci 
s’ubicarà al solar que ocupa l’actual, 
que s’enderrocarà, cosa que perme-
trà adequar les instal·lacions a les 
necessitats actuals de l’explotació 
ferroviària i garantir una atenció de 
qualitat als usuaris. Estarà adaptat 
a les persones amb mobilitat re-
duïda i disposarà de més de 200 
m2, amb controls d’accés i serveis 
d’ús públic, guixetes, màquines 
d’autovenda i cafeteria | PA

Un tren a l’estació de Terra Nostra | SANTI ROMERO

Els dos agents cívics han treballat a Montcada durant sis mesos | ARXIU/SILVIA DÍAZ

Subvenció per 
millorar el Ripoll
El Consorci per a la Defensa de 
la conca del Besòs ha atorgat a 
l’Ajuntament un ajut de més de 
65.000 euros per fi nançar part 
dels treballs de millora de l’entorn 
fl uvial que s’estan fent a prop del 
Ripoll. Els diners es destinaran 
a continuar amb la retirada dels 
horts il·legals i dels abocaments 
de residus i a repoblar la ribera 
de vegetació. Aquesta actuació, 
que va començar l’hivern passat, 
s’ha dut a terme fi ns ara sobre 1,7 
hectàrees i en queden pendents 
de millora altres 4,5 | SD
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SOSTENIBILITAT

Bicicletada contra el canvi climàtic
L’anunci de l’arribada del ‘bicing’ i les activitats a les escoles, principals eixos de la Setmana de la Mobilitat

La 38a edició de la Marxa po-
pular en bicicleta que organitza 
el 5 d’octubre l’AV de Montca-
da Nova en  col·laboració amb 
l’Ajuntament posarà el punt fi nal 
als actes convocats en el marc de 
la Setmana de la Mobilitat Sos-
tenible a la localitat. L’activitat 
s’inclourà en un programa més 
ampli en què participen una se-
tantena de municipis que han 
convocat la ciutadania a la ma-
teixa hora amb el lema ‘Peda-
la contra el canvi climàtic’. La 
sortida tindrà lloc des del parc 
Salvador Allende, a les 11h, i els 
ciclistes faran un recorregut pels 
diferents barris del municipi. 

‘Bicing’. El foment de l’ús de la 
bicicleta ha centrat bona part 
del contingut de la Setmana de 
la Mobilitat Sostenible, ja que el 
govern municipal ha anunciat que 
aposta per implementar a Mont-
cada el bicing, un sistema que des 
del març del 2007 funciona a la 
ciutat de Barcelona i consisteix a 
que els usuaris lloguin bicicletes 
que el Consistori posa a la seva 
disposició, estacionades en dife-
rents espais. “Donar solucions a 

la circulació en bicicleta és una 
demanda ciutadana que es re-
soldria amb el bicing”, ha expli-
cat l’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC). La presidenta de l’Àrea 
Interna, M. Carmen Porro (PSC), 
ha apuntat que la implementació 
del bicing està en fase d’estudi i que 
el primer pas consisteix a signar 
un conveni amb l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona (AMB). 
Un estudi de l’AMB estableix 21 
estacionaments al municipi per a 
les 168 bicicletes que l’Ajuntament 
posarà a disposició dels usuaris 
i també proposa recorreguts en 
carril bici. El Consistori preveu 
que el bicing no funcioni a Mont-
cada, com a mínim, fi ns al 2009. 
“La posada en marxa d’aquest 
servei està íntimament lligada 
a millores a la via pública”, ha 
subratllat Porro tot afegint que el 
bicing “connectarà les estacions de 
tren i els polígons industrials”. 

Escoles. La presentació del bi-
cing es va dur a terme el 22 de 
setembre, amb motiu de l’inici 
de la Set mana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura. Un centenar 
d’alumnes de sisè de primària, 
dels CEIP Font  Freda, El Turó 
i El Viver, va participar en  una 
activitat que es va fer arreu de 
Catalunya. Els alumnes de cada 
classe, dividits en quatre grups, 
van protagonitzar un debat so-
bre el medi ambient. Participar 
en aquesta activitat dóna opció a 
guanyar un viatge a Núria.

Silvia Díaz | Montcada

Les obres del 
carril VAO a la 
C-58 començaran 
a la tardor

La Generalitat preveu que les 
obres del carril per a vehicles 
d’alta ocupació (VAO) i autobu-
sos a l’autopista C-58 comencin 
aquesta mateixa tardor. El 18 de 
setembre, l’empresa pública Ta-
basa va adjudicar per 80 milions 
la construcció del vial –que du-
rarà tres anys, com a mínim– a la 
unió temporal d’empreses forma-
da per Copcisa i OHL. L’actuació 
consisteix en l’aixecament de 
dos carrils segregats al mig de 
l’autopista i en l’enllaç amb la 
C-33, en el tram comprès entre 
Ripollet i l’avinguda Meridiana 
de Barcelona (6,82 quilòmetres), 
passant per Montcada. Aquests 
dos vials seran d’ús exclusiu per 
a autobusos i vehicles d’alta ocu-
pació i el seu funcionament serà 
reversible. El bus-VAO es cons-
truirà a nivell de l’actual C-58, 
al centre de la calçada, amb dos 
carrils de 3,5 metres d’ample ca-
dascun i amb vorals d’1,5 metres. 
En l’obra destaquen un viaducte 
elevat en l’encreuament i dues 
estructures tipus pèrgola, una en 
l’accés des de Ripollet i l’altra, so-
bre la C-33.

Silvia Díaz | Redacció

Per grups, els alumnes del CEIP El Turó es preparen el debat, amb l’ajuda de la professora | S. DÍAZ

Imatge virtual del projecte | DPTOPL’alcalde i la regidora de Medi Ambient, Eva Gonzalo (PSC), a la presentació dels actes | S. DÍAZ

“La gent vol anar en 
bici, és una demanda 
ciutadana a la qual 
hem de donar solució”,       
ha dit l’alcalde
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La Coordinadora per la Sanitat 
Pública de Barberà, Cerdanyola, 
Montcada i Ripollet ha denun-
ciat “obscurantisme polític i 
manca de participació ciutada-
na” en el procés de construcció 
del futur hospital Ernest Lluch 
als terrenys de l’antiga fàbrica 
Redosa, a Ter ra Nostra. En una 
roda de premsa celebrada el 24 
de setembre davant l’Ajuntament 
de Ripollet, el col·lectiu també va 
posar especial èmfasi en “l’in-
compliment dels terminis per 
disposar del nou equipament 
sanitari, que havia d’entrar en 
funcionament aquest any”, ha 
remarcat una de les portaveus de 
la Coordinadora, Imma Prat. 

Arguments. La plataforma ha cri-
ticat el president de la Mancomu-
nitat de Cerdanyola, Montcada 
i Ripollet, Juan Parralejo (PSC), 
–alcalde de l’última localitat– per-
què “no ha cregut convenient 
entrevistar-se amb nosaltres”, 
va dir Prat. La Coordinadora 

per la Sanitat Pública considera 
que els terminis de construcció 
de l’hospital Ernest Lluch s’han 
endarrerit perquè “els terrenys 
encara no són municipals”, va 
manifestar la montcadenca Pauli-
na Valiente, una de les portaveus 
del col·lectiu
La plataforma té previst dur a 
terme en els propers mesos altres 
iniciatives per reclamar diàleg i 
participació ciutadana en el pro-
cés de realització de l’equipament 

sanitari, com ara unes jornades 
informatives que tindran lloc el 25 
d’octubre a Cerdanyola i el 15 de 
novembre a Ripollet.

Tràmits. La Comissió d’Urbanisme 
de l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona va aprovar el 25 de setembre 
la modifi cació defi nitiva del Pla 
General Metropolità (PGM) del 
sector Redosa-Vallençana, un pas 
bàsic per a la negociació de la cessió 
dels terrenys a titularitat pública.

La Coordinadora acusa l’administració 
de no donar informació del projecte

HOSPITAL ERNEST LLUCH

La Comissió d’Urbanisme ha aprovat la modifi cació fi nal del PGM al sector Redosa

Sílvia Alquézar | Ripollet

Membres de la Coordinadora durant l’acte fet el 24 de setembre a Ripollet | SÍLVIA ALQUÉZAR
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>Societat Novetats a laveu.cat per 
esdevenir el referent de la 
informació local PÀG. 14

Tazumal vol recuperar els 
documents de la guerrilla 
d’El Salvador  PÀG. 13

SALUT

El consum de drogues entre els adolescents 
i els joves es redueix en els darrers sis anys
La Regidoria de Salut Pública i Consum fa pública l’enquesta realitzada entre 480 alumnes de 12 a 18 anys dels centres públics i concertats

En línies generals, el consum de-
clarat de drogues –tabac, alcohol 
i substàncies il·legals– entre els 
adolescents i els joves a Montca-
da i Reixac ha baixat respecte al 
2002. Aquesta és una del les prin-
cipals conclusions de l’enquesta 
escolar sobre drogues feta el mes 
de març per la Regidoria de Salut 
Pública i Consum que continua 
amb la línea d’investigació inicia-
da fa sis anys per aquest departa-
ment municipal. 
En total s’han entrevistat 480 
alumnes dels centres públics i 
concertats de la localitat de 12 
a 18 anys. A diferència del que 
es va realitzar ara fa quatre anys, 
en aquesta ocasió s’ha ampliat la 
població objecte d’estudi –que 
inicialment només era d’ense-
nyament secundari– incorporant 
alumnes de sisè de primària i dels 
Cicles Formatius de Grau Mig.

D’acord amb els resultats de la 
investigació, els tècnics munici-
pals consideren que cal continuar 
treballant per la prevenció perquè 
es demostra que, a més informa-
ció disminueix la tendència al 

consum per part dels joves o bé 
es retarda l’edat en què s’inicien. 
“Els resultats de l’enquesta, tot 
i que són més encoratjadors 
que els obtinguts al 2002, no 
ens poden fer baixar la guàrdia 
en la nostra tasca de promoció 
d’hàbits saludables”, explica la 
tècnica responsable del progra-
ma, Raquel Renes, tot afegint que 
“en aquesta tasca és bàsica la 
movilització dels pares perquè 
participin en la informació i en 
la prevenció de drogues entre els 
escolars a través de les AMPA, de 
la mateixa manera que és neces-
sari potenciar espais d’oci alterna-
titus i atractius per als joves”.

Edat d’inici. L’estudi demostra 
que el consum de tabac ha dis-
minuït en les edats més joves, tot 
i que es manté en les més grans. 
Així, mentre que el nombre de fu-
madors diaris entre els 14 i els 16 
anys ha descendit notablement, 
als 17-18 anys el 19% dels nois i 
el 23% de les noies es declaren 
fumadors diaris, acostant-se a les 
xifres obtingudes el 2002.
Un 11% dels enquestats afi rma 
ser fumador diari malgrat que 
la meitat declara no haver fumat 
mai. L’alcohol segueix sent la 
substància més consumida en-
tre els joves de Montcada com 
ho és en el conjunt d’Espanya: 
la gran majoria declara haver-
ne consumit alguna vegada a la 
vida (87%), el 53% recentment i 

el 41% en l’última setmana, en un 
ambient d’oci i amb els amics.
Un altra dada signifi cativa és que 
cada vegada més són les noies les 
que s’inicien precoçment en el 

consum de drogues i les que més 
mantenen l’hàbit en comparació 
amb els nois. “Això és un toc 
d’alerta que ens ha de fer re-
fl exionar sobre la necessitat de 

fer campanyes específi ques de 
prevenció per aquest sector de 
la població”, ha manifestat la re-
gidora de Salut Pública i Consum, 
M. Carme González (CiU).

S’ha detectat un 
descens de fumadors 
però l’alcohol continua 
sent la substància que 
més es consumeix

Pilar Abián | Redacció

L’enquesta diu que les noies són les que cada cop més s’apunten al consum de drogues | S. ROMERO

l’apunt

El 40% reconeix haver 
provat el cànnabis

Encara que el cànnabis continua 
sent la substància il·legal més 
consumida entre els estudiants 
de secundària del municipi (el 
40% manifesta haver-lo provat al-
guna vegada a la vida), el consum 
ha baixat en 11 punts percentuals 
en relació el 2002 (51%). A ban-
da del cànnabis, les drogues que 
més alumnes han tastat alguna 
vegada són els tranquil·litzants 
sense prescripció mèdica (7%), 
les coles o goma d’enganxar 
(5%), la cocaïna (2,5%), les 
amfetamines i els àcids (2%,res-
pectivament) i l’èxtasi (1%). El 
consum d’heroïna pràcticament 
és inexistent, només del 0,5%. 

L’entorn infl ueix. En el 60% de 
les llars dels entrevistats hi ha 
algun fumador, ja sigui el pare, 
la mare o els germans. D’altra 
banda, a 1 de cada 6 cases hi 
ha com a mínim un bevedor ha-
bitual (17%) i en un 4% el con-
sum d’alcohol és alt.  El 91,5% 
n’ha tractat la qüestió al seu 
centre educatiu i la gran majo-
ria considera que la informació 
rebuda ha estat útil (79%) i que 
el seu interès per provar-ne ha 
disminuït | PA



12 1a quinzena | Octubre 2008Societat

>monogràfi c Salut Pública i Consum
Àrea Social
Coordinació i redacció: Premsa i Comunicació

SALUT

L’Ajuntament presenta els resultats del primer 
informe de l’Observatori Municipal sobre drogues
Durant el 2007 els equips de Serveis Socials van tractar més de 1.400 persones, de les quals una vintena presentava indicis de toxicologia

La Regidoria de Salut Pública i 
Consum ha fet públics els resultats 
del primer informe elaborat per 
l’Observatori Municipal sobre el 
Consum de Drogues a Montcada 
i Reixac (OMCD), organisme creat 
l’octubre del 2007 amb l’objectiu 
de construir un sistema d’indica-
dors que permeti observar l’evolu-
ció del consum del tabac, l’alcohol 
i altres drogues entre els montca-
dencs i montcadenques. 

