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La pàgina web de l’Ajuntament té més de 16.000 consultes mensuals | SANTI ROMERO

El president de la Generalitat 
visita la seu de Projecte 
Home, dedicada a tractar 
drogodependents PÀG. 12

Inici de les obres per 
construir una nova estació 
de tren i un pas soterrat 
a Terra Nostra PÀG. 6

Campanya 
per reduir 
el consum 
d’alcohol

Cartell que identifi ca la campanya | P. ABIÁN

SOCIETAT

PÀG. 11

>ACTUALITAT

PÀG. 3

El web municipal montcada.cat ha estre-
nat un nou disseny amb l’objectiu de millo-
rar l’atenció ciutadana via Internet i donar 
resposta a la nova Llei d’Accés Electrònic a 
les Administracions Públiques que obligarà 
als consistoris a garantir que els usuaris pu-
guin fer tràmits de forma telemàtica entre el 
2009-10. Una de les novetats és la incor-
poració del plànol multimèdia.

L’Ajuntament canvia 
el disseny del web 
municipal per fer-lo 
més àgil i accessible

SANTI ROMERO

Protestes contra l’ERO de NissanProtestes contra l’ERO de Nissan
El comitè d’empresa reclama un pla per garantir el futur de les plantes de Zona Franca i Montcada PÀG. 4

Sensibilitzar la població adulta 
sobre el risc que implica con-
duir sota els efectes de l’alcohol 
és l’objectiu de la campanya 
que han engegat la Regidoria 
de Salut Pública i Consum i la 
Policia Local titulada “No t’enga-
nyis!: l’alcohol pot canviar la teva 
realitat”. Entre el 30 i el 50% dels 
accidents de trànsit estan rela-
cionats amb aquesta qüestió.

La Ribera, exemple d’interculturalitat 
PÀG. 13

El cadet Aitor Martín,
campió d’Espanya 
de 1.500 PÀG. 24
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>Actualitat

NOVES TECNOLOGIES

‘montcada.cat’ estrena nou disseny per 
millorar l’atenció ciutadana via telemàtica
El nou format del web prioritza les seccions més consultades pels usuaris com ara la gestió municipal, els serveis i els portals corporatius 

Actualitat

La guia fl ash, pionera a Catalunya

La joia del nou format de montca-
da.cat és el plànol en versió fl ash 
multimèdia, més dinàmic i fàcil 
d’utilitzar i al qual es pot accedir 
des de qualsevol navegador d’in-
ternet. Amb aquesta nova eina, 
s’amplien les opcions de cerca i 
s’afegeix la possibilitat de consul-
tar imatges i ortofotografi es –imat-
ges aèries sobre les quals es poden 
realitzar mesures reals. En aquest 
plànol, que també interactua amb 
el programa Google Earth, s’han 
defi nit uns punts d’interès de la 
ciutat il·lustrats amb imatges i 
acompanyats d’una fi txa informa-

tiva. La guia s’anirà actualitzant 
constantment, afegint informaci-
ons, ortofotos i noves capes. Du-
rant la presentació de montcada.
cat, l’alcalde, César Arrizabalaga 

(PSC), va destacar el salt quali-
tatiu que suposa el nou format i, 
respecte al plànol, va remarcar que 
“som el primer ajuntament ca-
talà que en té un com aquest”.

Sílvia Alquézar | Redacció

El nou plànol és més fàcil d’utilitzar i s’hi pot accedir des de qualsevol navegador d’Internet

L’Ajuntament de Montcada i 
Reixac ha donat un nou pas cap 
a la modernització telemàtica de 
l’administració local. El web mu-
nicipal montcada.cat ha estrenat 
un nou disseny amb l’objectiu 
de millorar l’atenció ciutadana 
via Internet i donar resposta a 
la nova Llei d’Accés Electrònic a 
les Administracions Públiques, 
que obligarà els consistoris a ga-
rantir que els usuaris puguin fer 
tràmits de forma telemàtica en-
tre el 2009-10. “Caminem cap 
al concepte de l’administració 
electrònica, on els webs juguen 
un paper clau”, va dir la presi-
denta de l’Àrea Interna, Carme 
Porro (PSC), durant la presenta-
ció del nou format, que es va fer 
el 24 d’octubre a l’Ajuntament 
en un acte presidit per l’alcalde, 
César Arrizabalaga (PSC).

La remodelació s’ha fet tenint en 
compte el que diuen les estadís-
tiques i els indicadors de gestió. 
Amb una mitjana mensual de 
16.000 usuaris diferents i 55.000 
consultes, el nou format ha prio-
ritzat les seccions més consultades 
com ara tot el relacionat amb els 
tràmits, els serveis i els webs de 
l’Ajuntament. 
La nova versió del portal muni-
cipal potencia el concepte d’Ofi -
cina d’Atenció Ciutadana (OAC) 
virtual amb la voluntat de donar 
servei 24 hores al dia 7 dies a la 
setmana. També s’inclouen ac-
cessos directes a continguts mul-

timèdia, carrusels informatius 
per presentar temes destacats i 
un cercador intern per buscar 
telèfons i equipaments. A més, el 
nou format ofereix una millora 
del contrast visual de la infor-
mació presentant els continguts 
en blanc sobre negre per facilitar 
la lectura. D’altra banda, el ser-
vei telefònic 010 ofereix suport 
web de navegació durant el seu 
horari d’atenció al públic: de 9 a 
14h i de 17 a 19h.

Nous projectes. Les millores del 
web montcada.cat s’inclouen 
dins del pla de modernització te-
lemàtica de l’Ajuntament, iniciat 
l’any 2005. En el marc d’aquest 
pla hi ha prevista en breu la re-
modelació de l’actual espai per 
a tràmits i gestions via Internet 
amb una versió més moderna i 
intuïtiva.

La nova versió 
incorpora recursos
per facilitar la 
navegació i l’accés a 
la informació

Sílvia Alquézar | Redacció

El nou web permet veure imatges aèries de qualsevol punt del municipi | KEVIN BIDON-CHANAL
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>Notícies Queixes per les males olors 
detectades a la Ribera i 
a Can Sant Joan PÀG. 7

L’Ajuntament demana 
soterrar la línia de Vic 
a Mas Rampinyo PÀG. 6

NISSAN

Els treballadors es mobilitzen per exigir 
la continuïtat de les plantes catalanes
Milers de persones han sortir al carrer a l’octubre per pronunciar-se en contra de l’ERO que afecta 1.686 empleats de Montcada i Barcelona

Els treballadors de Nissan de les 
plantes de Barcelona i Montca-
da han protagonitzat diversos 
actes de protesta durant el mes 
d’octubre. Un dels més multitu-
dinaris va tenir lloc el dia 23 a la 
ciutat comtal. Milers de persones 
–10.000, segons els sindicats, i 
5.500, segons la Guàrdia Urba-
na— es van manifestar per mos-
trar un no rotund a l’expedient 
de regulació d’ocupació (ERO) 
anunciat per l’empresa, que afecta 
1.686 empleats de la Zona Franca 
i del Pla d’en Coll. 

Al voltant de 150 treballadors de 
la planta montcadenca van donar 
suport a l’acció. “Estem satisfets 
per la participació de personal 
de la nostra planta, que podria 
haver estat més gran perquè 
alguns companys van haver de 
cobrir el torn de feina de tarda”, 
va explicar Joaquín Carrillo, el 
president del comitè d’empresa de 
la fàbrica del Pla d’en Coll –amb 
un total de 280 treballadors. 
Els sindicats preveien que Nis-
san fes ofi cial l’expedient el dia 
24, però al tancament d’aquesta 

edició, l’empresa encara no havia 
donat el pas. “Les nostres accions 
de protesta han provocat que la 
direcció es replantegi la fórmu-
la de presentació de l’ERO”, 
han indicat fonts de CCOO. 

Al·lusions a Montilla i Matsumoto. 
A les manifestacions convocades 
al llarg del mes –promogudes pels 
sindicats CGT, CCOO, UGT i 
USOC– els assistents han exigit  
un pla industrial de futur i la im-
plicació de les administracions. La 
major part de les crítiques han re-
caigut en la fi gura del director ge-
neral de la multinacional nipona 
a Espanya, Fumiaki Matsumoto, 
i han exigit la implicació del presi-
dent de la Generalitat, José Monti-
lla. El govern català ha d’acceptar 
o rebutjar l’ERO. En aquest sen-
tit, el dia 29, els representants dels 
treballadors, en una reunió, van 
demanar la intervenció del con-
seller d’Innovació, Universitats i 
Empresa, Josep Huguet (Esque-
rra) i la manifestació convocada 
per aquest mateix dia va acabar 
a la seu del Departament de Tre-
ball, on els assistents van reclamar 
a la consellera titular, Mar Serna 
(PSC), que no accepti l’ERO.

Suport municipal. Al tancament 
d’aquesta edició, el Ple d’octubre 
passava a aprovació una moció 
d’ICV-EUiA de rebuig a l’ERO i 
instant Nissan a replantejar-se el 
futur de les plantes catalanes.

Silvia Díaz | Barcelona

A la capçalera de la manifestació del dia 23 es podia llegir un missatge clar contra els acomiadaments i a favor d’un pla industrial |  SILVIA DÍAZ

Els manifestants 
demanen a la 
Generalitat que no 
accepti l’ERO anunciat 
per la direcció de Nissan La negociació a Tyco, en punt mort

La direcció de Tyco i els comitès 
d’empresa dels tres centres de 
treball a Catalunya –Montcada, 
Berga i Barcelona– no han arri-
bat a cap acord en les darreres 
trobades que han mantingut. 
L’empresa –que vol acomiadar 
213 persones, 69 de la planta de 
Pla d’en Coll– defensa indemnit-
zacions de 50 dies per any i un 
plus de 3.000 euros per als em-
pleats amb una antiguitat menor 

a 10 anys. Per la seva banda, els 
sindicats demanen 70 dies per any 
i un complement de 6.000 euros. 
“Com que es tracta d’una des-
localització, l’empresa no perd 
diners, al contrari, se’n va per-
què en guanyarà més, doncs, 
que ho pagui”, ha indicat Mario 
Salinas, de CCOO de la fàbrica 
local. Els comitès només accepten 
els acomiadaments de la planta 
de Berga, que tancarà portes. Pel 
que fa a Montcada i Barcelona, 

els representants sindicals volen 
que totes les baixes siguin volun-
tàries.
Un altre del punts en discòrdia 
és el pla industrial, que els sin-
dicats consideren poc concret 
quant a les inversions, les hores 
productives i el personal. Els tre-
balladors de Tyco volen que els 
futurs acords tinguin una vigèn-
cia de dos anys. 
La pròxima reunió entre direcció i 
sindicats serà el 3 de novembre.

Sílvia Alquézar | Redacció

Direcció i sindicats no han arribat a cap acord sobre les indemnitzacions i el pla industrial
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ORDENANCES FISCALS

El govern local proposa al Ple un 
augment mitjà de les taxes del 4,5%
L’impost de vehicles no pujarà, però l’IBI s’ajustarà a l’última revisió cadastral, feta al 2005

En el moment de tancar aquesta 
edició era previst que el govern 
municipal presentés al Ple –en la 
sessió corresponent al mes d’oc-
tubre– la proposta de modifi cació 
d’ordenances fi scals per al 2009, 
és a dir, el preu dels impostos i 
taxes que gestiona el Consistori 
com ara l’IBI, l’IAE, l’impost de 
vehicles i tracció mecànica, el de 
guals i el de recollida de residus, 
entre d’altres. 
Segons ha avançat a La Veu el 
president de l’Àrea Econòmica, 
Joan Maresma (CiU), l’augment 
de les ordenances per a l’any 
vinent es fi xarà globalment al 
voltant del 4,5%, encara que n’hi 
haurà alguns impostos, com el 
de vehicles, que no tindrà cap 
augment i d’altres, com l’IBI 
que, en alguns casos, pujarà 
sen siblement, fruit de la revisió 
cadastral que es va fer al 2005. 
Durant els tres darrers exercicis, 
l’Ajuntament ha fet bonifi cacions 
als afectats perquè l’augment de 
l’impost no fos tant elevat tot i 

que, d’acord amb la Llei, aquests 
ajuts ja no es poden mantenir. 
“La pujada de les ordenances, 
en general, es limita a l’incre-
ment de l’IPC previst”, ha dit 
Maresma, tot afegint que “con-
gelar tots els impostos no és 
factible si volem tenir un pres-
supost sostenible que asseguri 
la prestació dels serveis que rep 
la ciutadania”. El proper exer-
cici econòmic estarà marcat per 
la dràstica reducció d’ingressos 
que ha experimentat enguany el 
Consistori, principalment per 
la crisi en el sector immobiliari. 
Enguany es preveia recaptar 1’2 
milions d’euros –bona part dels 
quals en concepte d’impostos 
per noves construccions– i, de 
moment, només se n’han ingres-
sat 250.000.

Bonifi cacions. Per al proper exer-
cici fi scal, el govern ha decidit 
mantenir les bonifi cacions i ex-
cempcions destinades a la gent 
gran i a promoure polítiques me-
diambientals. Així s’aplicarà un 

50% de reducció en l’IBI als im-
mobles que hagin instal·lat siste-
mes solars d’aprofi tament tèrmic 
o elèctric. També es bonifi carà 
amb un descompte del 20% so-
bre l’impost de circulació aquells 
vehicles que tinguin un baix ni-
vell d’emissions de CO2 i amb 
un 75% els que siguin elèctrics 
o utilitzin altres tipus d’energies 
alternatives.

Pilar Abián | Redacció

Maresma, en el Ple de setembre | P. ABIÁN

L’estació de metro de Can Cuiàs 
(L-11) ha estat la primera de tot 
l’Estat espanyol a incorporar el 
sistema de portes de seguretat a 
l’andana, el pas previ per posar en 
marxa al llarg del 2009 el funcio-
nament automatitzat de tot el reco-
rregut –des de Can Cuiàs a Trinitat 
Nova–, de manera que els convois 
circularan sense conductor.
El 28 d’octubre, el Secretari de 
Mobilitat de la Generalitat, Ma-
nel Nadal, va visitar el nou tan-
cament automàtic en companyia 

de l’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC), el vicepresident de TMB, 
Dídac Pestaña, i representants de  
GISA. A l’andana de l’estació de 
Can Cuiàs, l’última de la línia, 
s’ha instal·lat un tancat de vidre 
que impedeix l’accés a la via. 
Aquest consta de vuit portes que 
s’obren quan el metro ja està atu-
rat i que coincideixen a l’altura 
de les portes del convoi. “Aquest 
sistema dóna plena seguretat a 
l’usuari”, va indicar Nadal tot 
afegint que la inversió total del 
projecte és d’1,2 milions d’euros.