En aquest primer estudi es recu-
llen els resultats de l’Enquesta Es-
colar sobre Drogues a Montcada 
i Reixac, així com també, indica-
dors d’activitats preventives dutes 
a terme en l’àmbit escolar, comu-
nitari i laboral. A més, s’inclou un 
balanç dels serveis oferts durant 
el 2007 als centres sociosanitaris 

de referència i la incidència de la 
SIDA i del VIH al municipi.
L’informe ha estat elaborat per 
una comissió tècnica en la que 
cooperen representants de di-
ferents serveis sociosanitaris de 
Montcada i Reixac, concreta-
ment, els Centres d’Atenció Pri-

mària (CAP), el Centre d’Atenció 
i Seguiment de Toxicomanies de 
referència (CAS de Sabadell), 
un representant del col·lectiu de 
farmàcies de Montcada i Reixac, 
les regidories de Salut Pública 
i Consum i Serveis Socials de 
l’Ajuntament, la Creu Roja de 

Cerdanyola-Ripollet-Montcada, la 
regió sanitària de Barcelona, els 
Mossos d’Esquadra i la Policia 
Local.
La regidora de Salut Pública i 
Consum, M. Carmen González, 
afi rma que “aquest primer infor-
me és una eina de gran utilitat 

per unifi car criteris i generar 
indicadors d’informació respec-
te al consum de drogues que 
permetrà un anàlisi comparatiu 
en els anys posteriors”. Un cop 
presentat l’estudi, la Comissió 
Tècnica comença a treballar en 
les dades d’aquest any.

Salut Pública i Consum dissenya i promou programes d’educació, 
informació i conscienciació als centres educatius. Durant l’any 
2007, més de 2.600 joves montcadencs van participar en alguna 
d’aquestes activitats.El 91,5% dels alumnes que van respondre 
l’Enquesta Escolar Sobre Drogues han assegurat haver tractat el 
tema de les drogues a l’escola/institut (respecte al 80% registrat al 
2002, últim any que es va fer aquesta enquesta) i la majoria (62%) 
ha assegurat que la informació rebuda li ha fet disminuir l’interès 
a  l’hora de provar-les. En aquesta línia d’educació preventiva, la 
Creu Roja de Cerdanyola-Ripollet-Montcada també s’ha encarre-
gat de portar a terme diferents tallers i xerrades dirigits als estudi-
ants de secundària del municipi, com ara, “El tabac… per què?”, 
“L’alcohol, el meu amic?” i “Un pas més… decideixo!”. 

PREMSA AJUNTAMENT

Sensibilització a les escoles

El programa d’intercanvi 
de xeringues es consolida
Aquest projecte funciona a 
Montcada i Reixac des del 
1997 amb la fi nalitat de facilitar 
material sanitari esterilitzat per 
reduir els riscos associats al 
consum de drogues per aques-
ta via. Actualment, participen 
al programa set de les nou far-
màcies del municipi i els Cen-
tres d’Atenció Primària (CAP). 
Al llarg del 2007 es van comp-

tabilitzat un total de 745 xe-
ringues dispensades a les set 
farmàcies participants –210 
més que l’any anterior– i 1.147 
als CAP, en aquest cas en can-
vi, s’ha vist reduït aquest servei 
en una quarta part respecte 
al 2006. aquest descens està 
directament relacionat amb el 
canvi de patrons de consum 
(minva el consum d’heroïna).

SANTI ROMERO

L’informe de l’OMCD 
conclou que 
al llarg del 2007… 
1. Els equips de Serveis Socials 
han tractat un total de 1.462 per-
sones, de les quals 24 presenta-
ven evidències de toxicologia.

2. El  Centre d’Atenció i Segui-
ment de Toxicomanies de Sa-
badell, unitat de referència, ha 
atès un total de 83 usuaris pro-
cedents del municipi.

3. El tractament originat per la 
cocaïna ha estat el més freqüent 
a Montcada i Reixac (31%), seguit 
del tabac (30%) i el programa de 
tractament amb metadona (23%).

4. Els CAP’s han detectat 2.053 
persones amb factor de risc per 
tabac, 190 amb problemes pel 
consum d’alcohol i 114 consu-
midores d’altres drogues.

5. El nombre de persones que 
han deixat de fumar aquest úl-
tim any és de 162, havent-se 
registrat 32 visites per rebre as-
sessorament en la deshabitua-
ció tabàquica.

Aquesta iniciativa 
està emmarcada en 
el Pla Local Sobre 
Drogodependències per 
als anys 2006-2009

l’apunt

Reunió de la comissió tècnica de l’Observatori Municipal sobre el Consum de Drogues a Montcada (OMCD) feta a mitjan del mes de setembre a l’Ajuntament | SANTI ROMERO
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DESENVOLUPAMENT

Un dels reptes que s’ha fi xat 
l’organització Tazumal Catalunya-
El Salvador –amb seu a Montca-
da– és recuperar l’arxiu de docu-
mentació sobre els confl ictes civils 
d’El Salvador (1970-1992). Els 
integrants de l’entitat han visitat 
aquest estiu la casa on hi ha els 
documents, a la capital del país. 
“Hi ha 80.000 fotografi es, trans-
missions de ràdio, 3.000 hores de 
pel·lícula inèdites i altres docu-
ments de guerra”, ha explicat el 
president de Tazumal, Rafael Ale-
mán. Per dur a terme el projecte, 
l’entitat compta a hores d’ara amb 
el suport econòmic de l’Ajuntament 
de Gavà i de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona. 

Projectes d’ara i de futur. L’estada a 
San Salvador ha estat només una 
de les visites que els integrants i 
col·laboradors de Tazumal han fet 
aquest estiu a El Salvador i Nicara-
gua, amb l’objectiu de comprovar 
com s’hi estan desenvolupant els 

projectes amb què coopera l’entitat 
i també per enfortir lligams institu-
cionals.
La delegació la formaven el pre-
sident i altres cinc membres de 
l’organització i set joves d’un cau 
de Barcelona, que ha col·laborat en 
un projecte de prevenció de la vio-
lència a través de l’esport i activitats 
lúdiques a la localitat salvadorenca 
de Nejapa. La resta d’integrants ha 
assistit, entre d’altres, a la inaugu-
ració de la tercera fase del museu 
de la revolució, a Perquín (El Sal-
vador) i ha comprovat l’estat de la 
construcció del complex turístic El 
Pescadito de oro de Nahulingo, lo-
calitat agermanada amb Montcada. 
Altres projectes que l’organització té 
en marxa són la reconversió d’una 
estació de tren en un centre cultu-
ral, la dotació d’una ambulància 
per a la Paz Centro (Nicaragua) i la 
creació de la microregió de la zona 
salvadorenca de Cayaguanca.

Reciclatge i gestió de residus. 
“Hem aconseguit implicar la 

població en la importància de 
recuperar els residus i respec-
tar l’entorn”. Així s’ha expressat 
Elisabeth Andújar, de Tazumal, 
que amb Anna Márquez ha fet el 
seguiment del projecte de mini-
mització de residus que l’entitat 
va engegar l’any passat a Nahulin-
go, Perquín i la Palma. Les coope-

rants han treballat els conceptes 
de sostenibilitat amb els infants a 
través de tallers i jocs multimèdia 
i s’han format grups mediambien-
tals, amb els quals els joves s’han 
convertit en transmissors dels 
conceptes de respecte a l’entorn i 
el reciclatge. També s’han fet tro-
bades amb els adults. 

Silvia Díaz | Montcada

Tazumal vol recuperar l’arxiu sobre
els confl ictes armats a El Salvador
Tretze integrants de l’organització han viatjat aquest estiu a l’Amèrica Central per conèixer l’estat dels seus projectes

Andújar i Márquez en una reunió per explicar als adults fórmules de gestió de residus | R. CAPACHO

La FAVMiR 
celebra una 
assemblea 
oberta a tothom

La Federació d’Associacions de 
Veïns de Montcada i Reixac (FAV-
MiR) organitza el 5 d’octubre una 
assemblea lúdica i reivindicativa 
oberta a tothom, que coincideix 
amb el 16è aniversari del col·lectiu. 
L’acte, que es desenvoluparà al car-
rer Major i la plaça de l’Església, 
començarà a les 10h amb la troba-
da de tots els representants veïnals. 
Durant la jornada hi haurà partides 
d’escacs i a les 12h es farà una taula 
rodona, en la qual cada AV parti-
cipant exposarà els seus principals 
objectius i reivindicacions. A les 13h 
actuarà la colla de gitanes de Ripo-
llet i a les 15h hi haurà un aperitiu.

Passat, present i futur. L’objectiu de 
l’assemblea és que totes les associa-
cions de veïns que formen part de 
la FAVMiR posin en comú les seves 
inquietuds actuals i de futur, així 
com fer un repàs de l’estat de les an-
tigues reivindicacions. “La taxa de 
residus i el recàrrec del transport, 
l’hospital comarcal i la incine-
ració de residus a Lafarge són 
alguns dels temes que tracta-
rem”, ha explicat el president de 
la FAVMiR, Antonio Cera. 

Silvia Díaz | Redacció
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L’emissora municipal ofereix des del 29 de setembre els programes que fan els col·laboradors

MONTCADA COMUNICACIÓ

Maldonado: “laveu.cat ha de ser 
la referència de l’actualitat local”

El portal de notícies laveu.cat va es-
trenar al setembre un nou disseny 
amb l’objectiu de esdevenir un 
mitjà de comunicació de consulta 
diària. L’actualització del web és 
regular al llarg del dia i també es 
dóna una major importància a les 
imatges, amb la creació de galeries i 
reportatges. “Hem d’acostumar la 
gent a que consultin l’actualitat 
per Internet i volem que el nos-
tre portal sigui la referència”, ha 
destacat el director de Montcada 
Comunicació, Lluís Maldonado.
A partir d’aquesta temporada, el 
web assumeix continguts que fi ns 
ara es publicaven a La Veu en pa-
per, com les fotografi es dels equips 
esportius o les de l’inici de curs dels 
infants de P-3.

Montcada Ràdio. Una seixantena 
de col·laboradors ofereix des del 29 
de setembre una vintena d’espais a 
l’emissora municipal (104.6fm i 

www.montcadaradio.com), amb 
propostes de tota mena com musi-
cals, magazines, programes especia-
litzats en temàtiques com el jazz o 
les dones, entre d’altres, que ocupen 
la franja horària del vespre i la nit. 
Una de les novetats és el programa 
Contigo en el recuerdo, a càrrec de Juan 

Sánchez, antic col·laborador que 
torna a l’emissora els dilluns, a les 
19.30h, amb un espai de música 
per al record. 
Enguany també es continuen eme-
tent dos programes coproduïts per 
altres emissores: Res com el Vallès 
i l’Espai Vital. 

Silvia Díaz | Montcada

Juan Sánchez ha tornat a la ràdio i els dilluns ofereix música per al record | LAURA GRAU

La dissenyadora va presentar la col·lecció ‘Skaleton shapes’ 

PASSAREL·LA DE NOUS CREADORS

Georgina Vendrell rep una 
bona acollida a l’Ego Cibeles  

> Una experiència amb dofi ns a Can Tauler

Bona iniciativa per practicar 
el català en un context real 

VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA

Pilar Abián | Redacció

Pilar Abián | Redacció

La dissenyadora de roba per a 
home Georgina Vendrell (Bar-
celona, 1983) ha estat una de 
les joves promeses que ha par-
ticipat a l’última edició de l’Ego 
Cibeles, feta el 19 de setembre a 
Madrid. La montcadenca ha fet 
una valoració molt positiva de 
l’experiència viscuda: “Molta 
gent ha vist les meves creacions 
i això és el més important, que 
et coneguin i que el teu treball 
agradi”.
‘Skaleton shapes’ és el nom de la 
col·lecció de línia futurista que 
la montcadenca ha confeccionat 
personalment i que està forma-
da per una vintena de conjunts 
i un total de 50 peces. Vendrell 
ha innovat fent servir diferents 
textures i elements com ara se-
rrells, gases i teixits lluents que 
no són molts habituals en la 
moda d’home. “Intento crear 
formes noves perquè a Espan-
ya l’home vesteix molt clàssic, 

massa sobri i jo li proposo que 
arrisqui una mica”, explica la dis-
senyadora. Els pròxims projectes 
de Vendrell passen per presentar-
se a la selecció per participar a la 
propera edició de l’Ego Cibeles, al 
febrer, o a la Setmana de la moda 
de València, entre d’altres. 

Un dels models vestits per Vendrell |ELPAIS.COM

La montcadenca Sílvia Gómez exposarà del 6 al 18 d’octubre a l’Espai Jove 
Can Tauler (Balmes, 16) un recull de fotografi es que mostra la seva experièn-
cia amb els dofi ns. La jove, de 23 anys –a la foto–, va fer al 2006 un curs 
d’ensinistrament de mamífers marins al Zoo de Barcelona i al 2007 va assistir 
a un altre al Cap de Creus, sobre espècies en llibertat. Gómez, a més de donar 
més dades sobre el món dels mamífers marins, oferirà una conferència el 9 
d’octubre a Can Tauler, a les 19.30h | SD

El 23 d’octubre, a les 19h, a la 
Casa de la Vila, es constituiran 
noves parelles lingüístiques en el 
marc del programa Voluntariat per 
la llengua, que té com a objectiu 
facilitar a totes les persones que 
tenen coneixements bàsics de 
català i es volen llançar a parlar-
lo que el puguin practicar en un 
context real i relaxat. La iniciati-
va la promou el voluntariat lin-
güístic, de manera que persones 
que parlen habitualment català 
destinen una part del seu temps a 
conversar amb persones interes-

sades a agafar fl uïdesa, perdre la 
vergonya i poder-lo parlar d’una 
manera natural.
El mínim compromís que es de-
mana és una participació de 10 
hores: 1 hora a la setmana, du-
rant 10 setmanes. Les parelles 
lingüístiques es formen tenint en 
compte els horaris disponibles i 
les afi nitats. Els interessats a par-
ticipar en el programa es poden 
posar en contacte amb el Servei 
Local de Català –telèfon 935 751 
644–, o a l’adreça electrònica vxl.
vo3@cpnl.cat.

El Correllengua 
arriba de nou a 
Montcada
El tret de sortida d’aquesta nova 
edició el donaran diversos grups 
musicals en un concert que 
s’oferirà el divendres 3 d’octubre 
a la plaça del Bosc de Can Sant 
Joan. El grup mataroní del folk-
ska català Ebri Knight obrirà el 
conjunt d’actuacions, que co-
mençaran a les 21h. Tot seguit, 
els Igitaia, de Gràcia, tocaran 
temes d’ska combatiu; després 
serà el torn dels cerdanyolencs 
Malestar Social (punk rock) i, per 
acabar, tancarà la nit el grup 
montcadenc Ítaca, que ja s’està 
consolidant com un dels refe-
rents locals de l’ska-fusió | LG

S.GÓMEZ
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en 2 minuts...

> Mas Rampinyo exhibeix el seu comerç
L’Associació de botiguers i comerciants de Mas Rampinyo celebra per segon 
any consecutiu la Fira comercial a la plaça de les Calderes, a Mas Duran, 
ja que en l’anterior hi va haver força participació de públic. L’esdeveniment, 
que arriba a la vuitena edició, tindrà lloc el 5 d’octubre i començarà a les 
10h. Una hora després es faran les activitats per a la mainada i la cloenda, 
cap a les 13h, anirà a càrrec del grup de ball de la Unió | SD

Durant el mes d’octubre la Regidoria de Salut Pública i Consum farà una 
campanya informativa sobre “Requisits mínims exigibles als establiments pel 
que fa a la informació als consumidors”, referents a horaris comercials, fulls 
ofi cials de reclamació i l’exhibició dels preus de venda al públic, entre d’altres. 
La campanya no afecta establiments com ara bars i restaurants, agències de 
viatges, centres d’estètica, serveis d’assistència tècnica, bancs i caixes, tallers 
de reparació de vehicles i forns de pa i pastisseries, entre d’altres | PA

> Informació a botigues sobre els consumidors

L’Esplai Can Cuiàs inicia aquest mes d’octubre el seu programa activitats 
destinat a nens de 3 a 12 anys d’edat. L’entitat, amb seu al Centre Cívic 
del barri, fa tallers cada dissabte, de 16.30 a 19.30h, al preu de 10 euros 
per família i també organitza excursions i colònies. La primera sessió de la 
temporada serà el 4 d’octubre. També l’Esplai Sesa comença aquest dia les 
seves activitats, de 17 a 19h, a la parròquia de Santa Engràcia. Les matrí-
cules es poden renovar el dia 3, de 17 a 18.30h. El dissabte, a les 16h, es 
podran fer les noves inscripcions | PA

> Comença l’activitat als esplais infantils

Les dones del municipi tindran ben aviat un espai web propi on fer visi-
bles les seves veus a partir de les notícies, experiències i opinions que 
elles mateixes generin. Aquest és un dels objectius del conveni que ha 
signat l’Ajuntament amb Dones en Xarxa, una entitat que fomenta l’ús 
d’Internet com una eina de comunicació i de participació de les dones 
per superar l’exclusió digital per raó de gènere. D’altra banda, l’Ajunta-
ment ha rebut una subvenció de 34.000 euros de l’Institut Català de les 
Dones per a l’implementació de polítiques adreçades a les dones | LG

> Les dones de Montcada tindran web propi

Pilar Abián | Redacció

La Regidoria d’Educació orga-
nitza el 18 d’octubre una jornada 
de formació i participació per a les 
AMPA titulada Connecta amb els 
teus fi lls. La sessió s’iniciarà a les 
10h a la Casa de la Vila i acabarà a 
les 14h. Els assistents podran pren-
dre part en una taula rodona sobre 
com millorar l’acció de les associa-
cions. A continuació, l’equip del 
Màster de participació i polítiques 
locals de la UAB exposarà el tre-
ball que ha fet durant els mesos 
de maig i juny amb les AMPA, 
en el marc d’un curs que ha ana-
litzat el passat, el present i el futur 
d’aquestes entitats al municipi. 
Finalment, es faran sessions partici-
patives basades en el teatre social i 
dinamitzades per l’associació Espai 
Marabal, d’expressió i creació.  
Les persones interessades s’hi han 
d’inscriure abans del 15 d’octubre 
via el telèfon 935 726 474 o via 
email a l’adreça educació@mont-
cada.org. Per facilitar-hi la partici-
pació, Educació organitzarà activi-
tats infantils al CEIP Reixac.

La Comissió de Necessitats Educatives Especials (CNEE) s’ha plantejat per 
aquest nou curs continuar les tasques de formació per als professionals i les 
famílies en matèria d’educació en la diferència. En aquest sentit, en la pri-
mera reunió de pares i mares d’aquesta temporada es va proposar organitzar 
pròximament una conferència sobre educació especial. Cara al 2009, el grup 
vol continuar amb l’Escola de pares, una iniciativa engegada l’any passat 
perquè les famílies es donin suport mutu, amb el suport d’una psicòloga. 
Una de les activitats més immediates que es durà a terme serà una xerrada 
sobre la Llei de dependència, en coordinació amb la Regidoria de Serveis 
Socials. “Comencem el curs amb molta il·lusió i ganes de treballar, però 
necessitem el suport de l’Ajuntament i d’altres administracions perquè les 
activitats que volem tirar endavant necessiten fi nançament”, ha explicat 
Carolina Ibáñez, portaveu de la CNEE | SD

ARXIU/SILVIA DÍAZ

> Inici de la temporada de la CNEE

Jornades per millorar la formació i 
la participació de les AMPA locals
Durant la sessió, el 18 d’octubre, es debatrà sobre el futur de les associacions de pares i mares

EDUCACIÓ
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Les associacions donen vida al centre

La implicació de les entitats vincu-
lades al Casal de la Gent Gran de 
Montcada i Reixac ha permès omplir 
d’activitats l’equipament i enfortir la 
participació dels usuaris, servint de 
suport a la programació habitual que 
ofereix el centre del Parc Salvador 
Allen de, que depèn de la Generalitat.  
Els estatuts permeten la creació de 
fi ns a cinc entitats dins del mateix 
Casal. Des de fa uns mesos se n’ha 
reactivat una, l’Associació de Gent 
Gran del Casal, que presideix Ama-
ble López. 
Aquest grup, amb 700 socis, 
s’encarrega de programar cursos 
com el tai-txí, la gimnàstica, punta 
de coixí i els balls de saló. Un cop al 
mes, l’entitat organitza una sortida 
cultural, a indrets ben diversos com 
Palamós, Comarruga o fi ns i tot la 
recent clausurada Expo de Saragos-
sa. L’altra entitat que hi ha vinculada 
al Casal és Montcada Activa, pre-
sidida per Francisco Martínez, que 
organitza cursos com sardanes i 
gestiona la coral, entre d’altres. 

Programació compartida. El 19 de 
setembre van començar els cursos 
de l’Associació de Gent Gran, però 
els interessats a participar-hi encara 
es poden inscriure. Les sessions es 
fan un cop per setmana i el preu tri-
mestral està al voltant dels 20 euros. 
A banda de la programació regular, 
durant l’any el Casal i les entitats or-
ganitzen activitats com l’aniversari del 

Casal, a fi nal de novembre o la par-
ticipació a la Marató de TV3. Els actes 
els aprova un consell de govern, for-
mat pels responsables del Casal, sis 
membres de Montcada Activa i qua-
tre de l’Associació de Gent Gran. 

Els participants d’una sortida proposada per l’Associació de Gent Gran | ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN

Tai-txí, balls de saló, puntes de coixí o sardanes són algunes de les activitats que hi realitzen

> Gent que es mou  Silvia Díaz | Redacció

Entitats del Casal de Gent Gran de Montcada i Reixac

  més informació
   Casal de la Gent Gran de Montcada        
    Parc Salvador Allende
    Telèfon: 935 646 061
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>La bústia del lector >Editorial

La crisi (2)
Seguim parlant de crisi. En el 
número anterior fèiem referèn-
cia als estralls que la conjuntu-
ra econòmica estava causant 
entre algunes empreses del 
municipi. Ara toca parlar de 
les mesures d’austeritat que el 
govern local vol aplicar per es-
talviar despeses i que van ser 
aprovades en l’últim Ple, el pas-
sat 25 d’octubre. Certament, 
són propostes difícils de valorar 
ja que, ara per ara, no han es-
tat quantifi cades i precisament 
aquest ha estat un dels motius 
pel quals l’oposició s’ha negat a 
donar-ne suport.
Si el govern volia, tal com va re-
clamar en el Ple, unitat d’acció 
davant la crisi hauria d’haver 
treballat prèviament per arribar 
a un acord. La situació econò-
mica és prou greu com per no 
anar tots a una. I no només s’ha 
de comptar amb l’oposició, tam-
bé amb la ciutadania. Si bé és 
cert que les entitats ja han estat 
alertades sobre possibles retalls 
en els ajuts que rebien fi ns ara 
des d’un punt de vista logístic, 
no han rebut informació deta-
llada sobre les despeses que 
impliquen els actes programats 
i quin estalvi s’ha de fer.
Convé posar totes les xifres so-
bre la taula, que tothom sàpiga 
el cost de cada servei o presta-
ció que dóna l’Ajuntament. Que 
preguem tots consciència del 
que costa, per exemple, netejar 
la ciutat, mantenir els equipa-
ments, organitzar festes popu-
lars... Cal fer el que fa qualsevol 
família amb seny, que és gastar 
en funció del que ingressa i es-
tar-se de coses prescindibles 
i les que són imprescindibles 
fer-les, malgrat que això impliqui 
endeutar-se. I, sobretot, explicar 
bé a tots els membres de la fa-
mília quina és la situació real per 
poder actuar en conseqüència.
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El proper número, el 17 d’octubre

Què en queda de la plantada d’arbres feta a la llera del Ripoll?

Al març, més de mil persones van plantar ar-
bres a la llera del Ripoll amb tota la seva il-
lusió. Cinc mesos després, el 90% són morts, 
només veiem males herbes, els esbarcers han 
ofegat les plantes joves i la sequera de l’estiu 
ha acabat amb el que quedava. Seria conve-
nient que abans d’organitzar aquest tipus de 
plantada l’administració o la institució encar-
regada tingués en compte que això comporta 
unes feines de manteniment. Què pensaran 
sinó totes les families que hi van prendre part? 
Quina educació sobre respecte i conservació 
del medi ambient se’ls ha ofert?

ANTONI TRIAS | MONTCADA

laveu@montcada.org

En la confl uencia de las calles Carrerada y Lleida, bajo la autopista, existe 
un aparcamiento con unos baches que cuando vengan las lluvias habrá 
que pasarlos en barca, sorteando las consabidas caquitas de perro que se 
acumulan a pesar de haber cerca varios pipican. ¿Porqué sólo lo limpian 
por Fiesta Mayor? ¿quizás porque vienen las fuerzas vivas a degustar el 
concurso de paellas? José Luis Ramiro I Montcada
Els Serveis Tècnics de l’Ajuntament estan treballant en l’elaboració 
d’un projecte per tal de condicionar l’aparcament existent sota l’au-
topista C33. Amb aquest objectiu, el propassat Ple de setembre va 
ampliar els recursos existents a la partida d’asfaltat de carrers, amb 
la fi nalitat que puguin iniciar-se els treballs a l’aparcament ja durant 
aquest exercici del 2008 | Albert Barenys, director de l’Àrea de 
Política Territorial

La ‘plaga azul’
Los que se han quedado de vacacio-
nes en Montcada en el mes de agosto 
se habrán dado cuenta de que la “pla-
ga azul” (zonas azules) ha desapare-
cido. ¡Qué tranquilidad! ¡Qué sosiego! 
¡Qué alegría! El miércoles, día de mer-
cadillo, puedes aparcar. Si tienes que 
ir al ambulatorio, puedes aparcar. Los 
que vienen a la plaza, pueden aparcar. 
Los que vienen a la piscina, pueden 
aparcar. Los que van a Barcelona, tan 
ricamente dejan el coche en el parking 
de la Renfe y pueden aparcar y, de 
paso, descongestionan el centro. En 
un principio las zonas azules estaban 
pensadas para ese fi n, descongestio-
nar el centro de las grandes ciudades; 
pero, claro, no me había dado cuenta 
de que Montcada es una gran ciudad, 
lo que me faltaba saber es dónde está 
el centro. Urbanísticamente, el profe-
sional que haya hecho el estudio para 
poder poner las zonas azules lo habrá 
tenido muy, pero que muy complica-
do, por eso ha puesto algunas rallas al 
lado del río Besós, como suele haber 
plagas de mosquitos, le faltaba la otra, 
la “plaga azul”. Si alguien conoce a 
algún alcalde que se haya negado a 
poner zonas azules en su ciudad, que 
me lo diga, porque me traslado todo el 
año. Ya estoy harta de que me hagan 
creer que son medidas para mejorar 
no sé qué, cuando simplemente es un 
impuesto sobre más impuestos al que 
se han apuntado todos, como la fi ebre 
del oro, sin estudiar las consecuencias 
y las características de cada pueblo y 
¡por favor! sean más austeros con nues-
tro dinero y no sobrecarguen al ciuda-
dano, que ya estamos asfi xiados.

Marian Cañas
Montcada 

Ayudas sociales
Presumo de ser de izquierdas, con lo 
que esto signifi ca y también de la edu-
cación que he recibido, basada en la 

solidaridad, el respeto y la igualdad. 
Convivo con gente de varias naciona-
lidades con las que intento, como los 
demás, convivir. Dicho esto, quiero 
explicar mi confl icto interior. Tengo 
37 años, soy madre de una niña de 4, 
he trabajado desde los 14 años pero 
a causa de una enfermedad desgracia-
damente de moda que me produce 
daños físicos y psíquicos lentos de pa-
liar no he podido ni puedo trabajar. He 
pasado por quimioterapia, operación y 
radioterapia y la posterior recuperación 
con lo que todo ello conlleva económi-
camente. Solicité ayuda temporal a las 
ofi cinas destinadas a ello hasta que pu-
diera trabajar. Al convivir con personas 
a las que cito al principio de mi carta 
sé de sus ayudas de muchos tipos. Y 
yo no he recibido nada. Mi pregunta es 
¿para quién son las ayudas sociales? 
Creo que todos sabemos a qué me re-
fi ero y todos, no sé porqué, callamos. 
Pido igualdad, porque ahora soy yo y 
gente en peor situación los que nos 
planteamos para quienes son.