Portes de seguretat 
al metro de Can Cuiàs 

MOBILITAT

La de Montcada és la primera estació a incorporar el sistema

Pilar Abián | Can Cuiàs

Manel Nadal, a l’esquerra, amb l’alcalde i un grup de veïns de Can Cuiàs | PILAR ABIÁN
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Comencen les obres de remodelació 
que inclouen fer un pas soterrat
L’actuació, que té un cost de dos milions i mig d’euros, es preveu que durarà aproximadament 14 mesos

A mitjan octubre han començat les 
obres de la nova estació de Terra 
Nostra que inclouen la construcció 
d’un nou edifi ci i d’un pas soterrat 
que connectarà els carrers Priorat 
i Alzina. L’empresa constructora, 
Comsa, té 14 mesos per executar 
l’actuació que costarà més de 2,5 
milions d’euros.
L’objectiu del projecte és incre-
mentar els nivells de seguretat i la 
qualitat del servei, així com adap-
tar les instal·lacions a les persones 
amb mobilitat reduïda. “Aquesta 
estació és una de les més perillo-
ses del municipi, perquè hi ha 
un revolt molt a prop que impe-
deix una bona visibilitat a l’ho-
ra de creuar les vies”, ha mani-
festat l’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC), satisfet que fi nalment l’Adif 
hagi iniciat unes obres que es van 
anunciar fa quatre anys.

Carterístiques. La nova estació 
tindrà més de 200 m2, màquines 

d’autovenda i cafeteria. Pel que 
fa al nou pas inferior que con-
nectarà les dues andanes, estarà 
dotat d’escales i quatre ascensors 
per facilitar l’accés a les persones 
amb difi cultats de mobilitat. Les 

obres es completaran amb el con-
dicionament de la plaça d’accés a 
l’estació, situada a la confl uència 
dels carrers Montsant i Priorat; la 
construcció d’un nou tancament a 
tot el recinte ferroviari i la instal-

lació de marquesines. Durant 
l’execució dels treballs es garanti-
rà la funcionalitat de l’estació i de 
l’explotació mitjançant el muntat-
ge d’un pas elevat, guixetes i ac-
cessos provisionals.

Pilar Abián | Terra Nostra

ESTACIÓ DE TERRA NOSTRA

Mentre durin les obres es garantirà la funcionalitat de l’estació de Terra Nostra amb un pas elevat i accessos provisionals | SANTI ROMERO

L’empresa ferroviària Adif ha 
traslladat el punt d’informació i 
atenció ciutadana que va obrir al 
carrer Sant Lluís, 1 –a l’edifi ci de 
la Casa Larratea– per informar 
sobre les obres de la Línia d’Al-
ta Velocitat (LAV), al carrer Va-
lència, 15-21 (Pla d’en Coll). Les 
obres de rehabilitació a la Casa 
Larratea han estat la causa del 
trasllat del servei de l’Adif.
L’ofi cina atén les consultes de la 
ciutadania sobre la futura infraes-
tructura ferroviària i s’encarrega 
de gestionar les possibles recla-
macions i fer-ne el seguiment, així 
com de respondre a les sol·licituds 
veïnals referents a les inspeccions 
d’immobles.
L’Adif té previst inspeccionar 145 
edifi cis i 340 habitatges. Aquest 
nombre suposa una part del total 
d’habitatges pròxims a la zona 
d’obres, però qualsevol propietari 
pot demanar que la seva viven-
da sigui inspeccionada. El servei 
obre al públic de dilluns a diven-
dres, de 10 a 14h, i també els di-
jous, de 16 a 20h. El telèfon és el 
935 650 043. 

El punt d’atenció 
de l’Adif es
trasllada al Pla 
d’en Coll
Silvia Díaz | Redacció

L’Ajuntament reclama el soterrament 
del tram de via de Mas Rampinyo
El Consistori ha enviat les al·legacions a l’estudi informatiu elaborat per Foment

L’Ajuntament ha sol·licitat al Mi-
nisteri de Foment el soterrament 
del tram de via de la línia C-3 
al seu pas per Mas Rampinyo. 
Aquesta és la principal reclamació 
de l’escrit d’al·legacions a l’estudi 
informatiu del projecte de des-
doblament que ha presentat el 
Consistori. “El soterrament és 
una reivindicació històrica que 
solucionarà la fragmentació del 
territori en aquest sector”, ha 
manifestat l’alcalde, César Arriza-
balaga (PSC). 
La proposta de Foment per a l’esta-
ció de Montcada-Ripollet contem-
pla l’eliminació de les vies mortes, 
la prolongació i l’eixamplament 
de les andanes fi ns a 200 metres, 
l’execució d’un pas inferior en-
tre andanes, la modernització de 
l’edifi ci de passatgers i la creació 
d’un aparcament a l’entorn. 

Altres propostes i al·legacions. El 
projecte fi xa la reforma de l’estació 
de Montcada-Manresa (C-4 i C-7), 
que es desplaçaria 250 metres en 
sentit Barcelona per fer possible la 

modifi cació de part del traçat de la 
línia de Vic, que coincidirà durant 
un tram del seu recorregut amb 
les altres dues, eliminant el que 
hi ha entre Montcada-Bifurcació i 
l’actual túnel sota el Turó Fermí. 
La nova estació del centre tindria 
accés pels carrers Major i Elio-
nor. L’Ajuntament també reclama 
l’ampliació del pas inferior del car-
rer Nord i una connexió amb el 
carrer Elionor. 
Pel que fa a l’estació de Can Sant 
Joan, Foment planteja l’ampliació 

de les quatre andanes fi ns als 200 
metres, la instal·lació de tres as-
censors al pas inferior existent per 
adaptar-lo a les persones amb mo-
bilitat reduïda, la construcció d’un 
nou pas inferior entre les dues 
andanes interiors, la remodelació 
dels accessos i de l’aparcament 
i la modernització de l’edifi ci de 
viatgers. El Consistori conside-
ra “imprescindible” potenciar 
l’accés principal a l’estació des de 
Can Sant Joan i l’habilitació d’un 
aparcament en superfície.

Silvia Díaz | Redacció

DESDOBLAMENT DE LA LÍNIA C-3 DE RODALIES

Un tren del recorregut de la línia de Vic, passant per Mas Rampinyo | SANTI ROMERO
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> Lliurament de compostadors a particulars
L’Equip Verd de l’Ajuntament disposa d’una vintena de compostadors de 
brossa orgànica per cedir gratuïtament als ciutadans que estiguin inte-
ressats a fer-los servir. Amb aquest objectiu el 7 de novembre, a les 18h, 
es farà a la Casa de les Aigües un curs d’utilització. El nombre d’unitats 
és limitat, per tant, aquestes es lliuraran per rigorós ordre d’inscripció. Els 
interessats poden trucar als telèfons 935 726 017 i 935 726 474 | PA

en 2 minuts...

SILVIA DÍAZ

> Alerta sobre el consum de transgènics
L’enginyer químic de la UAB Gregorio Álvaro –a la imatge– va alertar sobre 
els riscos dels cultius transgènics durant una conferència que va oferir el 
29 d’octubre a la Casa de la Vila, convidat per l’agrupació local d’ICV. “No 
hi ha gaire estudis a llarg termini sobre els efectes dels transgènics, 
però se sap que porten resistència als antibiòtics i que poden generar 
al·lèrgies per la generació de proteïnes”, va explicar l’expert. Álvaro va 
indicar que aquests cultius també comporten riscos per al medi ambient 
per la càrrega d’herbicides que fan servir els agricultors | SD

> Detencions per robatori a vehicles
La Policia Local va detenir el 16 d’octubre al matí a Can Sant Joan 
dos joves –un de 20 anys i l’altre menor d’edat –ambdós veïns de 
Santa Perpètua de Mogoda– com a presumptes autors del robatori i 
els desperfectes ocasionats a cinc vehicles aparcats al carrer Bifur-
cació i a la plaça de la Pedra. El cos policial els relaciona amb altres 
delictes similars comesos al municipi en els últims mesos | PA
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La depuradora del Besòs, origen 
d’episodis de pudors a prop del riu
L’AV de Can Sant Joan denuncia les molèsties que els veïns suporten des de l’estiu

L’AV de Can Sant Joan ha dema-
nat a l’Ajuntament que solucioni 
els episodis de males olors que es 
venen produint des de l’ estiu a 
la zona de la ribera del riu Besòs, 
notant-se especialment a Can Sant 
Joan i a la Ribera. Segons els afec-
tats, les pudors es perceben durant 
tot el dia i on són més intenses és a 
la passarel·la que uneix els dos cos-
tats de la llera, a l’alçada del parc 
de les Aigües. Els veïns apunten 
que les olors provenen de la depu-
radora d’aigües residuals, situada 
al marge esquerre del Besòs.
“És una fortor horrible, a l’es-
tiu no podíem ni obrir les fi nes-
tres”, ha explicat el president de 
l’AV, José Luis Conejero. L’entitat 
ha sol·licitat per escrit a l’Ajunta-
ment que intervingui per resoldre 
el problema. Segons ha indicat el 
Servei de Medi Ambient, ja s’ha 
posat en contacte amb l’Entitat 
del Medi Ambient, que gestiona 
la depuradora, perquè prengui les 
mesures necessàries per eradicar 
les males olors.

Sílvia Alquézar | Redacció

CAN SANT JOAN-LA RIBERA

Vista de la depuradora ubicada al marge esquerre del Besòs mirant al mar | SANTI ROMERO

Les urbanitzacions del Bosc d’en 
Vilaró, a Vallençana, i de l’Estany 
de Gallecs disposen d’un pla de 
prevenció d’incendis forestals 
des d’aquest mes d’octubre. La 
Diputació de Barcelona s’ha en-
carregat d’elaborar el document, 
que detalla el disseny i les mesu-
res físiques que s’han de dur a 
terme per millorar la seguretat del 
veïnat i minimitzar l’impacte d’un 
hipotètic incendi sobre els habitat-
ges, les infraestructures i l’entorn 
natural de cada urbanització. 

El text aporta a l’Ajuntament la 
informació necessària per a la 
seva gestió i fi nançament i indica 
les quantitats màximes de massa 
forestal que hi ha d’haver a les ur-
banitzacions. “El document fi xa 
que els propietaris són els prin-
cipals responsables del compli-
ment del projecte”, ha explicat 
la regidora de Medi Ambient, 
Eva Gonzalo (PSC). L’edil va ser 
l’encarregada de recollir ofi cial-
ment el pla, en un acte organitzat 
per la Diputació el 21 d’octubre, a 
Bigues i Riells (Vallès Oriental).

Els dos sectors tenen ja 
un pla per prevenir focs

BOSC D’EN VILARÓ I ESTANY DE GALLECS

El document l’ha elaborat la Diputació de Barcelona

Silvia Díaz | Redacció

La urbanització del Bosc d’en Vilaró està a Vallençana, entre Montcada i Badalona | S.ROMERO

Els veïns de Can Sant Joan veuen amb bons ulls la proposta de l’Ajuntament 
per millorar l’espai, sobretot la zona dels tobogans –fets de ciment i rajoles– 
que, segons l’AV, són un perill per a la integritat física dels infants. L’entitat i 
l’Àrea de Política Territorial del Consistori han mantingut reunions periòdiques 
per acordar quins aspectes de la plaça cal remodelar i, segons fonts munici-
pals, el projecte ja està pràcticament enllestit | SA

Remodelació de la Plaça Nicaragua
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Busco. Pis de lloguer a Montcada i Reixac 
amb quatre habitacions. Tel. 677 241 486.
Lloguer. Places de pàrquing per a motos a 
Mas Rampinyo. Preu: 20 euros mensuals. Tels: 
935 750 429 / 691 077 039.
En venta. Nissan terrano, serie especial. 
Impecable: 9.000 euros. Tel 696 623 962.
Llogo. Pis a Montcada. Preu: 750 euros 
mensuals. Inclou despeses de comunitat, IBI 

i taxa de escombraries, 3 habitacions. Trucar: 
938 460 000- 670 321 867-691 674 675.
En venda. Casa de tres plantes i local als 
baixos a la Poble de l’Illet (Berguedà). Tlf: 938 
236 530.
Vendo o alquilo. Plaza de pàrquing para coche 
mediano y uno pequeño en la calle Santiago 
de Montcada Centro. Tlf. 685 503 503.
Lloguer. D’un local a Mas Rampinyo. 80 

m2. Preu: 400 euros al mes. Per a taller o 
magatzem. Tel. 935 751 207.
Lloguer. Local al carrer Major, 128. 150 m2. 
Preu: 700 euros al mes. Telèfon 935 751 207.
Se vende piso en Montcada Nova (c/Lleida) 
con parking que comunica directamente 
con la vivienda. Cuatro habitaciones. Muy 
luminoso. Precio a convenir. Tlf: 935 754 
238.

taulell d’anuncis gratuïts tel. 935 726 491

Aquest camí serà asfaltat | PREMSA AJUNTAMENT

L’empresa municipal Montcada 
Òptima ha rebut 190 sol·licituds 
de persones interessades a ser les 
propietàries d’un dels 27 pisos de 
protecció ofi cial que la Fundació 
Mediterrània està construint a 
Mas Duran. “Es nota força in-
terès en els pisos i en aquesta 
ocasió, segons les dades, un de 
cada sis o set aspirants podria 
obtenir-ne un”, ha explicat la re-
gidora d’Habitatge, Eva Gonzalo 
(PSC). 
Fins al 7 de novembre estaran 
exposades les llistes provisionals 
d’admesos –elaborades per la 
comissió d’adjudicació– i durant 
aquest temps es podran presentar 
al·legacions. El llistat defi nitiu es 

publicarà el 14 de novembre i el 
sorteig serà el dia 21, en un acte 
públic que tindrà lloc al pavelló 
Miquel Poblet (20h). Les previ-
sions són que els adjudicataris 
rebin les claus del seu pis abans 
de l’estiu del 2009.