Soledad Turpin
La Ribera

Sanitat pública
La situació a les Urgències de l’hospi-
tal Taulí és de col·lapse total. Tant els 
boxes fi xes com els d’emergència ha-
bilitats als passadissos estan ocupats. 
Lliteres i cadires de rodes obstaculit-
zen les entrades. Els malalts traslla-
dats en ambulància no tenen espai on 
ser ubicats, fet que comporta retards 
en la seva atenció mèdica. No hi ha 
prou monitors de constants vitals i cal 
esperar a que li siguin retirats a un al-
tre malalt. No hi ha ni tan sols lliteres 
sufi cients. Aquesta no és una situació 
excepcional sinó, per desgràcia, massa 
habitual. El personal, malgrat alguns 
esforços generosos, està desbordat, 
desanimat i, aparentment, desmotivat. 
Ningú no es queixa obertament, però 
la precària situació dels treballadors, 

tant contractualment com salarial, 
deu tenir la seva infl uència. És una 
experiència que viuen diàriament els 
usuaris del servei i que es podrien pre-
guntar, els que tenen la responsabilitat 
d’aquesta vergonya si és que també 
l’utilitzen. Així mateix, podrien pregun-
tar-se si la calamitosa situació no serà 
la responsable real que al 2007 s’ha-
gin atès en aquest hospital 10.000 ur-
gències menys que l’any anterior i no, 
com pregonen els responsables, una 
millor gestió dels recursos.
Aquesta situació és herència de 23 
anys de reducció de la inversió i de 
la despesa sanitària, receptes dels 
successius governs de CiU a les que 
el tripartit, més enllà de les paraules 
buides dels discursos, no ha aplicat 
un canvi real. Més aviat es practica un 
cert continuisme i les empreses que 
feien negoci de i amb la Sanitat Públi-
ca continuen sent les mateixes.
Mentrestant, el que podria pal·liar 
aquesta situació, la construcció del 
promès i compromès Hospital Er-
nest Lluch, continua sent només un 
projecte i la Mancomunitat encara 
no ha posat els terrenys a disposició 
de la Generalitat. Alhora, aquesta no 
sembla tenir massa clar qui i com el 
construirà ni qui i com el gestionarà, 
encara que tot apunta a que l’escollit 
serà el Consorci Parc Taulí.
Malgrat tot, la Sanitat Pública con-
tinua sent (per quant de temps?) un 
actiu imprescindible i per això val la 
pena que tots i totes ens involucrem 
molt més en la seva defensa i millora.
Coordinadora per la Sanitat Pública
Montcada, Barberà, Cerdanyola i Ripollet

Montcada i la crisi
Sobre la crisi econòmica hi ha opinions 
i propostes de diversos sectors socials 
i  polítics per pal·liar l’impacte motivat 
per la davallada dels recursos públics. 
És evident que la crisi no es fàcil de 
resoldre, però sí que es podrien aplicar  

petites mesures que la fessin menys 
dura, sobretot per les persones més 
desfavorides. Per exemple: l’11 de se-
tembre vaig assistir com a representant 
d’una  entitat a l’ofrena fl oral que, amb 
motiu de la Diada, es va celebrar a la 
plaça de  l’Església. Les entitats repre-
sentades va ser moltes i cadascuna va 
oferir un ram de fl ors que costava uns 
80 euros. Si a això hi sumem altres des-
peses com la actuació musical, l’orga-
nització... el cost global és força elevat.
La meva proposta, cara el proper any, 
seria que totes les entitats fessin una  
ofrena conjunta i també una donació 
econòmica que suposés la meitat de 
diners que  costa un ram, o sigui 40. 
Aquests es destinarien a cobrir neces-
sitats bàsiques d’alguns ciutadans que 
estan aturats i no poden pagar el llo-
guer o de gent  gran que no disposa 
de prou recursos per viure. En aquest 
acte, per exemple, la  actuació musi-
cal podria anar a càrrec d’algun grup 
local, que no cobraria pas per actuar, i 
la festa es convertiria també, en un dia 
solidari amb els problemes reals dels 
montcadencs.
És clar que això, només és una petita 
mostra davant les necessitats socials 
que hi ha i, per tant, hauria d’anar 
acompanyada d’altres iniciatives públi-
ques i privades. Les públiques han de 
partir de l’austeritat en la despesa, so-
bretot la que es pot  anomenar “sump-
tuosa” per part de la Administració, 
que vol dir la utilització controlada i 
responsable dels recursos, o sigui, dels 
diners dels ciutadans. Tot això segur 
que no resol la crisi, però ajudaria a 
combatre una petita part dels proble-
mes i les necessitats mes urgents: la 
pobresa, la dependència i la  salut. És 
simplement una qüestió de solidaritat 
que no només s’hauria de donar  en 
èpoques difícils, sinó que hauria de 
ser la pràctica habitual.

Josep Capella i Torrents
Montcada
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Ajuntament 935 726 474
Ambulàncies 061
Atenció Ciutandana 010
Sanitat Respon 902 111 444
Casa de la Vila 935 651 122
Kursaal 934 451 888
Mossos d’Esquadra 088-112
Policia Local 092
Policia Nacional 935 642 450
Taxis 936 917 600

Telèfons d’interès

3 l divendres
Jornades. D’esport nocturnes, amb ro-
còdrom i skate park. Hora: De 17h a 0h. 
Lloc: Espai Jove Can Tauler.

Inauguració. Exposició de fotografi es 
de socis de la Sociedad Fotográfi ca de 
Zaragoza. Hora: 20h. Lloc: Centre Cívic 
Antigues Escoles de Mas Rampinyo. Or-
ganitza: Agrupació Fotogràfi ca de Mont-
cada i Reixac.

Correllengua. Concert Jove amb els 
grups Ebri Knight, Igitaia, Malestar Social 
i Ítaca. Hora: 21h. Lloc: Plaça Bosc. Or-
ganitza: CAL

4 l dissabte
Jornades. D’esport nocturnes, amb ti-
rolina i ràpel. Hora: De 22h a 0h. Lloc: 
Espai Jove Can Tauler.

Teatre. Homes de Shakespeare, de la 
cia. Dei Furbi. Hora: 21h. Lloc: Auditori. 
Preu: 6 euros.

5 l diumenge
Festa. XVIè Aniversari de la Federació 
d’Associacions de Veïns de Montcada 
i Reixac. Hora: De 10 a 15h. Organitza: 
FAVMiR (veure pàgina 13).

Visita. De les rodalies del Museu Marés 
de Barcelona. Hora: 11h. Lloc: plaça 
Sant Iu (a l’esquerra de la catedral). 
Organitza: Fundació Cultural Montcada.

Fira. VIII Fira del comerç de Mas Ram-
pinyo. Hora: 11h. Lloc: Plaça de les Cal-
deres i carrer Pep Ventura. Organitza: 
Associació de Comerciants i Botiguers 
de Mas Rampinyo.

Bicicletada. XXVIII Marxa popular en bi-
cicleta. Hora: 11h. Lloc: Parc Salvador 
Allende. Organitza: AV Montcada Nova.

Teatre. Oita!!! de Tàbata Teatre. Hora: 
12h. Lloc: Auditori. Preu: 3.50 euros.

Festa. Paella popular del Centro Aguile-
ño. Hora: 14h. Lloc: Hotel d’Entitats de 
Can Sant Joan.

6 l dilluns
Exposició. De fotografi es “Els dofi ns” de 
Sílvia Gómez. Lloc: Espai Jove Can Tau-
ler. Fins al 18 d’octubre.

7 l dimarts
Exposició. De les fotografi es de Santi Ro-
mero del llibre Microbis. Hora: 19.30h. 
Lloc: Casa de la Vila. 

8 l dimecres
Col·loqui. La guerra del Francès, reper-

cussions a Montcada. Hora: 20h. Lloc: 

Local de la Fundació Cultural Montcada 

(Major, 47).

Exposició. Dels alumnes de Talla i Es-

cultura. Lloc: Kursaal. Fins al 2 de no-

vembre.

9 l dijous
Xerrada. Sobre l’entrenament dels ma-

mífers marins, a càrrec de Sílvia Gómez. 

Hora: 19.30h. Lloc: Espai Jove Can Tau-

ler.

10l divendres
Hora del conte. Esquitx de contes, a cà-

rrec de Pep Tort. 18h. Lloc: Biblioteca 

de Montcada centre.

12 l diumenge
Cinema. Vicky Cristina Barcelona, de 

Woody Allen. Hora: 19h. Lloc: Kursaal. 

Preu: 4 euros.

EXPOSICIÓ 
Neo’n’o-b/p-sessions
d’Antje Lippold
Fins al 2 de novembre

II Correllengua
Concert Jove
3 d’octubre 
Plaça Bosc, 21h 
Ebri Knight 
Igitaia
Malestar Social 
Ítaca

Organitza: CAL

Farmàcies

Rivas, c. Conca,10
Duran, av. Terra Nostra, 37
E. Relat, av. Catalunya, 65
Guix, c. Major, 25
Miró, c. Orquidea, 8
J. Relat, c. Major, 89
Pardo, c. Masia, 2
Vila Nieto, Països Catalans, 51
J. Vila, pg. Jaume I, 26

3 4 5

10 11 127 8 96

14 513

J.Relat Rivas Rivas

V.Nieto J.Relat J.RelatPardo Guix E.RelatJ.Vila

E.RelatJ.Vila Pardo GuixDuran

15 1716
V.Nieto V.Nieto

18 19

octubre

Horaris: de dilluns a divendres, de 9 a 15h i de 17 a 21h
Dissabte, de 10 a 14h i de 17 a 19h i diumenge, de 10 a 14h

www.montcada.cat

Microbis
Exposició de fotografi es 
de Santi Romero
Del 7 al 26 d’octubre

TEATRE FAMILIAR 
Oita!!!
de Tàbata Teatre
5 d’octubre, a les 12h

Kursaal

Exposició dels alumnes 
de Talla i Escultura
Del 8 d’octubre al 2 de novembre

Horaris: de dilluns a divendres, de 8 a 22h
Dissabte, de 10 a 14h i de 17 a 19h i diumenge, de 10 a 14h

Sala Joan Dalmau
Cinema

Sala Sebastià Heredia

Vicky Cristina Barcelona
12 d’octubre, 19h
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CONCURS DE MICRORELATS

L’ obra Homes de 
Shakespeare arriba  
a l’Auditori PÀG. 23

L’Hora del conte torna 
a les biblioteques de 
Montcada PÀG. 22

Amb motiu de la cinquena con-
vocatòria del Premi de Microre-
lats El Basar, Montcada Comu-
nicació organitza una exposició a 
la Casa de la Vila on es podran 
veure les 32 fotografi es que van 
il·lustrar els millors textos de la 
darrera edició del certamen –que 
van ser publicats en el volum 
col·lectiu Microbis. Les imatges, 
de Santi Romero, aniran acom-
pa nya  des dels microrelats per tal 
que el públic pugui establir un lli-
gam entre el text i la foto. El cer-
tamen va ser impulsat l’any 2004 
per la periodista i escrip tora Sò-
nia Hernandez 
–ara membre 
del jurat– des 
del programa 
El Basar de 
la Cultura de 
Montcada Rà-
dio. El balanç 
d’aquestes qua-
tre edicions  és prou signifi catiu: 
més de 5.000 textos d’autors de 
Catalunya i d’altres comunitats 
de l’Estat espanyol i també de 
diversos països d’arreu del món, 
especialment dels de parla caste-
llana. El director de Montcada 
Comunicació, Lluís Maldona-
do, considera “una satisfacció 
haver contribuït a la difusió 
d’un nou gènere literari com és 
el microrelat”. El principal rep-
te d’aquesta cinquena edició és 

promoure l’escriptura de micro-
relats en català, ja que la majoria 
d’autors fan servir el castellà. Les 
biblioteques de Montcada col-
laboren amb aquest objectiu fent 
arribar a tots els equipaments de 
la xarxa exemplars en paper i en 
digital de les noves bases.  

Noves bases. Enguany s’han fet 
dues modifi cacions importants 
en las bases. En lloc d’un primer 
premi de 1.000 euros i un segon 
de 400, s’ha optat per un únic 
premi de 2.000 euros, aportat ín-
tegrament per l’empresa Lafarge 
Cementos. L’altre canvi fa refe-

rència al nombre  
de textos que 
ca da autor pot 
presentar: des 
d’octubre a fe-
brer, només s’ac-
ce ptarà  un text 
per perso na, tot 
i que ca da mes 

es triï un fi nalista i diversos selec-
cionats. A més de Sònia Hernán-
dez, el jurat compta amb l’escrip-
tor Juan Antonio Masoliver el 
crític Fernando Valls. Masoliver  
ha destacat “el procés de millo-
ra del premi, no només pel que 
fa a l’adaptació dels autors al 
gènere, sinó també perquè te-
nim més clar cap a on anem”. 
La mostra s’inau gurarà el 7 d’oc-
tubre (19.30h) i es podrà visitar 
fi ns al 26 del mateix mes.

Les imatges corresponen al llibre de la quarta edició 

‘El Basar’ commemora 
la cinquena edició amb 
una exposició de fotos

Laura Grau | Redacció

El balanç d’aquestes 
quatre edicions és prou 
signifi catiu: més de 
5.000 textos d’autors 
d’arreu del món

Santi Romero (Montcada i Reixac, 
1959) és fotògraf vocacional des 
que el seu oncle li va regalar una 
càmera quan tenia 14 anys. Als 16 
va començar a estudiar fotografi a 
i més tard va fer un seminari de 
fotoreportatge, “però em consi-
dero, sobretot, un autodidacta”. 
A Montcada és conegut perquè va 
regentar una copisteria al ca rrer 
Major durant 11 anys. Anterior-
ment havia treballat al Diari de 
Barcelona i a L’Observador i havia fet 
col·laboracions esporàdiques a El 

País i El Periódico. Actualment fa fo-
tografi es per a La Veu, mitjà per al 
qual va treballar als anys vuitan-
ta. La de Microbis és la primera ex-
posició de la seva carrera, aprofi -
tant les imatges que va fer per al 
llibre del mateix títol. “Va ser un 
repte estimulant perquè mai no 
havia fet fotos a partir de textos 
literaris”, ha explicat. L’autor es 
mostra satisfet dels resultats: “He 
intentat captar l’essència de les 
històries amb imatges sugge-
rents, però és el públic qui ho 
ha de jutjar”.