Informació prèvia. Per explicar 
amb detall les característiques 
dels habitatges i aclarir possibles 
dubtes, la Fundació Mediterrània 
va organitzar el dia 24 una reunió 
informativa al Kursaal de Can 
Sant Joan amb els sol·licitants, a 
la qual van assistir al voltant de 
200 persones. Els assistents esta-
ven especialment interessats en 
els preus, les dimensions dels ha-
bitatges i el termini de lliurament 

de la promoció. “Amb l’actual 
crisi del sector immobiliari, el 
principal problema amb el que 
es troben els compradors és que 
els bancs posen molts impedi-
ments per a la concessió de les 
hipoteques”, va explicar el cap 
d’habitatge social de la Fundació 
Mediterrània, Daniel Sàrries.
La promoció objecte de sorteig 
s’està aixecant al carrer Consell 
de Cent, 41-43, a Mas Duran, i 
dels 27 pisos de què disposa, 26 
tenen 2 ó 3 habitacions i 1, per a 
famílies nombroses, en té 4. To-
tes les vivendes porten associada 
una plaça d’aparcament i, pel que 
fa a les dimensions, la mitjana és 
de 76m2. El preu oscil·la entre els 
180.000 i els 230.000 euros. 

Prop de 200 persones opten a un dels 
27 pisos de la Fundació Mediterrània

HABITATGE PROTEGIT

Desenes d’aspirants van assistir a una sessió informativa que va oferir la societat 

El Kursaal es va omplir de públic durant la sessió informativa que la Fundació Mediterrània va oferir als aspirants als habitatges | RAFA JIMÉNEZ

Silvia Díaz/Rafa Jiménez | Redacció

16 famílies són a punt de rebre el 
seu pis protegit. Es tracta de les 
adjudicatàries dels pisos que el 
sindicat USOC ha construït al 
carrer Joan Miró de Mas Duran, 
que ja estan enllestits. A falta d’un 
últim tràmit administratiu que ha 
de concedir el govern central, els 
nous propietaris van conèixer el 
24 d’octubre els seus habitatges, en 

el decurs d’una visita institucional 
a la que van assistir l’alcalde, Cé-
sar Arrizabalaga (PSC); Antònia 
Gil, secretària general del sindicat, 
i Carme Trilla, Secretària General 
d’Habitatge de la Generalitat. 
Els pisos tenen una superfície útil 
d’entre 60 i 90 m2 amb 3 dormito-
ris, 2 banys, plaça d’aparcament i 
traster. El preu mig dels habitatges 
és de 180.000 euros.

Visita ofi cial als pisos 
de la USOC a Mas Duran 
Rafa Jiménez | Mas Duran

L’Ajuntament ha donat la seva con-
formitat al projecte de construcció 
de l’accés que enllaçarà Mas Duran 
amb la resta de Mas Rampinyo a 
través de l’estació de Renfe (línia 
C-3). L’actuació costarà 120.000 
euros i consistirà a dignifi car la 
connexió actual pel carrer Salvador 
Dalí, que ara és un camí de terra 
mal condicionat. El nou accés es-
tarà adaptat a les persones amb 
problemes de mobilitat | SD

Millora dels accessos a Mas Duran

Trilla, Arrizabalaga i Gil, amb les arquitectes que han dissenyat la promoció | RAFA JIMÉNEZ
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L’associació Montcada Centre 
Comerç (MCC) posa en marxa 
a primers de novembre una cam-
panya per promocionar el ventall 
comercial del centre, oferint als 
clients descomptes, 2x1, regals i 
altres tipus d’ofertes. Els comer-
ciants han detectat que l’actual 
crisi econòmica està frenant les 
vendes i, per aquest motiu, han 
decidit engegar la iniciativa, que 
també servirà per animar les com-
pres cara al Nadal.
El 90% dels establiments adhe-
rits a l’MCC –75 d’un total de 
89– col·labora amb la campanya, 
el lema de la qual és Els dijous, 

comprar és estalviar. Durant set 
dijous, del 6 de novembre al 18 
de desembre, els establiments 
adherits faran una oferta especial 
dels seus productes o serveis.

Suport de la Cambra. La campanya 
es va presentar el 28 d’octubre a 
la seu de la Cambra de Comerç 
i Indústria de Sabadell, organitza-
ció que dóna suport a la iniciativa i 
que pretén dur-la a terme a d’altres 
municipis de la seva demarcació. 
“La iniciativa farà que la gent 
surti al carrer i tingui curiositat 
per conèixer l’oferta setmanal 
de les botigues”, ha explicat el 
president de l’MCC, Jesús Gonzá-

lez. El vicepresident de la comissió 
de comerç interior de la Cambra, 
Ferran Gómez, va indicar que es 
tracta d’una campanya amb una 
“forta implicació” dels tres sec-
tors comercials predominants a 
Montcada: l’hostaleria, el comerç 
de proximitat i els serveis.
A l’acte va assistir el regidor de 
Comerç de Montcada, Joan Car-
les Paredes, (CiU). L’edil va lloar 
la iniciativa dels comerciants i va 
apuntar el suport municipal a les 
seves actuacions. “La remodela-
ció del carrer Major i la creació 
d’un aparcament sota la C-33 
contribuiran a dinamitzar el 
nostre comerç”, va destacar l’edil. 

L’MCC posa en marxa una campanya 
d’ofertes i descomptes per als clients

MESURES CONTRA LA CRISI

La Cambra de Comerç hi dóna suport i vol extrapolar la idea a d’altres poblacions

Silvia Díaz | Sabadell

González, a la seu de la Cambra, mostra el cartell publicitari que anuncia la campanya, acompanyat de Gómez –al centre– i Paredes | SILVIA DÍAZ
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>Societat Jornada i curs organitzats 
per Educació per millorar 
l’acció de les AMPA PÀG. 15

Informació i debat sobre 
prevenció i tractament del 
càncer de mama PÀG. 14

SALUT I PREVENCIÓ

Campanya per reduir el consum 
d’alcohol entre la població adulta
Salut Pública i Consum i la Policia Local informaran sobre quin és el límit d’alcohol per als conductors

La Regidoria de Salut Pública i 
Consum i la Policia Local han 
engegat una campanya munici-
pal per sensibilitzar la població de 
les conseqüències derivades del 
consum d’alcohol directament 
vinculades amb els accidents de 
trànsit, motiu principal de la ma-
joria de sinistres mortals.
La campanya, titulada “No t’en-
ganyis!: l’alcohol pot canviar la 
teva realitat”, s’adreça especial-
ment a la població adulta i es va 
presentar el 28 d’octubre en una 
una roda de premsa per als mit-
jans, amb assistència de la regi-
dora de Salut Pública i Consum, 
M. Carmen González (CiU), i la 
presidenta de l’Àrea Interna, M. 
Carmen Porro (PSC). 

“Volem conscienciar la gent de 
mitjana edat sobre les conse-
qüències que pot tenir conduir 
després d’haver consumit al-
cohol ja que, encara que molts 
es pensin que no els afecta, la 
realitat és una altra”, ha indicat 
González, tot recordant que en-
tre el 30 i el 50% dels accidents 
de trànsit que hi ha a les carre-

teres catalanes estan relacionats 
amb aquesta qüestió. 

Població diana. L’Ajuntament ha 
fet amb anterioritat altres cam-
panyes contra el consum d’alco-
hol però adreçades especialment 
als joves, ara s’incideix més en 
el públic adult com a població 
diana. En aquesta iniciativa, la 
Policia Local i els propietaris 
de bars i restaurants tindran un 
paper clau. “Els agents faran 
conscienciació al carrer amb 
controls preventius d’alcoho-
lèmia recordant quins són els 

límits d’alcohol a la sang que 
marca la llei”, va explicar Por-
ro. Pel que va al sector de res-
tauració i oci, la Regidoria de 
Salut Pública i Consum dema-
narà la col·laboració dels establi-
ments, com ja s’ha fet en altres 
ocasions, perquè reparteixen les 
targetes informatives editades per 
l’Ajuntament i actuïn de manera 
responsable quan es trobin amb 
un client que ha begut més del 
compte.
D’altra banda, la Regidoria tam-
bé té previst establir amb els 
Centres d’Assistència Primària 

(CAP) de la localitat programes 
de prevenció i fi ns i tot tracta-
ments per incidir en el canvi 
d’hàbits de pacients que consu-
meixen alcohol de manera ha-
bitual. “El consum de begudes 
alcohòliques forma part de les 
nostres tradicions i de la nostra 
cultura però no hem d’oblidar 
que és un factor de risc, per 
aquesta raó són tan necessàries 
les campanyes de sensibilitza-
ció”, ha assenyalat González. La 
inciativa del Consistori s’emmar-
ca dins del Pla Municipal sobre 
drogodependències 2006-2009.

Entre un 30 i un 50% 
dels accidents de 
trànsit estan provocats 
per conductors que 
circulen en estat ebri

Pilar Abián | Montcada

Les regidores M. Carmen González, a l’esquerra, i M. Carmen Porro, davant del cartell que il·lustra la campanya informativa | PILAR ABIÁN

Conferència 
informativa 
entorn la Llei de 
la dependència
La Comissió de necessitats edu-
catives especials (CNEE), en 
coordinació amb l’Ajuntament, 
oferirà l’11 de novembre una 
xerrada a l’Auditori (19h) sobre 
la Llei de l’autonomia personal 
i de la dependència, des de la 
vessant específi ca de l’atenció 
als infants. Els ponents seran la 
regidora de Serveis Socials, M. 
Carmen González (CiU); David 
Vargas, de l’associació Espiral i 
Antonio Moreno, representant 
de les famílies que integren la 
CNEE. La conferència forma 
part del programa d’activitats que 
el col·lectiu té previst dur a terme 
al llarg del curs 2008-2009 entre 
les quals també hi ha les trobades 
periòdiques de famílies afectades 
per compartir experiències | SD

L’Afi mir vol 
contactar amb 
diagnosticats 
de fi bromiàlgia
L’Afi mir –l’associació de fi bromiàl-
gia i síndrome de fatiga crònica 
de Montcada i Reixac, vinculada 
a la Fundació FF de Barcelona– 
fa una crida a les persones que 
han estat diagnosticades perquè 
s’associïn i se sumin a les rei-
vindicacions del col·lectiu en 
demanda de més recursos mè-
dics i més assistència als malalts. 
L’entitat, creada al 2003, disposa 
d’un espai a la Casa de la Vila 
cada dijous, de 18 a 20h. També 
compta amb un telèfon de con-
tacte que és el 649 248 450 | PA
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Els participants a la reunió van expressar la seva opinió sobre l’estat del patrimoni | RAFA JIMÉNEZ

VISITA INSTITUCIONAL

El president de la Generalitat, 
José Montilla, va conèixer el 17 
d’octubre personalment la dele-
gació i els usuaris que Projecte 
Home té a Vallençana. La seu 
local d’aquesta ong va ser inaugu-
rada al 2001 i tracta persones amb 
problemes de drogodependència i 
altres conductes d’addicció, com 
ara la ludopatia. 
Durant la visita a la residència, 
Montilla va estar acompanyat 
per l’alcalde, César Arrizabala-
ga (PSC), i pel periodista Luis 
de Olmo, un dels socis fundador 
de la Fundació Gresol, que dóna 
cobertura a Projecte Home i que 

presideix M. Rosa Muñoz, també 
present a l’acte. Després de visi-
tar el recinte, acompanyat de dos 
usuaris que li van explicar el fun-
cionament del centre, el president 
va mantenir una trobada privada 
amb persones actualment en trac-
tament i els seus familiars. A la fi  
de la reunió, els assistents es van 
fer una foto col·lectiva.

Perfi l dels usuaris. A la residència 
de Vallençana, una de les tres que 
l’organització té a Catalunya –les 
altres dues són a Montgat i Bar-
celona–, es tracta actualment una 
seixantena d’usuaris que rep su-
port mèdic i psicològic per deixar 

de ser drogodependents. N’hi ha 
que hi viuen i d’altres que hi pas-
sen unes hores al dia. Els residents 
s’encarreguen del manteniment 
de les instal·lacions i de les tas-
ques pròpies de la llar, com ara la 
neteja i la cuina. La mitjana d’edat 
dels usuaris, majoritàriament ho-
mes, és de 32 anys i el consum de 
cocaïna i d’alcohol, la causa més 
comú d’internament.
Al llarg del 2007, un total de 171 
persones van rebre tractament a 
la residència que Projecte Home 
té al municipi amb diagnòstic de 
drogodependència severa i 59 
més van ser usuaris en fase de 
reinserció.

Pilar Abián | Vallençana

El president de la Generalitat visita 
els usuaris de Projecte Home
Durant el 2007, l’organització va atendre a la delegació que té a Vallençana 171 persones

José Montilla es va fotografi ar amb els usuaris i familiars de Projecte Home i la resta de convidats a la visita institucional | PILAR ABIÁN

DEFENSA DEL PATRIMONI

Defensar el patrimoni. Aquest és 
l’objectiu que es planteja un grup 
d’entitats que, convocades pels 
joves que estan rehabilitant la To-
rre dels Frares, es va reunir el 29 
d’octubre a l’ABI. L’acte va comp-
tar amb representants de les asso-
ciacions de veïns del centre i de Can 
Sant Joan, la CAL, l’Assemblea de 
Joves de Montcada, l’ong Arquitec-
tes sense fronteres, arqueòlegs que 
han treballat al poblat ibèric de Les 
Maleses i ciutadans a títol particu-
lar. Tots ells van donar el seu su-
port per constituir una Plataforma 
per a la Defensa del Patrimoni que 
vetlli per la conservació dels edifi cis 
històrics del municipi. 

Ruïna tècnica. Els joves que han 
ocupat la Torre dels Frares van ex-
plicar els treballs que hi han dut a 
terme des del passat mes d’abril i 

les mesures que emprendran per fer 
front a la declaració de ruïna tècnica 
i econòmica que ha aprovat la Junta 
de Govern de l’Ajuntament. Segons 
els informes elaborats per tècnics 
del Departament d’Urbanisme, la 
casa presenta defi ciències estruc-
turals greus que posen en perill la 
integritat de les persones. La de-
claració de ruina tècnica obliga al 
seus actuals ocupants a abandonar 
l’edifi ci abans del 3 de noevmbre i 
als propietaris a reformar l’edifi ci o 
enderrocar-lo. “L’Ajuntament és 
responsable tant per acció com 
per omissió de qualsevol situació 
de perill que es pugui donar”, ha 
explicat el regidor d’Urbanisme, 
Jordi Climent (PSC). Els membres 
de la futura Plataforma van con-
vocar una manifestació davant 
la Casa de la Vila abans del Ple 
d’octubre previst en el moment 
de tancar aquesta edició.

Rafa Jiménez/Laura Grau | Montcada

Diverses entitats locals 
impulsen una plataforma
L’Ajuntament declara la ruïna tècnica de la Torre dels Frares
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LA RIBERA

Per quart any consecutiu, la Ri-
bera va acollir, el 25 d’octubre, 
la IV edició de la Festa de les 
Cultures, que també va coincidir 
amb la Fira del Comerç Just. La 
festa, aparador de la barreja de 
nacionalitats que conviu al barri, 
va reunir a la plaça de la Ribera 
les parades de les diferents orga-
nitzacions d’estrangers que hi ha 
al municipi i de les associacions 
locals que es dediquen a la co-
operació i la solidaritat. 