Laura Grau | Redacció

“He intentat captar l’essència de les 
històries amb imatges suggerents”

PERFIL DE SANTI ROMERO

Un autoretrat de Santi Romero | SR

L’exposició ‘Microbis’ combina text i imatge. Els visitants de la mostra podran 
contemplar a la Casa de la Vila les 32 fotografi es que integren el llibre ‘Microbis’, que recull els millors microrelats de 
la IV edició del concurs El Basar. Al costat de cada imatge hi haurà el text que l’ha inspirada (a sobre, foto que il·lustra 
“El viejo roble” de la malaguenya M.Carmen Guzmán) | LG

SANTI ROMERO
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LUIS BARBOSA

“El llibre ‘Òpera Òmnia’ suposa la fi  
d’una etapa i l’inici d’un nou camí”
El Mestre Artesà de Can Sant Joan explica la seva trajectòria en un llibre editat pel Consistori

Esculturas. Ópera Ómnia re-
cull la vida i l’obra de l’escultor 
i mestre artesà Luis Barbosa 
(Badajoz, 1952). La publicació, 
editada per l’Ajuntament, va ser 
presentada el 18 de setembre a 
l’Auditori amb la presència de 
l’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC), la regidora de Cultura, 
Amèlia Morral (CiU), el crític 
d’art Joan Sala; i un dels seus 
alumnes més veterans, Josep 
Blanc. Sala, autor d’alguns arti-
cles que apareixen en el llibre, va 
elogiar “la dimensió humana 
que es deriva de la seva obra”. 
Blanc va destacar la capacitat 
pe da gògica de l’autor i “la seva 
forma discreta d’acompanyar 
i ajudar l’alumne en el procés 
creatiu”. 

Càceres 2010. Arrizabalaga va 
ma nifestar la seva “devoció in-
condicional” per l’artista ja que 
el món de la fusta ha estat molt 
present en la seva família. L’alcal-
de i Morral van adoptar el com-
promís de promoure la fi gura de 
Barbosa a Cáceres al 2010, any 
en què serà Ciutat Europea de la 
Cultura, suggeriment que va fer 
durant l’acte Josep Blanc. 
L’autor va explicar algunes anèc-
dotes i episodis de la seva infàn-
cia, quan ajudava al seu pare en 

la feina de fuster i va descobrir 
les possibilitats creatives de la 
fusta. També va repassar la seva 
joventut d’estudiant a Càceres i 
la seva arribada a Catalunya, on 

“em vaig fer escultor”. Per Bar-
bosa, Òpera Omnia suposa “la 
fi  d’una etapa creativa i l’inici 
d’un nou camí que no sé on 
em conduirà”. 

DEFUNCIÓ

Laura Grau | Montcada

Barbosa, el dia de la presentació, mostra un exemplar del seu llibre biogràfi c | LAURA GRAU

El compositor montcadencFrancesc Teixidó, de 42 anys, assegut al piano  | ABIGAIL GARCÍA

El cantant melòdic Ramon 
Calduch mor als 79 anys
Al 2002, l’artista va rebre un reconeixement públic a Montcada

El cantant melòdic Ramon Cal-
duch, fi ll de Montcada i Reixac, 
va morir el 24 de setembre als 79 
anys d’edat. L’artista es va donar 
a conèixer a fi nal dels anys 50, en 
actuacions en directe amb orques-
tres i festivals com el de la Cançó 
Mediterrània o el de Benidorm. 
A la dècada dels 60, coincidint 
amb cantants com José Guardio-
la, Salomé i Rudy Ventura, va 
triomfar amb cançons com Los 
gitanos i adaptacions d’artistes 
internacionals. 

Gir català. Calduch va treballar 
amb artistes com Carmen Sevi-
lla i Sara Montiel i va actuar a 

l’Amèrica del Sud i Itàlia. A la 
meitat dels anys 60, va començar 
a cantar en català temes de cai-
re nacionalista. Fins als 70, Cal-
duch va continuar als escenaris, 
gairebé sempre cantant en català, 
fi ns que problemes de salut li van 
impedir continuar la seva carre-
ra. El 22 de juny de 2002, coinci-
dint amb la Festa Major, l’artista 
va rebre un homenatge per part 
del Consistori. Tot i que va mar-
xar a viure a Barcelona al 1963, 
sempre va estar molt vinculat al 
municipi. De fet, els seus inicis en 
el món artístic van ser a la coral 
de La Salle, actuant a l’església de 
Santa Engràcia i al teatre del Cafè 
Colon.

Silvia Díaz | Redacció

D’esquerra a dreta, Miquel Poblet, Calduch, José Guardiola i Rudy Ventura | ARXIU/M.ALMAGRO

El compositor i músic montcadenc 
Francesc Teixidó, de 42 anys, ha ob-
tingut el tercer premi del XIIè Con-
curs de Composició per a corals de 
la Federació de Corals de Biscaia. 
Aquest reconeixement s’afegeix als 
premis que ha acumulat entre 2007 
i 2008 a Catalunya, entre els quals 
destaquen el primer premi “Memo-
rial Josep Pujol-Busquets” per la 
sardana “Passejant per Badalona”; 
el segon premi ex-aequo del “Me-
morial Francesc Basil 2008”, cele-

brat a Figueras, per la sardana que 
li va dedicar a la seva mare després 
de morir, titulada “Al cel siguis”, i  el 
primer premi del concurs “Memo-
rial Fèlix Martínez Comín” de la 
colla sardanista Vio letes del Bosc, 
de Sabadell, per la sardana “Viole-
tes boscanes”. L’autor treballa per 
fer-se un nom en el món de la mú-
sica de cambra i simfònica, tot i que 
la majoria de premis els ha guanyat 
per composicions per a cobla. “Per 
això el premi de Biscaia m’ha fet 
molta il·lusió”, ha afegit.

Teixidó rep nous premis 
per les seves sardanes
També ha rebut un guardó de la Federació de Corals de Biscaia 

La Fundació 
Cultural reprén 
la seva activitat
La Fundació Cultural Montcada 
obre el calendari d’activitats el 5 
d’octubre amb una visitat guiada 
per les rodalies del Museu Marés 
de Barcelona. Els interessats han 
d’estar a les 11h a la plaça de Sant 
Iu (al costat de la catedral). El 8 
d’octubre comencen les xerrades 
mensuals a la seva seu (Major, 47), 
amb un col·loqui sobre la Guer-
ra del Francès i les repercusions 
que va tenir a Montcada. El 18 
es prepara una sortida guiada al 
barri d’en Farró. Les inscripcions 
es poden fer a la web de l’entitat  
fundacioculturalmontcada.org | LG

Laura Grau | Montcada

Comerciant, si et 
vols anunciar

a La    Veu
truca’ns i 

t’informarem
625 601 107
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FESTA MAJOR DE CAN CUIÀS

Les activitats infantils van esde-
venir el millor reclam de la festa 
major de Can Cuiàs, que es va ce-
lebrar del 19 al 21 de setembre. El 
veïnat del barri, i especialment els 
més petits, es van abocar en una 
celebració que aquest 2008 ha 
arribat als seus 30 anys de vida.
Més d’un centenar de persones 
va participar a la cercavila pel car-
rer Circumval·lació que el dia 19 
va obrir el programa d’actes. La 
pluja que va caure minuts després 
no va deslluir l’espectacle infantil, 
perquè es va celebrar a la pista co-
berta. “Tot ha tingut força parti-
cipació però les activitats per a 
nens i nenes de dissabte al matí 
han causat furor”, va explicar 
M. Ángeles Herrera, de la comis-
sió de festes. 

Plats forts. La novetat de les ac-
tivitats infantils, que coordina en 
part el col·lectiu de joves C4 del 
barri, va ser una cursa de motos 
per a infants de 3 a 5 anys. La 
paella popular del dia 20 va reu-

nir 400 persones i el concurs de 
playbacks va comptar amb una 
vintena d’actua cions. El darrer 
dia, la festa va arrencar amb una 
xocolatada popular i amb un parc 
infantil d’infl ables. Els pares i les 
mares feien llargues cues perquè 
els seus fi lls pugessin a les atrac-
cions. 
Un dels plats forts, la festa de 
l’escuma, va reu nir un centenar 

d’infants a la pista del Turó Blau. 
Sevillanes i un correfoc van posar 
el punt i fi nal al programa festiu. 
“Estem contents del desenvolu-
pament dels actes i de la respos-
ta del públic, però si comptessin 
amb més col·laboració podríem 
fer més coses”, ha manifestat Her-
rera, qui ha agraït especialment el 
suport dels col·lectiu juvenil en 
l’organització de la festa.

Les activitats infantils esdevenen 
el millor reclam del programa festiu
La paella va reunir 400 persones i el concurs de playblacks, més d’una vintena d’actuacions

La festa de l’escuma va congregar un bon nombre de nens a la pista del Turó Blau 

Silvia Díaz | Can Cuiàs

El Grup de Teatre La Salle està 
preparant diferents activitats 
per commemorar el seu 25è 
aniversari. Del 28 d’octubre al 
16 de novembre, la Casa de la 
Vila acollirà una exposició so-
bre les 17 obres tea trals que el 
grup ha representat al llarg de 
la seva trajectòria. La mostra 
estarà formada per fotogràfi -
es, objectes i vestuari dels di-
ferents muntatges, la majoria 
musicals. Al novembre es pre-
sentarà un documental sobre 
la història del grup. 

Korosema. Els membres funda-
dors de la companyia, M. José 
Ezquerra, M.Carmen Martín i 
Rosa Labrador, juntament amb 
Sergio Martín, preparen també 
per al novembre l’obra “Mèto-
de Korosema”, una adaptació 

del “Mètode Grönholm”, de 
Jordi Galcerán. El grup està 
reunint les adreces electròni-
ques de les més de 600 perso-
nes que han format part de la 
seva història per informar-les 
d’aquests actes. El correu per 
posar-se en contacte amb el 
grup és gtlasalle@yahoo.es.

Laura Grau | Redacció

‘Els Pastorets’ del grup de La Salle | ARXIU 

La cercavila del primer dia va animar el carrer principal del barri, amb la participació d’un centenar de persones | FOTOS: SILVIA DÍAZ

GRUP DE TEATRE LA SALLE

El col·lectiu prepara els 
actes del 25è aniversari
Es prepara una exposició, un documental i una obra de teatre

Les biblioteques reprenen l’Hora del conte
La contista Rosa Fité va ser l’encarregada de reprendre l’Hora del Conte a 
la biblioteca de Can Sant Joan el 26 de setembre (a la foto). Durant l’estiu 
s’ha dut a terme el repintat de l’equipament, amb especial cura de l’espai 
dedicat a la literatura infantil. La biblioteca de Montcada centre va acollir 
una Hora del conte especial sobre l’escriptora Mercè Rodoreda el 19 de 
setembre, amb la contista Anna Obiols i el dibuixant Subi | LG

LAURA GRAU
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Montcada a Escena obre amb l’obra
‘Maria, on ets’ del grup Dèria Teatre
L’espectacle “Desde la memoria” d’El Rinconcillo s’ha anul·lat per la lesió d’un dels actors

El cicle Montcada a Escena ha 
començat de manera accidenta-
da. La prime ra cita del calendari, 
“Maria, on ets?’” un espectacle 
de carrer de Dèria Teatre, va es-
tar a punt de ser anul·lat el 26 de 
setembre a causa de la pluja. El 
grup va decidir fer-la a l’interior  
del Kursaal. Només la cercavila 
inicial, amb malabars i foc, es va 
fer a l’exterior. El director, Marc 
Capella, va destacar “l’esforç 
dels  actors per adaptar-se a un 
espai tancat”. La incorporació a 
l’obra d’una pantalla on es pro-
jecten imatges de la representació 
en directe i d’altres enregistrades 
també va ser un gran encert del 
muntatge, que es va estrenar per 
primera vegada a la plaça de 
l’Església ara fa un any.

Anul·lació. La segona cita del ci-
cle de grups amateurs s’ha anul-
lat a causa de la lesió d’un dels 
actors d’El Rinconcillo que havia 
de representar l’obra “Desde la 
memòria” l’11 d’octubre.

Laura Grau | Montcada

L’espectacle ‘Maria, on ets?’ ofereix imatges de gran força expressiva | LAURA GRAU

La companyia Dei Fubi arri-
ba el 4 d’octubre a l’Auditori 
(21h) per representar “Homes 
de Shakespeare”, una divertida 
immersió en l’univers de l’au-
tor anglès. El grup encadena 
amb enginy i subtilesa frag-
ments d’obres com “Molt so-
roll per no res”, “Somni d’una 
nit d’estiu”, “El Mercader de 
Venècia” i “Hamlet”. Els actors 

protagonistes, Toni Vinyals, 
Òscar Bosch i Robert Gon-
zález, intercanvien el gènere 
segons el personatge que re-
presenten, tal com passava en 
temps de Shakespeare, quan la 
llei prohibia les dones pujar a 
l’escenari. Dos violoncel·listes 
posen música en directe a l’es-
pectacle. El muntatge, estrenat 
a sales de Barcelona, ha rebut 
molt bones crítiques.

Els tres protagonistes d’“Homes de Shakespeare” en un moment de l’obra | JUAN CARLOS GARCÍA

TEATRE

Dei Furbi homenatja als 
homes de Shakespeare
L’obra ha estat reconeguda com una referència del teatre català

Laura Grau | Montcada
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el retro-visor Laura Grau

El besnét del fundador Josep Mestres es fa càrrec del negoci que va començar al 1930

Des dels anys 30, Cal Mestres 
(Major, 6) ha estat la barberia del 
poble. El negoci el regentava Jo-
sep Mestres Sisó, nebot de Josep 
Mestres Grau, que anteriorment 
ja tenia una barberia al carrer 
Major –al costat de l’actual Audi-
tori. L’oncle li va vendre l’utillatge 
al seu nebot, que es va convertir 
en el nou barber del poble. La 

seva vinculació al Club Deportivo 
Montcada va fer que el local es 
convertís aviat en un lloc de ter-
túlia, on a més d’afaitar-se i tallar-
se els cabells, els clients podien 
comentar l’evolució de l’equip. Els 
seus fi lls, Joan i Josep, l’ajudaven 
a la barberia fi ns que es va jubi-
lar i Josep va prendre el relleu del 
seu pare, acompanyat de Rogelio  

Pérez, empleat del negoci durant 
45 anys. Josep, de 78 anys, recor-
da que un cop a la setmana els 
pagesos de Vallençana i els tre-
balladors de la pedrera d’Asland 
baixaven fi ns al centre de Mont-
cada per afaitar-se. Ara, 12 anys 
després de jubilar-se, el seu nét, 
Jordi Gómez, continuarà la tradi-
ció familiar.

Cal Mestres, la barberia del poble

Joan i Josep Mestres treballant a la barberia als anys cinquanta, amb l’ajudant José Figueras ‘el Maño’ (a l’esquerra) | ARXIU J.MESTRES
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El CD Montcada 
pateix, però guanya 
in extremis PÀG. 26

La Fira del caçador 
recupera públic a Mas 
Duran PÀG.  28

>Esports

El Club Català de Tir amb Arc-
Can Piqué (CCTA), amb seu a 
Vallençana, ha obtingut uns re-
sultats excel·lents a la vintena 
edició del Campionat d’Espanya 
de tir amb arc en la modalitat de 
recorregut de bosc amb dianes 
en tres dimensions, que es va 
disputar el 19, 20 i 21 de setem-
bre a la Vall de Núria. Els millors 
resultats del club montcadenc es 
van produir a l’especialitat d’arc 
nu sènior, amb dos campions 
estatals: Vicenta López i Manel 
Saldaña en la categoria femení i 
masculí, respectivament. Amb-
dós arquers s’han mostrat molt 
satisfets amb el triomf i, en el 
cas de Saldaña, l’alegria és doble 
perquè ha estat seleccionat per 
participar amb l’equip espan-
yol de tir amb arc al Mundial, 
que es disputarà a Puerto Um-
bría (Huelva) a mitjan del mes 
d’octubre. Però, en el medaller 
local també cal afegir dos podis 
més: José Verdejo va ser segon 
en arc nu sènior i Julio Lozano 
va aconseguir el guardó de bron-
ze en la modalitat d’arc recorbat 
sènior. 

Altres resultats. Del CCTA, tam-
bé van participar en arc recte 
sènior Alicia Vargas (4a) i Joana 
Ballarín (10a); en arc recte sènior 
hi van prendre part Xavier Fer-
nández (7è), Félix Pérez (12è), 
Manuel Fuentes (17è), Juan 

Ma nuel Lechuga (31è), Antoni 
Roca (35è) i Josep Vivó (42è); en 
arc recorbat sènior van competir 
Vicenzo Mosca (16è) i Salvador 
Pérez (18è); en arc nu sènior Jo-
sep Sánchez (8è) i David Vivó 
(14è); en arc mecànic sènior, Isi-
doro Grajera (4t) i en arc lliure 
sènior, Joaquín Fernández (9è). 
El torneig va comptar amb la 
participació d’un total de 196 
arquers d’arreu de l’estat. Per 
comunitats autònomes, Cata-
lunya –amb els arquers locals 

Manel Saldaña i Julio Lozano en 
l’equip– va ser tercera.
Els arquers van haver de recó-
rrer tres circuits amb 20 dianes 
cadascun i diferents orografi es, 
ja que hi havia animals a zones 
irregulars sense vegetació –di-
fi cultant la percepció de la dis-
tància– i d’altres enmig del bosc. 
El desnivell que es va haver de 
superar va ser d’uns 80 metres 
que, en altituds de més de 2.000 
m, va suposar una gran despesa 
física per als arquers. 

TIR AMB ARC. Campionat d’Espanya de 3D

Sílvia Alquézar |  Redacció

Vicenta López i Manel Saldaña es 
proclamen campions en arc nu

Alguns dels arquers locals que van participar al torneig estatal. Els campions són Vicenta López i, al seu costat a la dreta, Manel Saldaña   | CCTA

Els dos arquers són del Club Català de Tir amb Arc Can Piqué, que també va obtenir una medalla de plata i una altra de bronze

El CCTA té previst organitzar prò-
ximament diversos tornejos im-
portants a les instal·lacions de 
Vallençana. El club de Can Piqué 
acollirà el 25 d’octubre el Cam-
pionat de Bombers i Policies i el 
dia 26 l’última jornada de la tira-
da internacional Copa Pirineus. 
El CCTA també serà l’amfi trió al 
Campionat de Catalunya de camp 
de la Federació Internacional de 
Tir amb Arc (FITA) el pròxim 1 de 
novembre | SA

més tornejos 

Emilio León rep 
la insígnia d’or 
de la Federació 
d’Handbol  

La Federació Catalana d’Handbol 
va lliurar al montcadenc Emilio 
León la insígnia d’or en reconeixe-
ment a la seva trajectòria en el 
món de l’handbol, en el decurs de 
la Festa de l’Handbol Català, que 
va tenir lloc a Balsareny el 26 de 
setembre. León, de 69 anys, ha 
viscut diverses etapes a l’handbol. 
La primera va ser com a jugador, 
on va arribar a jugar a Divisió 
d’Honor i, fi ns i tot, va ser interna-
cional. Quan es va retirar, va pas-
sar a ser àrbitre, on també va asso-
lir la categoria d’internacional. En 
l’actualitat, és membre del comitè 
de competició de la Federació Ca-
talana. León va jugar diverses tem-
porades a La Salle, on va formar 
part d’un dels millors equips de la 
història del club local. Precisament, 
un dels records més especials  que 
té com a jugador va ser el títol de 
campions d’Espanya aconseguit la 
campanya 63-64 a Madrid. “Van 
ser uns dies inoblidables amb els 
companys”, ha dit l’homenatjat, 
qui destaca per sobre de tot els 
amics que ha trobat a Montcada. 

PREMI

Sílvia Alquézar |  Redacció

Emilio León amb la insígnia d’or | S. ALQUÉZAR
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Es pateix, però es guanya. Nova-
ment s’ha tornat a repetir la his-
tòria de fa dues jornades a l’estadi 
de la Ferreria. Aquest cop el CD 
Montcada va capgirar el 0 a 1 i va 
acabar superant el Martorell (2-
1). Un gol d’Àlex Gil al minut 92 
va tornar a valdre tres punts d’or 
contra el cuer, que situa l’equip 
que dirigeix Alfonso Pino en la 
sisena posició, amb 10 punts. 
I és que la primera part dels verds 
va ser imprecisa, amb un joc es-
pès i en profunditat. La plantilla, 
però, va aconseguir reaccionar a 
la segona part. Pino va introduir 
nous homes al camp per donar 
més verticalitat i obrir el partit a 
les bandes. 

La primera recompensa va arri-
bar al minut 76, quan Tamudo 
va fer l’empat a un gol. A par-
tir d’aquell moment, s’obria un 
nou escenari de partit. Els mont-
cadencs van jugar per buscar el 

segon gol, però la falta d’encert 
de cara a porteria impedia una 
victòria mentre s’anava esgotant 
el temps reglamentari i es queda-
va amb deu homes per l’expulsió 
de Cuadras per doble amonesta-
ció. L’assistent va afegir quatre 
minuts i, al 92, després d’una 
centrada per la banda esquerra, 
Àlex Gil va rematar de forma 
impecable amb el cap una pilota 
que valia tres nous punts que si-
tuen el Montcada al capdavant de 
la classifi cació.
Els d’Alfonso Pino estan exhibint 
una gran solidaritat defensiva, 
controlant en tot moment el joc 
de combinació i amb una entrega 
total al camp, com reconeix Pino: 
“Aquest equip sua la samarreta 
fi ns al darrer minut”, sentencia 
l’entrenador. L’artífex de la vic-
tòria contra el Martorell té clar 
que “la base dels bons resultats 
és la qualitat humana de la 
plantilla”.

Pèrdua de la imbatibilitat. El par-
tit contra el Castelldefels, un dels 
favorits a ocupar una de les tres 
places d’ascens, era una prova 
de foc per calibrar el nivell del 
nou CD Montcada i els verds la 
van superar a mitges amb una 
derrota per la mínima (1-0), que 
posava punt i fi nal a la ratxa 

de tres partits sense perdre dels 
montcadens. 
Pel que fa a les pròximes jorna-
des, el CD Montcada jugarà el 
5 d’octubre al camp del Pueblo 

Seco (7è), mentre que el dia 12 
es viurà a l’estadi de la Ferreria 
el derbi vallesà amb la visita del 
San Cristóbal de Terrassa, a la 
sisena posició.

FUTBOL. Primera Catalana

El CD Montcada suma dues victòries 
seguides a casa en el temps afegit
A l’última jornada, els homes d’Alfonso Pino van guanyar el Martorell per 2-1 amb un gol d’Àlex Gil al minut 92

Àlex Gil va marcar el gol de la victòria contra el Martorell al minut 92 | SANTI ROMERO

L. Maldonado / César Sánchez| La Ferreria

Tot i la darrera derrota contra el 
Lliça d’Amunt (1-0), un dels lí-
ders de la categoria i gran favo-
rit a l’ascens, La Unió ha demos-
trat que està totalment adaptada 
a la nova categoria i que podrà 
jugar de tu a tu contra qualsevol 
rival de la categoria. 

Satisfacció del joc. El tècnic 
de La Unió, Fernando Gómez 
‘Cuqui’, s’ha mostrat satisfet en 
línies generals amb el joc i el 
treball que està fent la plantilla: 
“Anem adaptant-nos cada dia 
millor a Primera Territorial, 
però està clar que en aquesta 
categoria els errors defensius 
es paguen molt cars ”. El tèc-
nic santjoanès confi a, però, “po-
der tenir més sort” en el que 
queda de temporada.

Dues cares de la moneda. El par-
tit contra el Lliçà va tenir dues 
parts ben diferenciades, una per 
cada bàndol, però només l’encert 
dels locals a la sortida d’un còr-
ner al minut 28 de la primera part 
va decidir que els tres punts no 
marxessin de la localitat del Va-
llès Oriental.
El primer triomf a la nova com-
petició va arribar a la segona 
jornada de lliga. Un gol de Raúl 
Catena en el 88’ va donar els 
primers tres punts al camp de la 
Penya Anguera (1-2). Els de Can 
Sant Joan van jugar amb més 
concentració i contundència que 
en el primer partit a casa que van 
perdre contra el Vilassanès (0-1). 
Això es va notar amb l’actitud de 
lluita fi ns al fi nal per endur-se els 
tres punts, que de moment són 
els únics que té La Unió.

Dolça derrota del Sant Joan a Lliçà 

César Sánchez  | Lliçà d’Amunt

FUTBOL. Primera Territorial

El conjunt de ‘Cuqui’ ha demostrat que està totalment adaptat a la nova categoria

La UD Santa María no va tenir 
problemes per superar el Cèltic 
per 5-1 a l’estadi de la Ferreria en 
la tercera jornada del Grup Onzè 
de Segona Territorial. Els homes 
de José María Esquerda ‘Tete’ 
van ser molt superiors al rival i, a 
la primera part, ja es van avançar 
amb un 2-0. A la represa, el con-
junt de Terra Nostra va ampliar 
l’avantatge, tot i que no va jugar 
amb la mateixa intensitat que al 
primer temps. Això no va agradar 
al tècnic, qui s’ha mostrat crític 
amb la plantilla. “No permetré 
que la gent vagi caminant pel 
camp, no podem donar cap op-
ció al contrari”, ha dit ‘Tete’. 
A la jornada anterior, el Santa 
María va caure derrotat per 2-0 al 

camp del Chacarita, un dels pri-
mers classifi cats. L’equip montca-
denc, que espera recuperar aviat 
el lesionat Cristian, ha sumat sis 
punts en tres jornades.

Un Santa María a mig 
gas goleja el Cèltic (5-1)

FUTBOL. Segona Territorial

El tècnic s’ha mostrat crític amb el rendiment de la plantilla

Sílvia Alquézar  |  Redacció

El Santa María té 6 punts | SANTI ROMERO

L’EF Montcada 
aconsegueix 
el primer punt a 
Primera Divisió  

L’equip femení de l’Escola de Fut-
bol de Montcada va sumar el 28 
de setembre el primer punt a Pri-
mera Divisió, després d’empatar a 
dos gols contra el Breda al camp 
municipal de Can Sant Joan. El 
conjunt montcadenc, que debu-
ta a la categoria, es va avançar 
en el marcador, però el rival va 
neutralitzar l’avantatge abans del 
descans. A la represa, el Breda va 
sortir molt fort i va aconseguir el 
segon gol. L’EF Montcada no es 
va donar per vençut i al minut 78 
va aprofi tar una falta a la frontal de 
l’àrea per igualar el resultat.
La capitana, Georgina Vendrell, 
ha indicat que la plantilla encara 
s’està adaptant a la nova categoria. 
“Hem d’anar agafant el ritme 
perquè el nivell és molt elevat”, 
ha dit Vendrell. L’objectiu del con-
junt femení és mantenir la catego-
ria assolida la campanya anterior.

FUTBOL FEMENÍ

Sílvia Alquézar |  Redacció

L’EF femení juga a Primera Divisió | SÍLVIA DÍAZ

El CD Montcada ha cedit a La 
Unió el davanter Rubén Se-
govia, exjugador del Can Sant 
Joan. Des prés d’unes campa-
nyes amb el Palau, enguany 
va fi txar pel CD Montcada, on 
no tenia gaire minuts. La cessió 
interessa el Sant Joan, que veu 
reforçada la davantera, i al ju-
gador, que podrà tenir minuts. 
El Sant Joan ja té un altre juga-
dor cedit del CD Montcada: el 
defensa Pablo Borges | SA

Rubén Segovia, cedit 
a La Unió Sant Joan

SANTI ROMERO

“Aquest equip sua la 
samarreta fi ns al darrer 
minut de cada partit”, 
ha destacat el tècnic 
Alfonso Pino
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FUTBOL SALA. Primera Nacional A 

Primera derrota 
del Game’s Gallery

Sílvia Alquézar  |  Redacció

L’equip va perdre a la pista de l’Escola Pia de Sabadell per 3-1

El Game’s Gallery tornarà a jugar al pavelló el dia 4 contra el Ramon Ferrer | SANTI ROMERO

Raúl Ortega fa una passada al matx del Sant Quirze al pavelló Miquel Poblet | SANTI ROMERO

El Valentine va premiar la seva 
afi ció el 28 de setembre amb la pri-
mera victòria a casa davant el Sant 
Quirze (85-73), en una segona jor-
nada de lliga que tenia un caràcter 
molt especial, ja que coincidia amb 
la presentació de tots els equips 
del CB Montcada. Fins a la mitja 

part, ambdós conjunts van estar 
força igualats però a partir del ter-
cer quart, els jugadors de Miguel 
Àngel Cortón van despegar fi ns 
arribar a un parcial de 63 a 45. Al 
darrer quart, els quirzetencs van in-
tentar remuntar amb un joc intens, 
però només van poder mantenir el 
ritme durant cinc minuts. “He vist 

l’equip molt bé, ara no em fi xo 
objectius a llarg termini i només 
penso a guanyar el següent par-
tit”, ha dit el tècnic. 
En el primer partit de lliga, el Va-
lentine va caure derrotat a la pista 
del Barberà per un ajustat 77-75. 
L’equip és dotzè a la classifi cació, 
amb 3 punts.