Proliferació d’entitats. Els di-
ferents grups, de països com 
l’Equador, el Marroc, Nigèria, 
Camerún, Mali, Mauritània o el 
Paquistan, van mostrar part de 
la seva gastronomia i artesania. 
Un escenari i una haima van 
permetre veure durant tot el dia 
exhibicions d’alguns dels balls 
tradicionals de cada nació. En 
total, van participar una dotzena 
d’entitats. Tres d’elles, integrades 

per ciutadans de Mali, Paquistan 
i Nigèria, eren una novetat per-
què s’han constituït en aquest 
últim any.

Més públic. La iniciativa s’emmarca 
en el programa social del Pla In-
tegral de la Ribera i l’organitzen 
el Centre Cívic, la Regidoria 
d’Integració, Cooperació i Soli-
daritat i la Taula Cívica. Rafael 
Alemán, coordinador del Pla de 
Desenvolupament Comunitari 
del barri i president de Tazu-
mal, valora molt positivament 
la presència de públic durant 
aquesta quarta edició: “És com-
plicat mobilitzar la gent autòc-
tona del barri, però hem supe-
rat les 300 persones que van 
venir l’any passat”. L’objectiu 
de la celebració és promoure la 
convivència entre tots els veïns 
i conèixer la diversitat de la Ri-
bera, un sector on a hores d’ara 
conviu una quinzena de naciona-
litats diferents.

Rafa Jiménez | La Ribera

Mostra variada dels 
costums i tradicions 
dels nouvinguts
Més de 300 persones s’interessen per la cultura d’altres països

Nelly Bósquez, Equador 
“M’encanta aquesta 
fes ta. És un dia per pas-
sar en família i conèixer 
gent d’altres països. No-
saltres hem participat a 
les quatre edicions”

“És un dia per conèixer 
gent d’altres països”

M. Rashid, Paquistan

“Era la primera vegada 
que participàvem en la 
celebració. L’organitza-
ció ha estat perfecta i 
hem passat un dia molt 
divertit”

“Mai havíem participat i 
és una festa perfecta”

Diarah Njiae, Mali

“M’ho he passat molt 
bé. He gaudit amb el 
menjar, els costums i els 
balls d’altres cultures. 
Aquest any ha estat mi-
llor que l’anterior”

“Aquest any ha estat 
millor que l’anterior”

Adolphe Minkoua,
Camerún

“Aquesta festa s’hauria 
de fer més sovint. És 
bonic veure gent d’altres 
cultures treballant per 
un objectiu comú”

“És una festa que s’hauria 
de fer més sovint”

els testimonis

altres activitats multiculturals

Les diferents cultures es presenten en societat
El Centre Cívic La Ribera (Llevant, 
10) acollirà durant novembre i 
desembre jornades per mostrar a 
la ciutadania el ventall de cultures 
del barri. El programa s’engega els 
dies 6 i 7 de novembre amb dues 
tardes dedicades al Paquistan, amb 
exposicions d’artesania, fotografi es 
i vestits típicis i degustacions gas-
tronòmiques. Els dies 13 i 14, les 
sessions es dedicaran a Espanya 
i Catalunya; el 20 i el 21, al Mar-
roc i el 4 i 5 de desembre, a Mali. 
Totes les jornades compten amb 
el suport d’entitats formades per 
immigrants dels països represen-
tats. D’altra banda, la Taula Cívica 

ha posat en marxa una campanya 
de convivència. Els mateixos veïns 
protagonitzen els cartells que s’han 
col·locat en els plafons de publici-
tat del barri –a la imatge | SD

SILVIA DÍAZ

A l’escenari es van mostrar alguns balls tradicionals estrangers | SANTI ROMERO
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La Junta Local de l’AECC organitza el 13 de novembre una conferència sobre els linfedemes

PROMOCIÓ DE LA SALUT

Campanya de sensibilització sobre el 
càncer de mama i la prova de la Sida

La Junta Local de l’Associació Es-
panyola Contra el Càncer (AECC) 
ha convidat el 13 de novembre el 
fi sioterapeuta de l’Hospital de Sa-
badell Albert Tenorio a la Casa 
de la Vila (18h), per oferir una 
conferència sobre els linfedemes 
i el seu tractament rehabilitador. 
Aquesta anomalia s’origina per 
l’acumulació excessiva de líquid 
ric en proteïnes en una extremitat 
com a resultat d’una sobrecàrrega 
del sistema linfàtic. Els linfedemes 
són la seqüela més comuna del 
tractament del càncer de mama, 
donat que s’estima que una de 
cada quatre dones els desenvo-
lupa, especialment les que han 
sofert l’extirpació dels ganglis de 
l’axila i, a més de la cirurgia, fan 
radioteràpia.

Informació a peu de carrer. La 
Regidoria de Salut Pública i 
Consum i les entitats han sortit 
al carrer durant la segona quin-

zena d’octubre per sensibilitzar 
la població sobre qüestions sani-
tàries. El dia 16, amb motiu del 
dia mundial contra el càncer de 
mama –que ofi cialment és el 19–, 
l’AECC va instal·lar un estand 
al carrer Major per recaptar fons 
i donar informació per lluitar 
contra la malaltia. “Les mamo-
grafi es permeten detectar els 
tumors amb molta previsió i 
són la mesura més efectiva per 
prevenir la malaltia”, ha expli-
cat la presidenta de la Junta Lo-
cal, Paquita Mañosa. 

Prova ràpida de la Sida. Salut Pú-
blica, amb el suport dels promo-
tors sanitaris de l’entitat ASERM 
i l’assistència primària local, va 
muntar una taula informativa al 
CAP de la plaça Lluís Companys 
el 20 d’octubre, dia mundial de 
la prova de la Sida, per donar in-
formació als usuaris sobre aquest 
anàlisi. Actualment existeix una 
prova ràpida que fa un diagnòs-

tic en només 30 minuts i que es 
pot sol·licitar de forma gratuïta 
als dos centres d’assistència del 
municipi, el del centre i el de Les 
Indianes (Pla d’en Coll). “Hem 
aprofi tat l’efemèride per sen-
sibilitzar la població sobre 
la Sida i explicar que existeix 
aquesta nova prova”, va expli-
car Raquel Renes, tècnica muni-
cipal de Salut. 

Silvia Díaz | Montcada

L’AECC i l’Ajuntament van muntar una parada al carrer Major el dia 16, per conscienciar sobre el càncer de mama | FOTOS: SILVIA DÍAZ

En total, l’empresa fi nancera aporta la xifra de 48.000 euros

SUBVENCIONS

Dotze entitats locals reben 
l’ajut econòmic de ‘la Caixa’

L’Obra Social de “la Caixa” 
ha subvencionat una dotzena 
d’entitats amb un total 48.000 
euros. Es tracta de Taarof bi Sa-
lam, Dhike Bafarara, Adimir, el 
Centre Bon Dia, l’AV Can Cuiàs, 
l’Associació Amics del Museu 
Municipal, APSOCECAT, Pro-
jecte Home, la UE Montcada, 

l’Associació de Defensa Forestal 
(ADF), Acer i Cemoriba. 
L’acte ofi cial de signatura de 
l’acord entre les associacions i 
l’entitat fi nancera va tenir lloc el 
dia 20 d’octubre a l’Ajuntament, 
en presència de l’alcalde, César 
Arrizabalaga (PSC), i la futura 
regidora de Participació Ciutada-
na, M. Teresa Gallego (PSC). 

Les entitats, amb les autoritats municipals i els representants de “la Caixa” | PREMSA AJUNTAMENT

LES CLASSES DE P-3, EN IMATGES
La resta de fotos de les classes de P-3 de totes 
les escoles de Montcada, a laveu.cat

Alumnes de P-3 de la classe ‘Papallones’ de la futura escola de Mas Duran | SANTI ROMERO

Silvia Díaz | Redacció

Informació de la prova de la Sida al CAP

La Coordinadora per la Sanitat Pública de Ripollet, Cerdanyola i Montcada 
va alertar sobre la “progressiva privatitzacio” dels serveis de salut públics 
durant una xerrada que va tenir lloc el 24 d’octubre a l’Ateneu de Cerdanyola. 
Els ponents –a la imatge – van ser Lola Castro, una treballadora en atenció a 
l’usuari de l’Institut Català de la Salut; el mestre jubilat Roger Benat i Ignacio 
Barquín, integrant de la Coordinadora. Tots tres van coincidir a destacar la 
“clara tendència de la sanitat pública a un sistema de mercat”. El 15 de 
novembre, la Coordinadora farà una altra conferència a Ripollet, sobre els 
governs territorials de salut i la participació ciutadana | SD

JR URBANO

> Cicle de conferències sobre sanitat 
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Com es pot millorar l’acció de 
les AMPA? Quina és la visió 
que tenen els associats d’aquestes 
entitats? Com és la relació amb 
les direccions dels centres? I 
amb l’Ajuntament? Aquestes 
són algunes de les qüestions so-
bre les quals es va debatre el 18 
d’octubre a la Casa de la Vila en 
el marc de la jornada “Connec-
ta amb els teus fi lls” organitzada 
per la Regidoria d’Educació amb 
el suport de l’equip del Màster de 
Participació i Polítiques locals de 
la UAB. Al voltant d’una cinquan-
tena de persones va prendre part 
a la matinal, que va incloure una 
taula rodona i un taller d’expressió 
i de creació.

Paper clau. La jornada la van inau-
gurar l’alcalde, César Arrizabala-
ga (PSC), i la presidenta de l’Àrea 
Social i regidora d’Educació, Ana 
Rivas (PSC). Ambdós van lloar 
el paper de les AMPA i les van 
animar a continuar treballant no 

només com a gestores dels ser-
veis que donen als seus associats 
sinó com a garants de la qualitat 
educativa. “La tasca que vosal-
tres feu va clarament en be-
nefi ci dels vostres fi lls, ja que 
vetlleu perquè l’escola funcio-
ni”, va dir l’alcalde. També dos 
representants d’AMPA, Teresa 
Belmonte –del CEIP Mitja Cos-
ta i l’IES La Ferreria– i Miquel 
Millán –col·legi La Salle– van 
animar els pares i mares a donar 
suport a aquestes associacions i a 
col·laborar tant en la gestió com 
en les activitats que promouen. 
A continuació, Fina Barroso, 
membre de l’AMPA de l’IES 
Manresa, i el sociòleg Pep Mar-
tí van aportar la seva experièn-
cia personal per obrir un debat 
amb els assistents. Barroso va 
explicar com a la seva ciutat 
funciona una coordinadora que 
aplega les AMPA i que té molt 
de pes com a grup de pressió. 
Martí es va referir als mecanis-
mes d’implicació per aconseguir 

que els pares que no pertanyen a 
les juntes també participin en la 
gestió i l’organització d’aquestes 
associacions. 
La sessió va acabar amb un ta-
ller pràctic d’expressió i creació 
en què els assistents van teatra-
litzar situacions quotidianes que 
afronten les AMPA proposant 

solucions als problemes plante-
jats. Els participants estan ara 
convidats a assistir a les tres ses-
sions que resten del curs destinat 
a analitzar el passat, el present i 
el futur de les AMPA. La prime-
ra es va fer el 29 d’octubre i les 
altres dues tindran lloc els dies 5 
i 12 de novembre. 

Representants de les AMPA intercanvien 
experiències per millorar la seva acció
L’equip del Màster de Participació i Polítiques locals de la UAB analitza el passat, el present i el futur de les associacions de mares i pares

EDUCACIÓ El Turó recull a 
Madrid el premi 
d’experiències 
educatives

Una representació de l’AMPA del 
CEIP El Turó va recollir el 26 
d’octubre el quart premi del VIII 
Concurs d’Experiències Educati-
ves de les entitats de pares i mares, 
que li ha atorgat la Confederació 
Espanyola (CEAPA). El premi re-
coneix iniciatives que promouen 
valors com l’educació multicultu-
ral i el respecte a l’entorn. L’escola 
local ha obtingut el premi pel seu 
projecte El Turó verd. “Som la 
primera AMPA d’Espanya que 
ha rebut el premi dues vegades 
consecutives i pel mateix pro-
jecte”, ha explicat Pepita Matllo, 
de l’AMPA del Turó.

Silvia Díaz | Redacció

Durant el taller creatiu els assistents van dramatitzar situacions quotidianes | PILAR ABIÁN

Pilar Abián | Montcada

Moment de la recollida del premi | AMPA EL TURÓ
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Els ‘pericos’ recuperen l’entitat

Un grup de seguidors montca-
dencs del RCE Espanyol ha decidit 
reactivar la Penya Blanc-i-blava de 
Montcada i Rei xac, fundada ara fa 
35 anys. La nova junta, presidida 
per David Gerbolés, ha començat a 
treballar amb molta il·lusió per tor-
nar a aglutinar tots els pericos de 
la ciutat. De fet, l’entitat ha fet més 
de 100 socis des del passat estiu, 
“una xifra que ha superat les nos-
tres expectatives més optimistes”, 
ha indicat Gerbolés, qui ha agraït 
a Josep Maria Blanch –president 
d’honor– el seu esforç per man-
tenir viva la Penya durant tots els 
anys que ha estat al capdavant de 
l’entitat.

Els partits. A partir del derbi contra 
el Barça, que va ser el 28 de set-
embre, la Penya posa a disposició 
dels socis un autocar per anar a 
veure tots els partits de l’Espanyol 
a casa. Els afi cionats blanc-i-blaus 
també poden seguir tots els en-
frontaments del conjunt de ‘Tintín’ 

Márquez a la seu de l’entitat, situa-
da al bar Punto de Encuentro, de 
Montcada Nova.
Per als afi cionats pericos de Mont-
cada, aquesta temporada serà molt 
especial perquè la Penya complirà 
35 anys. “Tenim previst organitzar 
un acte abans que acabi la cam-
panya per celebrar l’aniversari”, 
ha dit Gerbolés, qui també s’ha 

mostrat molt il·lusionat perquè en-
guany els seguidors blanc-i-blaus 
viuran la inauguració del nou es-
tadi, situat a Cornellà i amb una ca-
pacitat per a 40.000 espectadors.