BÀSQUET. Primera Catalana

El Valentine guanya el Sant Quirze 
en el seu debut al Miquel Poblet
Silvia Díaz  |  Redacció

La Salle buscarà 
el primer triomf 
en la visita a la 
pista del Parets 

El sènior A masculí de La Salle 
Montcada debutarà el pròxim 5 
d’octubre a la pista del Parets. 
Els homes de Dídac de la Torre 
buscaran la primera victòria a 
Primera Catalana davant d’un 
rival complicat, que lluitarà per 
l’ascens.  “Crec que si sortim al 
contraatac i  fem una bona de-
fensa estàtica no tindrem pro-
blema per vèncer”, ha indicat 
l’entrenador. La Salle es desplaça 
amb la baixa del porter Álex 
Herrera per lesió i la de Gerard 
Mwanguele. 

Debut del femení. La Salle femení 
debutarà el dia 12 a la pista del 
Sant Esteve Sesrovires. L’equip de 
Juan Manuel Fernández juga al 
Grup Cinquè de Lliga Catalana.

HANDBOL

Núria Sánchez |  Redacció

El Game’s Gallery Montcada va 
encaixar a la pista de l’Escola Pia 
de Sabadell la primera derrota a 
la lliga. Els homes de José Ma-
ría Borbón ‘Pati’ van caure de-
rrotats a la tercera jornada per 
3-1 en un mal partit dels mont-
cadencs. 
Segons l’entrenador, el rival va 
jugar millor que el Montcada: 
“Han arribat a totes les pilo-
tes abans que nosaltres per-
què hem jugat a una marxa 
menys”. A diferència del que 
va passar a Sabadell, el Game’s 
Gallery, en un gran partit, es va 
imposar al segon matx de lliga 
a la pista del Centelles per 1-8. 
Per al tècnic, no es pot baixar la 

guàrdia perquè el Grup Sisè de 
Primera A és complicat: “Es pot 
guanyar o perdre amb qual-
sevol. Si comets errors com a 
Sabadell, ho pagues”.

Fitxatge. El Game’s Gallery 
Montcada ha incorporat un nou 
jugador per reforçar la planti-
lla. Es tracta de Xavier Ruiz, 
un esquerrà que pot ocupar 
qualsevol demarcació a la pista. 
El jugador ha militat a equips 
com La Unió de Santa Colo-
ma de Gramenet i el Vilassar. 
“No teníem cap esquerrà a la 
plantilla”, ha dit l’entrenador. 
El Game’s Gallery jugarà el dia 
4 a casa contra el Construccio-
nes Ramon Ferrer.
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La VIII edició de la Fira del 
Caçador i del Gos va reunir 
unes 2.500 persones als terrenys 
de Mas Duran el 21 de setem-
bre, segons la Societat de Caça-
dors El Tordo, organitzadora de 
l’esdeveniment. “Hem recupe-
rat força públic respecte l’any 
passat però el més important 
és que molts montcadencs han 
visitat la Fira”, ha dit Juan Po-
zas, president de l’entitat. Durant 
la jornada es van veure exhibi-
cions de gossos i de falconeria, 
curses d’animals i de tiradors i 
parades d’establiments dedicats 
a la caça i als menjars tradicio-
nals, a més de la tradicional mis-
sa a Sant Hubert. 

Reivindicació. Durant l’acte 
d’inauguració, les autoritats i 
l’organització van coincidir a 
lloar la tasca dels caçadors com a 
gestors de la natura. Ricard Ca-
sanovas, cap d’Activitats Cine-
gètiques de la Generalitat, es va 
mostrar “sorprès” per la quanti-

tat d’afi cionats a la caça reunits 
a Mas Duran i va avançar que 
la Generalitat està elaborant una 
llei per regular la cacera. El pre-
sident de la Federació Catalana, 
Ramon Mayench, va subratllar 
la necessitat que “els urbanites 

i els amants de la natura ens 
compenetrem perquè uns la 
puguin gaudir i, d’altres, con-
servar-la”. Finalment, l’alcalde, 
César Arrizabalaga (PSC), va 
assegurar que “el caçador és un 
defensor de l’entorn”.

FIRA DEL CAÇADOR

La vuitena edició incrementa els 
assistents i recupera públic local

Silvia Díaz  |  Mas Duran

La Societat El Tordo de Montcada xifra que unes 2.500 persones van participar a l’activitat 

Els gossos exhibits a la Fira de Mas Duran van atraure l’atenció de grans i petits | SILVIA DÍAZ

ESCACS. Campionat de Catalunya de ràpides

La UE Montcada acaba 
en tercera posició
A nivell individual, el club també va obtenir bons resultats

La Unió Escacs Montcada ha 
posat el punt i fi nal a una tem-
porada plena d’èxits amb un 
nou guardó. El conjunt local va 
acabar en tercera posició al Cam-
pionat de Catalunya per equips 
de partides ràpides, disputat 
a Terrassa el 27 de setembre. 
Montcada va sumar 26 punts, 
per darrera de Barberà amb 27’5 
i l’amfi trió amb 30. 
A nivell individual, el club local 
va classifi car tres jugadors entre 

els 10 primers: els metres interna-
cionals Jaime Cuartas (3r), José 
María Hernando (7è) i Arturo 
Vidarte (9è). També cal destacar 
el 13è lloc del mestre català Luis 
Luna i el 15è del mestre interna-
cional Alejandro Ríos.
Terrassa també  va acollir el 
mateix dia la Festa dels Escacs, 
l’acte que serveix per cloure la 
temporada i lliurar els guardons 
als clubs i jugadors que han 
guanyat a les seves respectives 
categories.

Sílvia Alquézar | Redacció

Alguns dels jugadors locals disputant una de les rondes del Campionat de ràpides | UE MONTCADA

Comerciant, si et 
vols anunciar

a La    Veu
truca’ns i 

t’informarem
625 601 107
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Els dos equips sèniors de 
l’AE Elvira-La Salle han 
començat la competició 
de lliga amb derrotes. El 
conjunt A va perdre a casa 
contra el CE Montigalà-Ba-
dalona A per 73-83. Els ho-
mes de Xavier Torreblanca 
van jugar bé a la primera 
part, que va acabar amb 
un avantatge local de 15 
punts. A la represa, l’equip 
de l’Elvira La Salle va no-
tar que era el primer partit 
de lliga i que encara no està 
al cent per cent físicament. 
L’entrenador confi a que 
la plantilla vagi millorant 

jornada a jornada per po-
der assolir l’objectiu de la 
temporada: quedar entre 
els tres primers i, si es pot, 
pujar a Tercera Catalana. 
“Tenim un bloc capaç de 
superar el segon lloc de la 
temporada passada”, ha 
dit el tècnic.
D’altra banda, el sènior B 
de l’Elvira La Salle va en-
sopegar a la pista del Gassó 
Ripollet Caixa Girona per 
un ajustat 78-75. El sènior 
A ha quedat enquadrat al 
Grup Tercer del Campionat 
Territorial de Barcelona i el 
B juga al Grup Segon de la 
mateixa categoria. 

Els dos equips sèniors comencen 
la competició amb derrotes  
L’equip A va perdre contra el Montigalà per 73-83, mentre que el B va caure derrotat a Ripollet per 78-75 

Partit del sènior A contra el Montigalà, al gimnàs municipal | SANTI ROMERO

Sílvia Alquézar | Redacció

Mal debut de 
La Salle B
La Salle B ha debutat amb 
mal peu al Grup Segon de 
Segona Catalana en per-
dre els dos primers matxs 
de lliga: a la pista del Sant 
Miquel per 29 a 23 i con-
tra el Gavà C –a la imatge– 
per un ajustat 24 a 26. Els 
lasal·lians es troben a l’on-
zè lloc del Grup Segon de 
Segona Catalana | NS

SANTI ROMERO

El conjunt A debuta a 
Preferent amb victòria

FUTBOL SALA. AE CAN CUIÀS

El sènior i el sots-25 
cauen al primer matx  

El primer partit del CEB sènior va acabar amb una derrota | SILVIA DÍAZ

BÀSQUET. ELVIRA-LA SALLE A. Ct Territorial

Els dos equips del Club Es-
cola de Bàsquet Can Sant 
Joan que juguen al Campio-
nat Territorial de Barcelona 
han perdut el primer partit 
de lliga. El conjunt sènior 
va caure derrotat contra el 

Badalonès Dimonis B per 
43-52, mentre que el sots-25 
va ensopegar a casa contra 
el Círcol Catòlic Badalona 
B per 47-79. Segons la coor-
dinadora de l’entitat, Paula 
Eñeso, “els jugadors han 
de treballar més”.

L’EF Montcada 
té un sènior
L’EF Montcada ha creat 
enguany un equip sènior 
en la secció de futbol sala. 
El conjunt jugarà al Grup 
Segon de la Segona Divisió 
B Territorial. El primer par-
tit tindrà lloc el 12 d’octubre 
–jornada de presentació dels 
equips de l’entitat– a la pista 
del CMX 1904. El sènior 
B de Can Cuiàs ha quedat 
enquadrat al mateix grup i 
jugarà amb el Catalònia | SA

L’equip A de l’AE Can 
Cuiàs ha debutat a la cate-
goria de Preferent Catala-
na –assolida la temporada 
passada– amb una victòria 
clara a la pista del Joker’s 
Castelldefels per 6-10. El 
conjunt d’Alfonso Anés va 
exhibir un bon joc davant 
el nombrós públic de Can 
Cuiàs que es va desplaçar 

amb la plantilla. L’objectiu 
d’enguany és “mantenir la 
categoria sense renunciar 
a res”, ha dit l’entrenador, 
qui ha destacat el suport de 
l’afi ció i dels comerciants 
del barri. L’equip A manté 
el mateix bloc de la campa-
nya anterior amb la incor-
poració d’algun jugador 
del juvenil. L’única baixa 
ha estat Michel Rodríguez.

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN 

Sílvia Alquézar | Redacció

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL SALA

Segueix tots els esports, resultats i classifi cacions a
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L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) ofe-
reix diverses activitats per 
a adults i infants. Per al 
nou curs, l’IME manté el 
mateix programa d’acti-
vitats per al nou curs a la 
Zona Esportiva Centre. 
Enguany hi ha un curs de 
ball que engloba diverses 
disciplines diferents com 
la batxata, el merengue, 
el tango i el country, entre 
d’altres. L’activitat és anual i 
es farà els dimarts el primer 
nivell i dijous serà el torn 
del segon nivell. El preu del 
curs és de 55 euros trimes-
trals per al primer nivell i  
de 65 euros, el segon. 
També es fa el curs de dan-
sa oriental, que s’impartirà 
els dimarts o els dijous, se-
gons el nivell de l’alumne. 
L’activitat és anual i costa 
60 euros trimestrals, per 
a les persones de primer 

nivell i 65 euros per a les 
del segon. Tots dos cursos 
van començar el 16 de se-
tembre i acabaran el 18 de 
juny. Els majors de 65 anys 
residents a Montcada tenen 
un 50% de descompte. 
Finalment, hi ha cursos 
d’aeròbic, manteniment, 
tonifi cació i tai-txí per a 
adults i d’aeròbic i tai-
txi per a nens i nenes. La 
matrícula costa 25 euros i 
la quota mensual varia se-
gons l’edat. El preu és de 
20 euros els adults; 12,50, 
els infants i 8,50 euros, els 
majors de 65 anys. 

Inscripcions. Els interessats 
poden fer les inscripcions 
per les activitats de la Zona 
Esportiva Centre a les ofi -
cines de l’IME (c/ Tarrago-
na, 32) o bé, trucant al 935 
650 999 de dilluns a diven-
dres de 9 a 13h o de dilluns 
a dijous de 17 a 19h.

L’IME manté el programa 
d’activitats per al nou curs
Els cursets de natació de Montcada Aqua van començar l’1 d’octubre i fi nalitzaran el 30 de juny

ACTIVITATS IME

La dansa oriental és una de les activitats consolidades |  ARXIU/SANTI ROMERO

Núria Sánchez | Redacció

> Obres a les pistes del Reixac
L’Institut Municipal d’Esports i Lleure (IME) està duent 
a terme actuacions de millora al CEIP Reixac. Les obres 
consisteixen en la instal·lació d’una coberta, treballs 
que executa l’empresa Brocotelha Cubiertas Metálicas. 
D’altra banda, la factoria Montsallent procedirà a la ci-
mentació –a la imatge– de la pista exterior de l’esco-
la. Les millores van començar a principi de setembre i 
es preveu que acabin a mitjan d’octubre. Mentre dura 
l’actuació, l’entrada al centre pel carrer Duc de Tetuan 
romandrà tancada | NS

SANTI ROMERO

Tretze equips lluiten 
enguany pel triomf

La competició d’hivern té lloc per segon any consecutiu | ARXIU/SANTI ROMERO

LLIGA D’HIVERN DE FUTBOL-7

La Lliga d’hivern de fut-
bol-7 organitzada per l’Ins-
titut Municipal d’Esports 
i Lleure (IME), comptarà 
enguany amb la participa-
ció de 13 conjunts. Els par-
tits es disputaran els dime-
cres i els divendres a partir 
de les 19h al camp de fub-

tol-7 de l’Estadi Municipal 
de la Ferreria. Es preveu 
que la competició comenci 
a fi nal d’octubre. Per a més 
informació cal adreçar-se a 
les ofi cines de l’IME (Tar-
ragona, 32) o bé, trucar al 
935 650 999, de dilluns a 
dijous, de 9 a 13h i de 17 
a 19h.