Els socis de la Penya no es perden cap dels partits que el seu equip juga a casa | SANTI ROMERO

Un grup de seguidors ha reactivat la Penya coincidint amb el seu 35è aniversari

> Gent que es mou  Sílvia Alquézar | Redacció

Penya Blanc-i-blava de Montcada i Reixac

 més informació
  Bar Punto de Encuentro (Carrerada,  
   20) Telèfon: 607 271 055
   pbibmontcada@hotmail.com
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>La bústia del lector >Editorial
Cultures
En pocs anys i fruit del fenò-
men migratori Montcada i 
Reixac ha passat de tenir una 
població homogenia a una no-
table barreja cultural. Avui dia 
ja ningú no s’estranya de veu-
re pel carrer gent de diferents 
nacionalitats o vestida d’acord 
amb les seves tradicions, distin-
tes a les nostres. Aquesta barre-
ja s’ha fet especialment visible 
a barris com Can Sant Joan o 
la Ribera. Sobretot en aquest 
últim, on es concentra el major 
percentatge d’immigrants que 
hi ha al municipi.
Els veïns de tota la vida han 
rebut en poc temps l’allau de 
nouvinguts perquè el preu dels 
habitatges és més assequible 
en comparació a altres barris 
i això ha generat i genera, en 
determinats moments, proble-
mes de convivència. Compartir 
espais quan es tenen diferents 
costums i òptiques de la vida no 
sempre és fàcil i obliga a un ne-
cessari equilibri de paciència i 
tolerància que sovint es fa difícil 
d’aconseguir. També requereix 
un suport extra de les adminis-
tracions per evitar la creació de 
guetos. 
Tot i així, la Ribera està do-
nant una bona lliçó a la resta i 
un exemple és la Festa de les 
cultures. Ja fa quatre anys que 
se celebra aquesta jornada 
destinada a compartir costums 
i tradicions organitzada pel 
Centre Cívic i la Taula Cívica. 
Les entitats d’immigrants parti-
cipen activament en la mostra 
de la seva gastronomia i els 
seus balls típics i les activitats 
apleguen bona part dels veïns. 
És una iniciativa interessant per 
traslladar-la a altres punts del 
municipi i fer palesa així la mul-
ticulturalitat que hi ha a la ciu-
tat, d’acord amb la nova realitat 
de principi del segle XXI.
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El circ torna a Montcada

Feia temps que no veia cap circ a Montcada 
i fa uns dies, passejant, vaig veure que s’hi 
havia instal·lat un al polígon de la Ferreria, 
el Circo Acuático. Imagino que fi ns ara no 
s’havia trobat un espai adient on ubicar-lo, 
que fos espaiós i que no comportés molès-
ties als veïns. Trobo que els terrenys esco-
llits, on posen la fi ra per Festa Major, són els 
adequats. Tot i que jo no sóc gaire afi cionada 
a aquest tipus d’espectacles, sembla que a 
la gent li agrada i que té acceptació, perquè 
quan vaig fer la foto hi sortia força gent d’una 
funció.

M.PÉREZ | TERRA NOSTRA

laveu@montcada.org

La calle Cincunvalación sn ¿es de Montcada o de Barcelona? Exactamente 
hablo de la entrada al colegio Ciutat Meridiana. Las entradas y las salidas 
de los colegios ¡son una locura! Si alguna vez hay un vehículo destartala-
do o abandonado tardan semanas en retirarlo ¿de quién es competencia? 
Carmen M. Rodríguez I Can Cuiàs
Aquest lloc és terme de Montcada i Reixac i, per tant, la qüestió que 
planteja és competència de la Policia Local. Pel que fa al temps per 
retirar un vehicle, primer s’ha de tenir en compte que tingui els requi-
sits per considerar-lo abandonat i després s’ha de fer tota la tramitació 
administrativa, doncs es tracta d’un bé particular i hem de donar als 
propietaris els terminis i les garanties corresponents. Només en els ca-
sos que suposin un perill evident per als usuaris són retirats de forma 
immediata. M. Carmen Porro, presidenta de l’Àrea Interna (PSC)

Cementerio municipal
En los últimos tiempos creo que hay 
bastantes lugares en Montcada que 
van degradándose poco a poco. Con-
tenedores que no se limpian aunque 
huelan a podrido hace días, calles 
llenas de baches que nadie repara, 
zonas que “como va a venir el soter-
rament para qué cuidarlas” (y así lle-
van ya varios años). Al principio, nada 
importante, insignifi cante, pero que, 
poco a poco, acaban convirtiendo 
muchas partes de Montcada en zo-
nas donde se nota bastante dejadez.
Por un lado, los ciudadanos parece 
que perdemos los buenos hábitos e 
incluso el interés por proteger y cui-
dar el espacio público. Por otro lado, 
el Ayuntamiento no parece que le ilu-
sione especialmente preocuparse por 
estas pequeñas cosas, que acaban 
degradando el pueblo, mientras no 
sea necesaria una gran inversión.
Uno de estos lugares es el cemente-
rio municipal. Un sitio inicialmente 
bien cuidado y apreciado por lo que 
signifi ca para muchos de nosotros. 
Un día ves unos tablones, restos de 
obras y de podas, que llevan allí un 
par de meses y nadie los recoge (el 
Ayuntamiento recoge los muebles a 
los particulares de un día para otro, 
pero luego es incapaz de recogerse 
los suyos). Hay algunos nichos aban-
donados, que los particulares no cui-
dan y afean el recinto. Dicen que el 
suelo lo van a mejorar, pero luego que 
no está tan mal, que si para otro año 
y, poco a poco, se va agrietando. Un 
mobiliario antiguo, con demasiados 
remiendos, sigue siendo el único el 
soporte para poder poner fl ores o cui-
dar los nichos.
Tal vez el Ayuntamiento, y un poco 
todos, nos hemos quedado cegados 
por el brillo del gran panel publicita-
rio que se ha instalado en las afueras 
del cementerio, y se comienza a ol-
vidar el cuidado interior del recinto. 

Me gustaría que esta carta sirviera 
para que el Ayuntamiento hiciera un 
buen repaso a todos estos aspectos y 
evitar que este espacio entre también 
en ese lento proceso de abandono 
que tienen ya demasiados lugares de 
Montcada.

Antonia Álamo
Montcada

No a las imposiciones
No hay más ciego que el que no quie-
re ver ni más sordo que el que no quiere 
oír. Me gusta, quiero y respeto la ti-
erra que me acogió hace ya cuarenta 
años. Asumí sus costumbres, normas 
y lengua porque quería aprender e 
integrarme (nadie las imponía por 
entonces), y las practico porque me 
gustan y siento que debo hacerlo: 
vivo aquí. Tengo buenos amigos/as 
catalanes de “pura cepa”. Pero a 
nadie nos gustan las imposiciones. 
A nadie le gusta que le limiten sus 
derechos. La gente nos revelamos 
ante las imposiciones aunque sean 
por “nuestro bien”. Acúerdense de 
la adolescencia, cuando tus padres 
te ordenaban: no fumes ¿qué hacías? 
Justo lo contrario.
En C’s piensan como yo, o mejor 
dicho, yo me identifi co con sus ideas: 
quiero, queremos que nuestros hijos, 
sus primos, sus amigos y quienes nos 
rodean sean capaces de respetar, 
aprender, practicar y amar esta tierra, 
su lengua y sus costumbres, pero no 
por miedo a las sanciones o al cas-
tigo, sino porque lo sientan. Eso sí, 
quiero, queremos, que nuestros hijos 
y el resto de ciudadanos sepan en 
igual medida la lengua castellana 
(escrita y leída) porque deben co-
municarse sin ser unos incultos con 
el resto de España. Es el derecho a 
elegir la forma de expresarse y la no 
discriminación por razón de la lengua 
que se utiliza lo que se reivindica. 
Pero también hay otras cosas; tam-

bién quisiera/quisiéramos que mis 
hijos y los jóvenes de ahora se pre-
ocupasen de los problemas actua-
les: quizá sería conveniente que se 
unieran a manifestaciones como las 
que hacemos: la última fue el pasa-
do martes; Ciutadans se adhirió a la 
manifestación contra la directiva eu-
ropea que permite la ampliación de 
la semana laboral a 65 horas y que 
supone un retroceso en los derechos 
de los trabajadores. 
(No todo lo que nos preocupa es la 
lengua). Quisiéra/mos que los jóve-
nes expusieran sus ideas para mitigar 
la crisis económica subsistente. Es-
toy segura que al exponerlas tendrán 
el coraje de identifi carse no sólo por 
sus siglas, porque quien se identifi ca 
tiene el valor de decir lo que piensa 
a la cara y sin esconderse. Perquè, oi 
que ningú es millor persona pel fet 
de tenir o no tenir el fi rst certifi cate 
of english? Oi que ningú lluitarà més 
pels drets dels altres i els seus propis 
per tenir el nivell C de català?

Maria F. Valle Fuentes
Coordinadora C’s Cerdanyola, 

Ripollet, Montcada

El mosquit pica
El mosquit es resisteix a morir –el 
temps no hi ajuda– i pica que pica 
la femella en les seves ànsies repro-
ductores. Aquí a Montcada i Reixac 
coneixem moltes persones, víctimes 
del seu encertat fi bló, que han hagut 
de ser hospitalitzades o, si més no, 
ateses per la via d’urgència en el CAP 
per haver sofert una reacció al·lèrgica 
greu a la picada del mosquit tigre o 
dels seus parents propers. Hi ha mol-
tes persones sensibles a les picades 
d’aquests mosquits, els efectes de les 
quals perduren durant molts dies i són 
especialment perilloses les picades a 
les persones grans i als infants.
Com sigui que la previsió any rera any 
és anar a més i no a menys, potser 

caldria fer alguna cosa per part de les 
nostres autoritats sanitàries munici-
pals com per exemple un seguiment 
dels nostres patis, horts, terrasses, 
basses i especialment en les cases 
de planta baixa amb pati i hortet.
Perquè és segur que l’any que ve tor-
narà i hem d’aconseguir minimitzar 
els seus efectes, tal com han fet al-
tres municipis del nostre entorn, en 
bé de tots els nostres veïns i espe-
cialment de les persones grans i in-
fants, que són les més sensibles als 
seus efectes.

Esteve Recasens i Freixas
Terra Nostra

Agradecimiento
Soy una de tantas personas que nos 
dedicamos a una labor social como 
son las trabajadoras familiares, au-
xiliares de geriatría, etc. Un trabajo 
poco reconocido y mucho menos re-
munerado que requiere mucha fuerza 
moral y gran esfuerzo físico en ocasio-
nes, pero siempre dedicándole nuestra 
máxima atención a nuestros usuarios 
y familias. Nuestra prioridad siempre 
es su bienestar. Gestos como el de 
Sandra, que escribió una carta de 
agradecimiento a nuestra labor en La 
Veu 323, con un simple gracias por 
venir o una sonrisa son sufi ciente re-
compensa y mayor satisfacción para 
un trabajo realizado desde el corazón 
y que nos anima a continuar.

M. Muñoz
Can Cuiàs

Fe d’errates
En l’anterior número vam indicar per error 
que el cementiri municipal faria horari es-
pecial amb motiu de Tots Sants a partir del 
20 d’octubre, quan la data correcta era el 
dia 28. Preguem disculpes per les molèsti-
es que aquesta errada hagi pogut ocasionar. 
Així mateix, també a l’anterior número vam 
publicar que a la festa de la FAVMiR va par-
ticipar l’Esbart de Mollet, en comptes de la 
Colla de Gitanes de Ripollet. I a la notícia 
sobre el CD Montcada vam indicar que a fi -
nal de temporada l’entitat tenia 370 socis 
quan la xifra correcta és 315.
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Ajuntament 935 726 474
Ambulàncies 061
Atenció Ciutadana 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

31 l divendres
Castanyades. Al Casal de la Mina, a les 
17h. Al Casino de Terra Nostra, a les 
17.30h. A Can Pomada, a les 19h. A la 
Font Pudenta, a les 20h. A la Ribera, a 
les 20h. Al Casal de Gent Gran de Mont-
cada i Reixac, a les 21.30h.

Hora del conte. Contes petits, de Carme 
Bruguerola. Hora: 18h. Lloc: Biblioteca 
de Can Sant Joan. 

1 l dissabte
Passatge del Terror. L’Hospital. Hora: De 
16 a 18h, sessions infantils, i de 18 a 23h, 
a partir de 12 anys (també el dia 2). Lloc: 
Centre Cívic Can Cuiàs. Organitza: Regido-
ria d’Infància i Joventut i Col·lectiu C4.

Festa Major. De Can Pomada, amb bo-
tifarrada i ball de nit amb el Trio Toma 
Nota. Hora: 19.30h. Organitza: AV Can 
Pomada.

2 l diumenge
Festes de la Tardor. Diada de balls i tra-
dicions catalanes. Hora: 10h. Lloc: carrer 
Major (davant de Ca L’Andreuet). Organit-
za: AV Montcada Centre.

Festa Major. De Can Pomada, amb sar-
dinada popular. Hora: 11.30h. Lloc: ca-
rrer Mestral. 

4 l dimarts
Espectacle. “Coses que passen”. Hora: 
20h. Lloc: Sala Joan Dalmau del Kur-
saal. Organitza: AV Can Sant Joan.

5 l dimecres
Reunió. Del Consell Escolar Municipal. 
Hora: 18.30h. Lloc: Sala institucional de 
la Casa de la Vila.

Inauguració. De l’exposició de fotogra-
fi es de Rafael Fernández. Hora: 19.30h. 
Lloc: Kursaal. Fins al 30 de novembre.

6 l dijous
Presentació. Jornades multiculturals. 
Hora: 17h. Lloc: Centre Cívic La Ribera.

Inauguració. De les obres seleccionades 
al Premi de Pintura Masoliver 2008. Hora: 
19.30h. Lloc: Auditori. 

7 l divendres
Xerrada. Sobre compostatge domèstic. 
Hora: 18h. Lloc: Casa de les Aigües. Ins-
cripcions a equipverd@montcada.org ó 
telèfon: 935 726 017 / 935 726 474. 

8 l dissabte
Visita. De les muralles romanes de Bar-

celona. Hora: 11h. Lloc: Plaça Nova. 

Teatre musical. Ruddigore o la nissaga 
maleïda, d’Egos Teatre. Hora: 21h. Lloc: 
Auditori Municipal. Preu: 6 euros.

9 l diumenge
Teatre familiar. En Pau i les coses ve-
lles, de la companyia Tatoina. Hora:12h. 
Lloc: Kursaal. Preu: 3.50 euros.

10 l dilluns
Exposició. De còmic i manga de Saida 
Ibraima. Lloc: Espai Jove Can Tauler. 

11 l dimarts
Xerrada. Sobre la Llei d’Autonomia Perso-
nal i la Dependència. Hora: 19h. Lloc: Au-
ditori. Organitzen: CNEE i l’Ajuntament.

12 l dimecres
Col·loqui. Sobre Jaume I El Conqueri-
dor. Hora: 20h. Lloc: Fundació Cultural 
Montcada (Major, 47). 

13 l dimarts
Xerrada. “El linfedema i el seu tracta-
ment rehabilitador”. Hora: 18h. Lloc: 
Casa de la Vila.

EXPOSICIÓ 
Obres seleccionades 
al Premi de Pintura Masoliver
6 de novembre, 19.30h

Passatge del terror
“L’hospital”
1 i 2 de novembre, 
al Centre Cívic Can Cuiàs 

De 16 a 18h, sessions infantils 

De 18 a 23h, a partir de 12 
anys

Farmàcies

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

31 1 2

7 8 94 5 63

11 510

Pardo Guix Guix

V.Nieto J.Relat J.RelatJ.Relat Rivas DuranV.Nieto

DuranV.Nieto J.Relat RivasE.Relat

12 1413
J.Vila J.Vila

15 16

novembre

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

Exposició del 25è 
aniversari del Grup de 
Teatre La Salle Montcada
Fins al 16 de novembre

TEATRE MUSICAL
Ruddigore o la nissaga maleïda
d’Egos Teatre
8 de novembre, a les 21h

Kursaal

Exposició de fotografi a de 
Rafael Fernández
5 de novembre, 19.30h
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
Teatre familiar

Sala Sebastià Heredia

En Pau i les coses velles
Cia. Tatoina
9 de novembre, 12h
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TEATRE DE LA SALLE

El fotògraf Rafael 
Fernández exposa
al Kursaal PÀG. 22

L’AV de Montcada Centre 
homenatjarà Miquel 
Capella PÀG. 21

Més de 600 persones han pas-
sat pel Grup de Teatre La Salle 
Montcada (GTLSM) durant els 
seus 25 anys de vida i al voltant 
de 20.000 espectadors han estat 
testimonis dels 14 musicals i les 4 
obres de teatre que ha represen-
tat en aquest quart de segle. La 
Casa de la Vila acull fi ns al 16 de 
novembre una exposició sobre 
la trajectòria d’aquest col·lectiu 
amb fotografi es dels muntatges, 
objectes, vestuari, pòsters i pro-
grames de mà. 

Felicitacions. La mostra es va 
inau gurar el 28 d’octubre, amb 
la presència de l’alcalde, César 

Arrizabalaga (PSC), i la regido-
ra de Cultura, Amèlia Morral 
(CiU), que van felicitar el grup 
per la seva tasca i li van lliurar 
una placa commemorativa. Un 
dels seus fundadors, Alfredo Dis-
la, va destacar que “la història 
del grup està escrita en el cor 
de moltíssima gent i s’ha fet a 
base d’esforç, alegries i alguna 
llàgrima” . El director del col·legi 
La Salle, Joan Josep Masagosa, 
va elogiar “el paper cohesiona-
dor del grup entre l’alumnat”. 
Arrizabalaga va con  vidar el col-
lectiu a estrenar alguna de les 
seves obres al nou Teatre Audi-
tori del complex Montcada Aqua 
quan estigui enllestit.

Laura Grau | Montcada

Una escena de ‘Ruddigore’ | WEB EGOS TEATRE

L’Auditori acull el musical esotèric 
‘Ruddigore o la nissaga maleïda’
L’Auditori Municipal acollirà el 
8 de novembre (21h) Ruddigore 
o la nissaga maleïda, un musical 
sobrenatural, d’ambien tació gò-
ti ca i ple d’humor, basat en 
l’opereta dels autors d’El Mi-
kado. L’espectacle s’ha repre-
sentat un centenar de vegades 
al Versus Teatre de Barcelona 
i a diverses ciutats de l’Estat 
espanyol.
La companyia, Egos Teatre, va 
ser nominada als Premis Gran 

Via del Teatro Musical 2008, 
rebent els guardons al millor 
vestuari i maquillatge. L’argu-
ment gira entorn la maledicció 
dels Baronets de Ruddigore. 
Tots els qui hereten el títol es-
tan obligats a cometre un crim 
mortal cada dia si no volen mo-
rir. Els personatges, un gran-
ger, un mariner, una donzella, 
una núvia boja i la presidenta 
de l’Associació de Familiars de 
les Futures Víctimes, intenta-
ran esquivar la mort.

Laura Grau | Redacció

L’entitat prepara un documental sobre els seus 25 anys 

Mostra sobre els 18 
muntatges que ha 
representat el grup

Jesucristo Superstar va ser la primera obra que va representar la companyia | GRUP LA SALLE

Un brindis pels 25 anys. Els actuals responsables del Grup de Teatre La Salle són (d’esquerra a 
dreta de la imatge) Sergio Martín, Alfredo Disla, Rosa Labrador, David Ruiz, Joan Asbert, Mari Carmen Martín i María 
José Ezquerra. Alguns d’ells, com Disla i Labrador, més Isabel Román –que no apareix a la fotografi a–, estan al 
col·lectiu des del començament, mentre que Martín i Ezquerra s’hi van afegir tres anys després. Amb motiu del 25è 
aniversari el col·lectiu prepara una obra de teatre titulada El mètode Körosema, basada en el conegut text de Sergi 
Belbel. Aquesta vegada directors i coreògrafs tornaran a pujar a l’escenari. L’obra es podrà veure al teatre de La Salle 
els dies 15, 16, 29 i 30 de novembre. També s’està elaborant un documental amb imatges dels muntatges teatrals, 
entrevistes i opinions d’alguns dels protagonistes, que es projectarà al centre els dies 13 i 14 de desembre | LG

PEDRO DELAMO
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Cultura vol consolidar el cicle com una cita 
anual oberta als grups de teatre amateur 
Al voltant de 500 persones han assistit als espectacles programats dins de la mostra, en la qual han participat Dèria Teatre, Teatrac, TEA345 i alumnes de teatre

Els actors Víctor Bea i Anna Riera, en una de les escenes de l’obra “El diari d’Ana Frank”

Cinc bones actrius per a un bon director

La representació d’Això no és vida el 25 d’octubre va deixar amb un 
bon regust de boca als espectadors gràcies al treball interpretatiu 
de les cinc actrius protagonistes. Cadascuna d’elles encarnava un 
prototipus de dona diferent, amb actituds vitals extremes i, fi ns i 
tot, patològiques. Amb una escenografi a poc defi nida i poc jugada, 
els recursos audiovisuals –una pantalla on es projectaven les inter-
vencions dels personatges secundaris, prèviament fi lmades– van ser 
un encert per alleujar les actrius de la responsabilitat absoluta de 
l’espectacle. Tot i que durant els monòlegs de la depressiva (Laura 
Balcell) i la ingènua (Montserrat Matllo) la intensitat de l’obra deque-
ia i era difícil evitar l’automatització, al fi nal s’aconseguia remuntar 
l’escena, ajudant al canvi interpretatiu el personatge de la presumida 
(Lourdes Balart). Les aparicions de l’estressada (Judith Rodríguez) 
i l’agressiva (Núria Rodríguez) estaven plenes de dinamisme i no 
deixaven descans a l’espectador. Justament el fet que l’obra fos pu-
jant en intensitat és fruït de l’ordre d’aparició dels personatges que 
van des dels més tranquils als més actius. Durant les intervencions 
corals les actrius van demostrar una gran complicitat darrera de la 
qual s’amaga un minuciós treball de direcció.

Maria Canga, estudiant de Direcció 
Teatral i Dramatúrgia a l’Institut del Teatre

Vanessa Guardiola i Moisès Garcia són dos dels actors de L’higròmetre | FOTOS: LAURA GRAU

MONTCADA A ESCENA

El mes d’octubre serà a partir d’ara 
la cita de referència anual per als 
grups locals de teatre amateur que 
vulguin representar les seves obres 
en un equipament municipal i en 
el marc d’un cicle teatral. La ini-
ciativa es va posar en marxa l’any 
passat a l’Auditori i s’ha tor nat a 
repetir al Kursaal, un espai més 
idoni per a aquesta proposta. “Es-
tem molt satisfets de la respos-
ta de públic i tenim constància 
que els grups participants tam-
bé”, ha dit la regidora de Cultura, 
Amèlia Morral (CiU), qui ha afe-
git que aquest cicle “és una forma 
de potenciar els grups locals que 
formen una part important de 
l’engranatge cultural del muni-
cipi”. A més de disposar de l’equi-
pament per als assajos i l’estrena, 
els grups poden quedar-se amb la 
recaptació de les entrades, a 3 eu-
ros, per destinar-la a la preparació 
de nous muntatges. 
El cicle ha comptat amb la par-
ticipació de quatre grups locals: 
Dèria Teatre, amb Maria, on ets; els 
alumnes dels cursos de teatre de 
l’Ajuntament, amb L’higròmetre del 
monjo; Teatrac, amb Això no és vida 
–l’única obra que era una estrena–i 
TEA345, amb El diari d’Ana Frank. 
El Col·lectiu Artístic El Rinconci-
llo, també convidat a la mostra, va 
suspendre la seva actuació a causa 
de la lesió d’un dels actors.

Laura Grau | Can Sant Joan

Crítica teatral



211a quinzena | Novembre 2008 Cultura

FESTES DE TARDOR

El 2 de novembre tindrà lloc 
l’últim acte del programa de les 
Festes de Tardor de l’AV Mont-
cada Centre. La jornada, que es 
farà al carrer Major, començarà 
amb una cercavila (10h) amb els 
Trabucaires de Gràcia i la Colla 
de Gegants de Montcada. A les 
12h, l’Esbart de Ripollet farà una 
ballada de gitanes i a les 13h la 
Colla de Bastoners d’Esplugues 
farà una exhibició. El programa 
clourà amb un homenatge al de-
saparegut Miquel Capella, molt 
vinculat a l’entitat des de la seva 
creació.
El primer acte de les Festes de 
Tardor, la II Fira Agrícola i Ra-
madera (19 d’octubre), va oferir 
una mostra d’animals de granja 
que va atraure especial ment els 
més petits, i un sessió de jocs 
tradicionals a càrrec de l’Agru-
pament Escolta El Turó. El 26 
d’octubre es va fer una botifar-
rada popular amb la participació 
de 600 persones.

Una jornada de balls i tradicions 
catalanes clourà el programa 
L’AV Montcada Centre farà un homenatge el 2 de novembre al desaparegut Miquel Capella 

Laura Grau | Montcada

La montcadenca Maria Àngels 
Teruel és voluntària des dels 
inicis del programa Voluntariat 
per la llengua, al 2004. Aquesta 
temporada, tindrà dues noves 
aprenents, Lidia Do Vales, de 
Madeira, i Luz Mireya, de Co-
lòmbia. Totes dues estan apre-
nent català i, gràcies a la Ma-
ria Àngels, podran practicar-lo 
fora de les aules i en situacions 
quotidianes com prendre un 

cafè o visitant una exposició. 
La voluntària, per la seva ban-
da, té l’oportunitat d’ampliar els 
seus coneixements sobre altres 
cultures amb testimonis de pri-
me ra mà, que normalment aca-
ben formant part del seu cercle 
d’amistats. Les tres dones van 
en trar en contacte durant la pre-
sentació de les 12 noves parelles 
lingüístiques que va fer el Servei 
Local de Català el 23 d’octubre 
a la Casa de la Vila. 

Teruel, a l’esquerra, amb la portuguesa Lidia Do Vales i la colombiana Luz Mireya | SLC

VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA

Es constitueixen 12 noves 
parelles lingüístiques
Voluntaris i aprenents es comprometen a 10 hores de conversa

La CAL tanca el Correllengua 2008 
La Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL) va fer l’acte cen-
tral del Correllengua el 25 d’octubre a l’Abi, amb una xocolatada, un 
espectacle de màgia, begudes típiques dels Països Catalans i l’actuació 
del grup Stock de Sons. Segons la presidenta de la CAL, Marta Serra, 
“ha sortit força bé, malgrat la manca d’experiència”. Dos nens de 
l’Esplai El Turó van portar la fl ama del Correllengua (a la foto) | RJ

LAURA GRAU 

El músic i compositor Francesc 
Tei xidó ha rebut el Premi Manel 
Saderra Puigferrer, que convoca 
El Foment de Banyoles. El guar-
dó, amb una dotació de 6.000 eu-
ros, està destinat a composicions  
lliures per a cobla que no siguin 
sardanes. Teixidó ha guanyat amb 
una peça titulada “Suite per a pia-
no i cobla”. “És una obra força 
innovadora ja que aplico a la 
cobla recursos del llenguatge 
simfònic i concertístic contem-
porani”, ha dit l’autor. L’entrega 
de premis es va fer el 20 d’octubre 
a Banyoles i l’any vinent s’estrena-
rà l’obra premiada | LG

Teixidó guanya el ‘Manel Saderra’

L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, en el moment de lliurar el premi a Teixidó | J. COROMINES

Laura Grau | Montcada

La mostra d’animals va ser un dels principals atractius de la Fira Agrícola | LAURA GRAU
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José Maria Espinasa: “Montcada 
forma part de les meves arrels”
L’escriptor, periodista i editor mexicà va recordar la fi gura del seu avi i el seu exili forçat

José M. Espinasa, nét del qui va 
ser alcalde de Montcada durant 
la República, va protagonitzar 
el 23 d’octubre la VII Jornada 
Juan Ramon Masoliver. L’acte 
va ser presentat per la periodista 
Sònia Hernández, membre del 
consell plenari de la Fundació 
Masoliver, i va comptar amb la 
participació del nebot de l’erudit, 
Juan Antonio Masoliver, amic 
personal d’Espinasa amb qui va 
establir un diàleg sobre l’exili ca-
talà i espanyol a Mèxic i la seva 
aportació a la societat i la cultura 
d’aquest país.

Paradís perdut. Espinasa va par-
lar sobre la seva visió de Montca-
da a partir de les històries del seu 
avi i el seu pare i va recordar els 
dos anys que va passar a Barce-
lona, on va fer part del batxille-
rat. “Aquesta visita va ser com 
recuperar un paradís perdut i 
em va proporcionar moments 
molt feliços”, va explicar. En la 
que va ser la seva segona estada 

a Montcada, Espinasa es va mos-
trar molt emocio nat de contactar 
amb persones que encara recor-
daven el seu avi. “És la confi r-
mació que aquest poble forma 
part de les meves arrels”, va 
dir. A pesar de no parlar el català 
amb fl uïdesa, Espinasa el llegeix i 

l’escriu perfectament i és un gran 
coneixedor de la literatura cata-
lana de l’exili. L’acte protagonit-
zat per l’escriptor s’emmarca en 
un cicle d’activitats sobre l’exili 
que culminarà al juny amb la pu-
blicació d’un nou número de la 
revista Quaderns de Vallençana.