Núria Sánchez  | Redacció

Els partits es disputaran els dimecres i els divendres

La Lliga Escolar 
engega motors 

El futbol sala és una disciplina que aplega molts adeptes | ARXIU/NÚRIA SÁNCHEZ

JOCS ESCOLARS

La lliga escolar –organit-
zada per l’Institut Muni-
cipal d’Esports i Lleure 
(IME), el Consell de l’Es-
port Escolar de Montcada 
(CDEM) i les AMPA de 
les escoles– començarà els 
entrenaments  aquest mes. 
D’altra banda, els partici-
pants de les diferents dis-
ciplines co men çaran la 

com petició el 8 i 9 de no-
vembre. Un any més l’ofer-
ta inclou: psicomotricitat, 
multiesport, bàsquet, futbol 
sala, handbol i corfbol.
L’organització recorda que 
es necessiten monitors i 
àrbitres per a la Lliga Es-
colar. Els interessats poden 
entregar el currículum a les 
ofi cines del carrer Tarrago-
na número 32.

Núria Sánchez    | Redacció

La organització necessita monitors i àrbitres

Dos metalls al Trofeu 
Futurs Campions

Els participants del Trofeu Futurs Campions es preparen per competir | CAN PIQUÉ

TIR AMB ARC

Tres arquers del Club Cata-
là de Tir Amb Arc van par-
ticipar el 14 de setembre a la 
quarta edició del Trofeu de 
Futurs Campions, organit-
zat pel club Arc Montjuïc. 
Els arquers locals van ob-
tenir molts bons resultats, 
guanyant dues medalles. El 
benjamí Álvaro Badimón 
De Andrés va proclamar-

se campió, amb 317 punts, 
i l’alevina Ester Mir Ribas 
va fi nalitzar en segon lloc,  
amb 540 punts. Finalment, 
també hi va participar la 
benjamina Ana Lloria Mo-
lina, que va acabar en quart 
lloc, amb 258 punts. La 
competició va comptar amb 
la participació de de 46 ar-
quers representants de 18 
clubs d’arreu de Catalunya.

Núria Sánchez  | Redacció

Can Piqué va obtenir una medalla d’or i una de plata

Montcada Aqua manté el mateix programa de cursets de 
natació adreçats a totes les edats: nadons (de 6 mesos a 
3 anys), bressol (de 3 a 5 anys), infantils (de 6 a 15 anys) i 
adults (més de 16 anys). Les classes van començar l’1 d’oc-
tubre i fi nalitzaran el 30 de juny de l’any vinent. L’Escola de 
Natació està destinada a nens d’entre 6 i 15 anys. Per a més 
informació, preguntar al complex Montcada Aqua (Tarra-
gona, 32) de 7 a 21h | NS

Cursos de natació a Montcada Aqua
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El CB Montcada centrarà 
els esforços aquesta tem-
porada en continuar man-
tenint el club al màxim 
nivell català. A banda, el 
club montcadenc segueix 
treballant per donar cabu-
da a tots els nens i nenes 
que vulguin jugar a bàs-
quet. L’entitat, que compta 
enguany amb 11 equips, va 
celebrar el passat 28 d’oc-
tubre la presentació ofi cial 
de tots els equips al Pavelló 
Miquel Poblet. D’altra ban-
da, els equips de Promoció 
–premini, mini A i B, pre-
infantil, cadet A i C– co-
mencen la competició el 4 
d’octubre.

Preferent. Els dos conjunts 
del Montcada que juguen 
a Preferent –cadet B i júni-

or– han començat amb sort 
dispar la temporada. El ca-
det B, que entrena Ismael 
Sistrachs, ha debutat amb 
dues derrotes. En el primer 
matx els locals van perdre a 
la pista del Puigcerver (97-
66) i a la segona jornada 
van caure per la mínima a 
casa contra el Valls (52-53). 
Aquestes dues derrotes col-
loquen als locals en dotzè 
lloc amb 2 punts del Grup 
Segon de la categoria cadet 
de primer any. 
Per la seva banda, el júni-
or de Jaume Berenguer va 
debutar amb victòria con-
tra l’Escola Pia de Sabadell 
(63-57). Però a la jornada 
següent, va ensopegar a 
la pista del Basket Almeda 
(75-59). El conjunt local és 
onzè amb 3 punts del Grup 
Segon de Preferent.

BÀSQUET. CB Montcada

Núria Sánchez | Redacció

L’entitat vol continuar sent un 
referent en el bàsquet català
El cadet B debuta amb dues derrotes, mentre que el júnior obté cara i creu en els dos primers enfrontaments

El CFS 
Montcada 
busca infants 
per a l’Escola

FUTBOL SALA

Núria Sánchez | Redacció

El cadet B va perdre per la mínima a casa contra el Valls | SANTI ROMERO

L’EF Montcada comença la 
nova temporada amb nous 
objectius i nous propòsits. 
El club –que celebrarà la 
presentació ofi cial de tots 
els equips el 12 d’octubre a 
les 17h al Camp de futbol 
de Can Sant Joan– compta 
enguany amb 3 blocs de 
futbol sala i una vintena 
de futbol. L’EF Montcada 
té equips a totes les cate-
gories: escola, patufet, 
prebenjamí, benjamí, ale-
ví, infantil, cadet, juvenil 
i sènior femení. D’altra 
banda, la secció de futbol 
sala compta amb dos juve-
nils i un sènior. 
L’entitat treballarà en-
guany per seguir ense-
nyant als jugadors valors 
bàsics. “Volem que els 
infants aprenguin a ser 
bons companys i perso-
nes alhora que bons ju-
gadors”, ha dit el coordi-
nador de l’Escola, Carlos 
Depares. 

Juvenil. Pel que fa als resul-
tats esportius, el club espe-
ra que sigui un bon any, 
manteninr les categories i 
ascendint alguns conjunts. 
“Esperem que el juvenil 
pugui tornar a Primera 
Divisió”, ha manifestat 
Depares. D’altra banda, 

els jugadors del juvenil 
A entrenaran amb el CD 
Montcada. Cada dimarts, 
un dels nois del conjunt 
entrenarà amb l’objectiu 
que al llarg de la tempo-
rada tots hagin tingut una 
primera presa de contacte 
amb la plantilla verda. 

FUTBOL. EF Montcada

Cada dimarts, un jugador del juvenil entrenarà amb el CD Montcada 

El juvenil treballarà per ascendir l’equip a Primera Divisió | ARXIU/SANTI ROMERO

Núria Sánchez | Redacció

L’Escola farà la presentació 
ofi cial el dia 12 d’octubre

en 2 minuts...

> La Salle es presenta el dia 5 
El CH La Salle Montcada celebra el dia 5 d’octubre la 
presentació ofi cial dels equips de la temporada 2008-
09. Enguany l’entitat compta amb una escola, un infan-
til, dos cadets masculins, un cadet femení, dos sèniors 
masculins i un sènior femení. L’acte de presentació tindrà 
lloc al Pavelló Miquel Poblet a les 11h i comptarà amb la 
presència d’autoritats municipals | NS 

> Quirós, tècnic en el BM Granollers 
L’exentrenador del CH La Salle Montcada, Josep Quirós, 
és el nou entrenador del cadet femení del BM Granollers. 
El conjunt vallesà va ser campió de Catalunya la tem-
porada passada i enguany 
lluitarà per estar entre els 
sis primers classifi cats. Qui-
rós ha explicat que aques-
ta oportunitat és un bona 
experiència personal, “tre-
ballar per un club tan im-
portant et permet apren-
dre molt”, ha dit. El tècnic 
local competirà en el Grup 
Cinquè de Lliga Catalana. 
Casualment coincidirà amb 
el cadet femení lasal·lià on 
juga la fi lla de l’entrenador, Maria Quirós | NS

> El CEB, referent en l’esport del barri
El CEB Can Sant Joan va presentar el 21 de setembre 
els equips per la temporada. El president, Jordi Alvarez, 
va explicar els objectius: “Volem fomentar el bàsquet 
en el barri per ser un referent i obrir les portes a 
tothom”. A més, l’entitat presenta novetats a la coordi-
nació. Paula Eñeso és la nova coordinadora de la base i 
Jordi Bondia coordinarà els conjunts sèniors | NS

El CFS Montcada busca 
infants –nens i nenes– nas-
cuts entre el 2001 i el 2003 
per a l’Escola de l’entitat. 
Els interessats poden apun-
tar-se de dilluns a dijous a 
partir de les 17h al pavelló 
Miquel Poblet o bé, tru-
cant al telèfon 609 867 957 
(José Andrés).
D’altra banda, el club ce-
lebra la presentació ofi cial 
dels equips el 4 d’octubre. 
La desfi lada dels conjunts 
serà a les 16.30h però des 
de les 9h, tots els conjunts 
del planter disputaran par-
tits amistosos contra els 
equips del FC Barcelona. 
La celebració acabarà a les 
21h amb el partit que dis-
putarà l’equip sènior del 
club, el Game’s Gallery. 
Enguany, l’entitat de ftu-
bol sala compta amb set 
equips de base: un benja-
mí, dos alevins, un infan-
til, un cadet, un juvenil i 
un infantil-cadet femení. 

EL PLANTER, EN IMATGES

i més fotogaleries, a laveu.cat

La resta de fotos dels equips del CEB Can 
Sant Joan i el CB Montcada, a laveu.cat

L’equip premini del CB Montcada que entrena Míriam Criado  | SANTI ROMERO

L’equip mini del CEB Can Sant Joan que entrena Mireia Álvarez | SILVIA DÍAZ

ARXIU



Maria Rosa Roselló
Assessora en el món de la discapacitat. La Maria Rosa és l’única persona a l’Estat espanyol que 
treballa com a comercial en el món dels discapacitats. Nascuda a Cardedeu fa 55 anys i fi lla adoptiva de 
Montcada des de en fa 23, afi rma “tenir el cor dividit entre Montcada i Cardedeu”.  Va estudiar per a 
delineant de motors i Comerç. L’any 1968 va entrar de ple en l’univers de la discapacitat quan va nèixer el 
seu germà petit, David, amb una afectació, i la seva vida va passar per un canvi. Aleshores va començar 
a col·laborar activament en diverses associacions. Però la primera aproximació professional no va ser fi ns 
al 1989, quan va obrir amb el seu germà gran un taller de comandaments de conducció per a persones 
amb mobilitat reduïda, comprant la patent a Juan Ramírez, inventor del vehicle adaptat anomenat Orix. 
El taller va anar creixent i va ser adquirit per Guidosimplex. Des de llavors, la Maria Rosa treballa per a 
aquesta empresa de Ripollet com a comercial social.

“Amb els cotxes adaptats 
faig com vestits a mida”

Com entra en contacte amb el món 
de la discapacitat?
Quan tenia 16 anys va néixer el meu 
germà petit, el David, amb una dis-
capacitat. Fins a aquell moment no 
havia vist mai una persona discapaci-
tada i llavors en veia per tot arreu.
El seu germà ha estat una infl uència 
important.
Sí, malgrat ser molt jove, el seu naixe-
ment em va canviar la vida i vaig 
començar a col·laborar amb associa-
cions. El David ha estat com un fi ll per 
a mi i el seu naixement em va trastor-
nar. Jo volia fer alguna cosa per ell i 
fi ns i tot vaig enviar una carta al Prín-
cep Joan Carles, actual rei d’Espanya, 
demanant-li ajuda.
I va rebre resposta?
Sí, amb 17 anys em van citar al Pa-
lacio de la Zarzuela i em va rebre el 
Marqués de Mondéjar, que havia re-
but la meva carta. Aquest es va posar 

en contacte amb Martín Villa, que lla-
vors era el president de la Diputació 
de Barcelona, i ens van atorgar un 
ajuda i un salari vitalici mensual per al 
meu germà, que encara avui rebem.
I quan sorgeix l’oportunitat de dedi-
car-s’hi professionalment?  
Al 1989, quan obro a Barcelona amb 
el meu germà gran un taller de co-
mandaments de conducció per a 
persones amb mobilitat reduïda. Des 
d’aleshores he treballat com a comer-
cial social. 
En què consisteix exactament això?
La meva tasca és assessorar i tuto-
ritzar a les famílies i persones amb 
mobilitat reduïda. Quan una persona 
pateix un traumatisme jo estudio la le-
sió que té per proporcionar-li el cotxe 
més adequat. Jo els faig una mena de  
vestit a mida amb el cotxe adaptat en 
funció de la lesió. I amb les famílies 
que tenen un infant amb una disca-

pacitat  els ofereixo ajuts tècnics: com 
fer tràmits, gestions, entre d’altres.
Què és més difícil, parlar amb les fa-
mílies o amb una persona que pateix 
un accident?
Ambdues situacions són molt dures. 
Però per a mi ho és més tractar amb 
les famílies perquè acostumen a ser 
parelles joves amb il·lusió de tenir fi lls 
i es troben molt perduts i necessitats.

Vostè ha de tenir molta psicologia 
per tractar amb la gent.
Tot tracte amb persones requereix 
unes facultats psicològiques, per 
això abans d’entrar en un cas has 

de conèixer molt la discapacitat i els 
antecedents i saber com tractar el 
client.
Què és el més gratifi cant de la seva 
professió? 
Comunicar a una persona que podrà 
tornar a conduir és com obrir la gà-
bia a un ocell perquè pugui tornar a 
volar.  
I quan acaba la seva jornada labo-
ral?
Mai. M’implico molt en els cassos i 
quan arribo a casa continuo buscant 
assessorament econòmic, ajudes, 
lleis, impresos... I, si alguna persona 
em truca a les deu del vespre an-
goixada, agafo el cotxe i m’acosto per 
intentar ajudar. 
L’any 2003 va ser premiada per 
l’escuderia Hispano Suiza per la 
seva trajectòria professional com 
a comercial social. Com va rebre 
aquesta distinció? 

Em va fer il·lusió, però a mi no 
m’agraden els premis ni els home-
natges. Crec que el més important és 
treballar dia a dia i actuar perquè els 
guardons són només distintius. 
Per motius familiars es planteja 
jubilar-se aviat. Quins projectes de 
futur té?
M’agradaria col·laborar de forma al-
truista amb Adimir, associació de la 
qual sóc sòcia, o amb l’Ajuntament. 
Vull oferir la meva experiència i co-
neixement per fer alguna cosa a nivell 
social. 
Actualment, es difícil trobar perso-
nes que es moguin de manera al-
truista.
En la meva vida he vist molts drames 
i considero que els diners no són ne-
cessaris per ser feliç. És cert que són 
importants per viure, però mai donaria 
un pas per diners perquè no em servi-
rien per ser més feliç.

“Mai havia vist un 
discapacitat fi ns que 
va néixer el meu 
germà, llavors en veia 
per tot arreu”

 NÚRIA SÁNCHEZ

Comercial social

>A títol personal
Núria Sánchezz