Laura Grau | Montcada

Juan Antonio Masoliver, escoltant les explicacions d’Espinasa a l’Auditori | LAURA GRAU

VII JORNADA LITERÀRIA MASOLIVER

Una de les màximes il·lusions 
de Rafael Fernández (Còrdo-
va, 1940), veí de Can Sant 
Joan des del 1970, era exposar 
al Kursaal un cop obrís. El 5 
de novembre veurà el seu som-
ni fet realitat amb la inaugura-
ció d’una mostra de les seves 
fotografi es a la sala Sebastià 
Heredia (19.30h). 

Trajectòria. L’exposició està 
formada per una trentena 

d’imatges en blanc i negre so-
bre temàtica diversa fetes amb 
càmara analògica. Fernández 
es va afi cionar a la fotografi a 
als anys 70. El 1993 va fer 
diversos cursos a l’Agrupació 
Fotogràfi ca (Afmir), de la qual 
n’és soci i, des d’aleshores, ha 
aconseguit nombrosos premis i 
ha participat en exposicions in-
dividuals i col·lectives. El 2007 
va obtenir el títol d’Artista 
de la Federació Internacional 
d’Art Fotogràfi c (FIAP).

Aquesta és una de les fotografi es que exposarà Rafael Fernández al Kursaal | RAFAEL FERNÁNDEZ

FOTOGRAFIA

Rafael Fernández mostra
les seves obres al Kursaal
Té el títol d’Artista de la Federació Internacional d’Art Fotogràfi c

Saida Ibraima, de 17 anys i veïna 
de Can Sant Joan, inaugura el 10 
de novembre una exposició de di-
buix manga a Can Tauler. La jove, 
que estudia batxillerat a l’IES La 
Ribera, és afi cionada al manga des 
de petita. Els seus referents són 
sèries com Dragon Ball, Sakura i 
Sailor Moon. El curs passat va fer 
un taller de còmic al seu institut 
com activi tat extraes colar i ara 
ajuda el professor amb els més pe-
tits. Una de les seves il·lusions és 
aconseguir una beca per estudiar  
en una escola de còmic. La mostra 
es podrà visitar fi ns al 22 | LG

Saida Ibraima exposa a Can Tauler

Saida Ibraima, de pare paquistanès i mare catalana, posa al pati de Can Tauler | LAURA GRAU

Un total de 63 fotògrafs 
participen a la Biennal
Un total de 63 artistes han 
presentat 235 obres a la VI 
Biennal Estatal de Fotografi a 
“Medalla Ciutat de Montcada 
i Reixac 2008”, organitzada 
per l’Agrupació Fotogràfi ca 
(AFMiR), amb la col·laboració 
de l’Ajuntament. El president 
de l’entitat, Pedro Caballero, 
ha valorat positivament la par-
ticipació, tot i que el nombre 
de participants “s’ha estan-

cat”, ha dit. El 18 de novem-
bre s’inau gurarà una exposició 
a la Casa de la Vila amb les fo-
tografi es participants. L’autor 
que classifi qui més obres dins 
de les 20 fi nalistes, rebrà el Pre-
mi d’Honor, Medalla “Ciutat 
de Montcada i Reixac”, dotat 
amb 600 euros, i el muntatge 
d’una exposició. També es re-
partiran 6 premis de 150 euros 
cadascun i 3 reconeixements 
locals de 90, 60 i 30 euros. 

Laura Grau | Redacció

Laura Grau | Redacció
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el retro-visor Laura Grau

El negoci, fundat per Salvador Pila, va començar a funcionar a principi del segle XX

L’estanc de Can Pila és un dels 
establiments més antics del carrer 
Major. En els seus inicis, a prin-
cipi del segle XX, va ser forn de 
pa i estanc. El negoci el regentava 
el matrimoni format per Salvador 
Pila i Josefa Auladell, besavis de 
l’actual propietari, Ramon Pila. 
Segons la documentació de què 

disposa la família, el 1919 l’es-
tabliment va començar a vendre 
ofi cialment tabac, tot i que pro-
bablement va començar a fer-ho 
abans d’aquesta data, i el 1965 va 
deixar de ser forn de pa, per de-
dicar-se exclusivament a la venda 
de cigars i cigarre tes. Les raons 
d’aquesta decisió no estan clares, 

però sembla que el gendre de 
Salvador, Josep Pila –cosí germà 
de la fi lla, Maria Pila, amb qui es-
tava casat–, no estava disposat a 
canviar  les primeres matèries per 
fer un pa més competitiu, però 
no tan bo. A la rebotiga encara es 
conserva el forn de llenya originari 
i la màquina de pastar pa.

Can Pila, forn i estanc fi ns al 1965

Josefa Auladell té a coll la seva néta, Montserrat, i al costat la seva fi lla Mercè i el seu marit Salvador (1920) | ARXIU FAMÍLIA PILA

‘Coses que 
passen’, una 
nova proposta 
al Kursaal
Amb el títol “Coses que passen”, 
l’AV de Can Sant Joan proposa 
una cita mensual –el primer di-
marts de cada mes– a la sala Joan 
Dalmau del Kursaal per explicar 
històries extretes de la realitat du-
rant les quals s’intercalaran poe-
mes i temes musicals interpretats 
en directe. Al fi nal de l’espectacle, 
el públic podrà opinar sobre la 
història que s’ha explicat. Anna 
de Abril i Beni Fernández dona-
ran veu als poetes i Pep Martínez 
farà de narrador. La música anirà 
a càrrec de Paula Vázquez (viola), 
Maria Domínguez i Judith del Va-
lle (violins) i Rafa Martínez (gui-
tarra). La primera cita serà el 4 de 
novembre, a les 20h | LG

Núria Gago 
estrena la sèrie 
‘Serrallonga’ 
al novembre

Núria Gago estrena els dies 6 i 7 
de novembre a TV3 la minisèrie 
Serrallonga sobre el mític bandoler 
català Joan Sala. L’actriu montca-
denca interpreta el paper d’una 
de les seves amants. D’altra ban-
da, la jove també s’incorpora al 
reparti ment de la segona tempo-
rada de  la sèrie de TVE Herederos 
(dimarts, 22h), que narra les intri-
gues de la família Orozco, dedica-
da al negoci dels braus. Gago in-
terpreta el paper de Lorena, una 
noia que entra a treballar al servei 
dels Orozco. L’actriu treballa a la 
sèrie MIR (Telecinco) i va ser 
una de les protagonistes de Mis 
adorables vecinos (Antena 3) | SD

L’actriu Núria Gago | ARXIU/TERESA ISASI

Festa major a 
Can Pomada
L’AV de Can Pomada celebra els 
dies 1 i 2 de novembre la seva fes-
ta major. El primer dia hi haurà 
una botifarrada i ball amb l’or-
questra Trio Toma Nota (19.30h) 
i el segon, una sardinada popular 
(11.30h). L’entitat també organit-
za una castanyada el 31 d’octubre 
al seu local | LG
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El CD Montcada 
encaixa la seva segona 
derrota seguida PÀG. 26 

La Salle es manté invicte 
després de quatre jornades 
i és el nou líder PÀG. 27 

>Esports

Èxit de la Joventut Atlètica Mont-
cada (JAM) a la setena edició del 
Campionat d’Espanya de cadets 
d’atletisme en pista que es va dis-
putar el cap de setmana del 18 i 
19 d’octubre a l’Estadi Municipal 
Gregorio Pérez Rivera de Lugo.
Aitor Martín, un dels dos atletes 
de la JAM que hi van participar, 
va acabar al primer lloc dels 
1.500 metres obstacles. A més de 
proclamar-se campió d’Espanya 
en categoria cadet, el montca-
denc va millorar el seu propi 
rècord de Catalunya després de 
fer un temps de 4’26”93. 
És la primera vegada que la JAM 
aconsegueix que un dels seus atle-
tes es proclami campió d’Espanya. 
Amb anterioritat, les millors fi tes 
de l’entitat havien arribat de la mà 
de Carlos Cera que, a l’any 2000 
i en la seva època de juvenil, va 
aconseguir a Ourense dues meda-
lles de plata a la prova de cros i als 
1.500 metres en pista coberta. 

Més participants. L’altre repre-
sentant de la JAM a Lugo va ser 
el també cadet Adrián Serrano, 
que va tenir menys sort. Tercer 
al Campionat de Catalunya al 
juny, al jove atleta li van diagnos-
ticar, ara fa un parell de setma-
nes, una mononucleosi que li ha 
impedit entrenar durant aquest 
temps. Tot i aquesta adversitat, 
Serrano va participar a la prova i 
va acabar el setzè classifi cat.

ATLETISME

Rafa Jiménez | Redacció

Aitor Martín fa història i li dóna a la JAM 
el seu primer Campionat d’Espanya

Aitor Martín, nou campió d’Espanya cadet, llueix la seva medalla d’or al costat del seu entrenador, ‘Frasqui’, i el seu company, Adrián Serrano | JAM

L’atleta cadet va guanyar a Lugo la medalla d’or als 1.500 metres obstacles i, a més, va millorar el seu propi rècord de Catalunya amb un temps de 4’26”93

<<

‘Frasqui’ 
Entrenador 
de la JAM 

l’entrevista

Esperava aquest èxit d’Aitor al 
Campionat d’Espanya?
Érem optimistes i havíem tre-
ballat molt durant l’estiu. Amb 
els tests previs que havíem fet 
i el rànquing, hi teníem mol-
tes esperances. La medalla 
era gairebé segura, però s’ha-
via de lluitar pel primer lloc.
Com ha vist el nivell del cam-
pionat? 
Molt alt. Tot i l’època de 
l’any, hi havia molta partici-
pació. S’ha vist que la gent 
ho havia preparat molt bé.
Arriba aquest èxit en un mo-
ment complicat per a la JAM... 
Som un club modest i, a més, 
tenim la problemàtica amb les 
pistes. Estem portant el nom de 
Montcada per tot Espanya i es-
pero que es comportin igual de 
bé amb nosaltres. 
És una bona forma de reinvidi-
car-se, no?
Jo sempre els dic als meus at-
letes que la millor manera per 
aconseguir que els polítics vegin 
que estem aquí és treballant i 
aconseguint èxits | RJ

‘Teníem medalla 
segura, però s’havia 
de lluitar per l’or’

Tot i que ja és ofi cial el seu retorn 
a la JAM, Carlos Cera continuarà a 
la Ripollet Unió Atlètica (RUA) fi ns 
a principi de novembre. Defen-
sant els colors de l’entitat veïna, 
l’atleta va guanyar la Cursa Lluís 
Companys, feta a Barcelona el 4 
d’octubre. La prova, que va servir 
per rememorar la Olimpíada Po-
pular de l’any 1936, va comptar 
amb la presència de 250 atletes. 
El senador de l’Entensa Catalana 
de Progrés, el montcadenc Joan 
Josep Nuet, va ser l’encarregat de 
lliurar-li el trofeu –a la imatge | RJ 

Carlos Cera guanya abans del seu retorn al club

JAM
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S.O.S. de la Unió Esportiva Sant 
Joan. El club montcadenc ha do-
nat el crit d’alerta davant la seva 
delicada situació econòmica. La 
crisi generalitzada ha provocat 
que els principals patrocinadors 
de l’entitat hagin retallat conside-
rablement les seves aportacions. 
La situació, ara mateix, és crítica, 
fi ns al punt que el club ha anun-
ciat que no podrà pagar les des-
peses (arbitratge, desplaçaments 
en autocar, la neteja de la roba 
que s’utilitza en cada partit...) 
durant el mes de novembre. La 
recerca de nous patrocinadors 

no ha tingut els resultats espe-
rats. “Els comerços del barri 
han donat una bona resposta, 
però les seves aportacions són 
modestes. Ens falta un gran 
patrocinador”, explica el presi-
dent del club, Pepe González. 

Converses amb l’Ajuntament. La 
UE Sant Joan ja s’ha posat en 
contacte amb l’Ajuntament per-
què li doni un cop de mà en la 
recerca d’empreses que vulguin 
col·laborar. amb l’entitat “No de-
manem que l’Ajuntament ens 
doni diners, el que necessitem 
és que ens obri les portes per 

poder trobar noves empreses 
col·laboradores”, comenta Gón-
zalez. “Estem en contacte amb 
la directiva i buscant solucions, 
però encara no hi ha res concret 
ni defi nitiu”, ha dit el seu regidor 
d’Esports, Juan Parra (PSC).
El dia 3, la Junta té previst reunir-
se per buscar solucions amb 
caràcter d’urgència. Les mesures 
podrien ser convocar una assem-
blea extraordinària de socis o la 
dimissió de l’actual equip directiu 
per crear-ne una Junta Gestora. 

Problemes esportius. La situació 
econòmica del club també pot 

tenir la seva repercussió en la 
vessant esportiva. L’equip, que ja 
està situat en posició de descens 
a la Segona Regional, ha perdut 
tres homes en les últimes setma-
nes. David Cárcano va retornar 
a Xile, Pablo Borges va decidir 
tornar al seu club d’origen, el 
CD Montcada, i Marcos Her-
moso, el capità, es retira, tot 
i que tenia fi txa i havia fet la 
pretemporada amb la resta dels 
seus companys. A més, Miguel, 
que havia complert una sanció 
de quatre partits després de ser 
expulsat a la primera jornada, 
va tornar a reincidir després de 

veure una altra tarjeta vermella. 
“Ens ha quedat una plantilla 
molt curta i no podem atendre 
correctament les peticions del 
nostre entrenador. Hi ha juga-
dors que ens interessen, però 
ni tans sols els podem pagar la 
benzina perquè vinguin a en-
trenar”, explica Pepe González. 
El dia 27 d’octubre, la directiva 
de la UE Sant Joan es va reunir 
amb la plantilla i el seu entrena-
dor, Fernando Gómez ‘Cuqui’, 
per donar-los suport i també 
transmetre’ls un missatge de 
confi ança cara a les properes jor-
nades que s’han de disputar.

FUTBOL. Primera Territorial

Un Sant Joan en crisi esportiva demana ajuda 
davant la seva delicada situació econòmica
La falta de patrocinadors enfosqueix el futur immeditat del club que, ara mateix, no disposa de diners per afrontar les despeses ordinàries del mes de novembre

Rafa Jiménez | Redacció

> L’equip suma dues derrotes i ja està en posició de descens 
Les desgràcies mai arriben soles i 
a la crisi econòmica del club s’ha 
d’afegir la delicada situació espor-
tiva de l’equip. A les dues últimes 
jornades, la sort va tornar a donar 
l’esquena als homes de ‘Cuqui’, 

que van perdre a casa contra el 
Singuerlín (1-2) i al camp del líder, 
el Lloreda (3-2). Amb una única 
victòria i un empat en set jornades, 
els montcadencs ocupen la prime-
ra posició de descens a la Segona 

Regional. “L’equip continua patint 
problemes de concentració que 
ens deixen fora dels partits. Tot 
i això, confi o en que hi hagi una 
reacció les properes jornades”, ha 
explicat ‘Cuqui’ | RJ

SANTI ROMERO
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Sis gols en contra, cap a favor i dos 
partits perduts. Aquest és el balanç 
del CD Montcada a les seves dues 
darreres aparicions a la Primera 
Catalana. L’equip d’Alfonso Pino 
sembla haver perdut els signes 
d’identitat que li van permetre pro-
tagonitzar un gran inici de tempo-
rada. El conjunt verd acumula ja 
quatre jornades sense guanyar i, el 
que és més preocupant, les dues úl-
times han acabat amb una derrota 
amb idèntic resultat: 3 a 0. A Tor-
tosa, el Montcada va posar de la 
seva part per ajudar l’equip local 
a guanyar el seu primer partit a 
casa. Amb poca ambició, escassa 
capacitat ofensiva i discreta segu-
retat en defensa, els verds no van 
poder fer res per evitar la derrota. 
A més, Pino es va quedar sense 
Cabra, que estarà de baixa dos 
mesos per lesió, i Germán, expul-
sat de forma absurda.
Una setmana més tard, contra 
el Morell, la situació encara va 
ser més desastrosa. Amb igualtat 
numèrica sobre el camp, els mont-
cadencs van ser inferiors. A la se-
gona meitat, l’equip de Pino es va 
quedar sense tres jugadors: dos per 
expulsió, Òscar i Javi Giraldez, i un 
per lesió, Rubén Tardío, que estarà 
10 dies de baixa per un esquinç. 
Amb tots els canvis fets, els verds 
van acabar el matx amb Àlex Gil 
com improvisat porter.  

FUTBOL. Primera Catalana

El CD Montcada entra en una dinàmica 
negativa i surt dels llocs capdavanters
L’equip d’Alfonso Pino baixa fi ns a la desena posició després de perdre els dos últims partits amb idèntic resultat: 3 a 0

No canvia la línia irregular del 
Santa Maria. L’equip montcadenc, 
que fi ns al moment s’havia mos-
trat intractable als seus partits a 
casa, no va passar de l’empat con-
tra el segon equip del Sant Quirze 
del Vallès (1-1). Amb un gol per a 
cada equip, l’àrbitre va anular un 
tant molt dubtós als montcadencs. 
Aquesta decisió va provocar les 
protestes de l’entrenador local, José 
María Esquerda ‘Tete’, que va aca-
bar sent expulsat. “He vist l’equip 
i l’entrenador massa nerviosos. 
El Sant Quirze B ha fet un joc 
molt seriós i el resultat és just. 
No sempre es poden donar les 
culpes a l’àrbitre”, va manifestar el 
president del club, Ricardo Moya. A 
la jornada anterior, al Santa Maria 
no li va acompanyar la sort. Guan-
yava al camp del Can Buxeres, 
quan va rebre el gol de l’empat en 
temps de descompte (2-2).

Rafa Jiménez | Redacció

El Santa Maria 
es depenja de 
la part alta amb 
dos empats

FUTBOL. 2a Territorial

Visita del president de la Federació Catalana

Ricard Campoy va visitar Montca-
da per veure en directe el partit 
entre el CD Montcada i el Morell. 
Campoy es va entrevistar amb l’al-
calde, César Arrizabalaga (PSC), 
el regidor d’Esports, Juan Par-
ra (PSC), i el president del club, 
Emilio Artés. “La nostra voluntat 
és posar a disposició de la Fe-
deració els nostres equipaments 
esportius, per a qualsevol esde-
veniment que vulgui dur a terme 
al nostre municipi”, va explicar 
l’alcalde | SD

Insegur en defensa, el CD Montcada també està tenint molts problemes per arribar amb perill a l’àrea contrària | SANTI ROMERO

Rafa Jiménez | Redacció

El Santa Maria no troba solucions | SANTI ROMERO  

> Es presenta el llibre ‘El sorpasso perico’
La Penya Blanquiblava ha représ la seva activitat amb força, disposada a 
aglutinar el màxim nombre de socis i simpatitzants. Amb aquest objectiu, el 
28 d’octubre va organitzar a la seva seu la presentació del llibre El sorpasso 
perico, a càrrec del periodista Sergio Fidalgo. L’autor defensa la teoria que 
l’Espanyol pot arribar a superar el FC Barcelona en resultats i nombre de 
socis si compta amb el suport de l’afi ció i el club deixa de banda les batalles 
internes. “Hem de deixar de fi xar-nos en els altres i creure que podem 
crèixer amb el nostre propi esforç”, va dir Fidalgo tot afegint que el seu 
desig és que Catalunya tingui el màxim nombre de clubs grans “i no com 
ara, que sembla que només existeix el Barça”. L’acte va comptar amb 
l’assistència d’una vintena de persones.s | PA

L’equip sènior femení de l’Escola 
Futbol Montcada ha aconseguit, 
per fi , la seva primera victòria a 
la Primera Catalana. Després de 
set jornades, les noies d’Antonio 
Moya van sumar els seus tres pri-
mers punts contra el Sant Ponç 
(3-1) a l’Estadi de Can Sant Joan. 
Una setmana abans, les montca-
denques havien patit una àmplia 
derrota al camp de Les Preses 
(6-1). Amb quatre punts, l’EF 
Montcada ocupa l’últim lloc del 
seu grup i està pendent dels set 
minuts que resten del seu partit 
ajornat contra el CE Sabadell, 
corresponent a la quarta jornada. 
Amb 2 a 2, el matx es reprendrà 
el 6 de novembre.

FUTBOL FEMENÍ. Primera Catalana

L’equip haurà d’acabar els set minuts que resten del seu partit contra el CE Sabadell (2-2)

Rafa Jiménez | Redacció

L’EF Montcada, últim del seu grup, busca la reacció després del seu primer triomf | S. ROMERO

L’EF Montcada suma la primera 
victòria a Primera Catalana

SANTI ROMERO

PILAR ABIÁN
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Després de quatre jornades sen-
se guanyar, amb dues derrotes i 
dos empats, el Game’s Gallery 
Montcada va recuperar el camí 
de la victòria en imposar-se a la 
pista del Santvicentí (1-3), un dels 
equips sorpresa de la temporada 
passada. Els montcadencs, que es 
van avançar en el marcador amb 
un altre gol de Cristian, van saber 
reaccionar a la segona part després 
de l’empat dels locals abans del 
descans. Dos gols més, de Cristian 
i Javi Grimaldos, li van acabar do-
nant tres punts d’or.
Dos dies abans, l’equip de ‘Pati’ va 
deixar escapar dos punts més del 
pavelló Miquel Poblet en un par-
tit contra el Corbera (4-4) que es 
va jugar entre setmana a causa del 
casament d’un dels jugadors visi-
tants, Héctor Cano, ex del CFS 
Montcada a l’època de la Divisió de 
Plata. Els montcadencs van portar 
la iniciativa en el marcador, però el 
Corbera sempre va respondre i va 
estar molt a prop del triomf ja que, 

a dos minuts per al fi nal, va des-
aprofi tar un llançament de doble 
penal. El partit semblava encarat 
per als locals, que es van anar al 
descans guanyant per 3 a 1. A la 
segona meitat, el Corbera va reac-
cionar fi ns a aconseguir l’empat. 
Un altre joc d’alternatives en el 
marcador va establir un 4 a 4 en 

la recta fi nal del partit amb un 
Game’s Gallery que s’havia ca-
rregat de faltes. A dos minuts del 
fi nal, un llançament de doble penal 
va estar a punt de donar-li els tres 
punts al Corbera que entrenen dos 
vells coneguts de l’afi ció montca-
denca: Carlos Leandro i Ramon 
Farré, exentrenadors del club.

FUTBOL SALA. Primera Nacional A

Els jugadors de ‘Pati’ van poder posar fi  a la seva mala ratxa a la pista del Santvicentí (1-3)

Rafa Jiménez | Redacció

La victòria, a la quarta jornada, del Valentine Montcada sobre el Basket 
Rubí per 68 punts de diferència ha tingut conseqüències per a la resta 
del Grup Tercer de la Primera Catalana. Desmantellat econòmicament, 
la directiva del club vallesà va retirar l’equip de la competició poc dies 
després de perdre al pavelló Miquel Poblet. Amb la seva retirada, el 
grup es queda amb només 15 participants i els resultats contra el Rubí 
s’han invalidat. Per tant, l’equip de Miquel Àngel Cortón perd una de les 
quatre victòries que havia aconseguit fi ns al moment. A les dues últimes 
jornades, els montcadencs van caure a la pista de l’Sfèric Terrassa (74-
79) en un partit en què van arribar a perdre de 20 punts. A casa, els 
montcadencs no van perdonar i van derrotar al Bàsquet Olesa B per 34 
punts de diferència (93-59) | RJ

SANTI ROMERO

> El Valentine, perjudicat per una retirada

El Game’s Gallery torna a guanyar 
després de quatre partits de sequera

El femení es fa fort a 
casa i se situa segon
Les noies de Fernández guanyen el Palautordera i el Valldoreix

El sènior femení de La Salle va 
patir més del compte per guanyar 
al Valldoreix, però va acabar im-
posant-se per un ajustat 22 a 17. 
Les locals van obtenir rendes de 
cinc gols a la primera part i a la 
represa es van relaxar, mantenint 
l’avantatge gràcies a la bona ac-
tuació de la portera Ana Segovia, 
que va realitzar molt bones atu-
rades i va parar quatre penals. 
El tècnic local, Juan Manuel Fer-
nández, va valorar positivament 
la victòria, però es va mostrar 

disgustat pel joc realitzat. “Quan 
guanyàvem de quatre gols, 
hauríem d’haver marcat la 
diferència i allunyar-nos en el 
marcador per no patir fi ns al 
fi nal”, ha dit Fernández. 
En la jornada anterior, La Salle 
va guanyar clarament el Sant 
Esteve de Palautordera (37-21). 
Cal destacar l’aportació de la 
lateral Mariana Ardeleanu, que 
va ser la màxima anotadora del 
matx amb 18 gols. La Salle ISTE 
ocupa la segona posició del Grup 
Cinquè de Lliga Catalana. 

Núria Sánchez | Pla d’en Coll

HANDBOL

La lateral Mariana va marcar la diferència contra el Sant Esteve amb 18 gols | SANTI ROMERO

La Salle aprofi ta les ensopegades 
dels rivals directes i es col·loca líder
La bona defensa i la sortida ràpida al contraatac han estat les claus de les darreres dues victòries

L’extrem Enric Escoda va realitzar un bon partit contra el Canovelles, aconseguint ser el màxim anotador amb onze gols | SANTI ROMERO

El quart triomf consecutiu de La 
Salle a les quatre primeres jorna-
des i les ensopegades dels rivals 
directes han benefi ciat l’equip 
montcadenc, que s’ha col·locat lí-
der en solitari del Grup Segon de 
Primera Catalana. Els lasal·lians 

van guanyar a les darreres jorna-
des a la pista del CH Gavà per 32 
a 27 i al Canovelles per un clar 41 
a 29. Un cop més, la defensa 4:2 
i els gols de contraatac van ser les 
claus d’aquestes dues victòries. 
En el partit contra el Canovelles 
cal destacar l’extrem Enric Esco-

da, que va ser el màxim anotador 
del matx amb 11 gols. Escoda es 
va mostrar molt content amb la 
seva aportació: “Quan ho ne-
cessitàvem, he marcat tres gols 
seguits al contraatac i això ha 
fet despuntar l’equip defi niti-
vament”. 

Núria Sánchez | Pla d’en Coll

Cristian continua sent la referència ofensiva més clara del Game’s Gallery | SANTI ROMERO  
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> Reconeixement a la UE Montcada
El club montcadenc va ser un dels 180 que van rebre un homenatge per 
part del diari Mundo Deportivo, que des de fa 25 anys premia a tots els clubs 
campions de Catalunya. Al sopar, que es va fer a Barcelona, el 24 d’octubre, 
van assistir 600 persones de 25 disciplines esportives. L’alcalde César Arri-
zabalaga (PSC) i la presidenta de l’Area Social, Ana Rivas (PSC), hi van anar 
en representació de l’Ajuntament | RJ

UE MONTCADA

El Tour 2009, molt a prop 
de Montcada i Reixac
La cursa podria passar pel municipi camí de Barcelona

Montcada tornarà a veure de 
prop el Tour de França. El 22 
d’octubre es va fer a París la pre-
sentació del recorregut de l’edició 
del proper any de la cursa ciclista 
més important del món. El 9 de 
juliol, la sisena etapa del Tour 
enllaçarà Girona amb Barcelona 
amb una distància de 175 qui-
lòmetres. Després de recórrer 
aquest tram de costa, la prova 
podria passar per Montcada 
abans d’entrar a Barcelona. 
“Seria un gran honor que una 
prova com el Tour passés per 
Montcada, però, tot i que exis-

teixen moltes possibilitats, en-
cara no hi ha una petició for-
mal per part de l’organització”, 
ha comentat el regidor d’Esports, 
Juan Parra (PSC).
Fa 43 anys, el 1965, els carrers 
del municipi també van ser 
l’escenari del pas del Tour de 
França El ciclista montcadenc 
Miquel Poblet, que no va poder 
participar en aquella edició per 
una lesió, valora molt positiva-
ment que la cursa pugui tornar 
a Montcada: “El Tour té una 
transcendència internacional i 
seria una publicitat molt bona 
per al municipi”.

CICLISME

L’últim cap de setmana d’octubre 
va estar replet d’activitats al 
camp de Tir de Can Piqué. El 
25 d’octubre, es va disputar el II 
Open 3D d’Espanya, tot i que 
només van acudir participants 
catalans, per a policies i bombers 
de recorregut per al bosc. Un dia 
després, les instal·lacions del Club 
Català de Tir amb Arc (CCTA) 
van acollir la quarta i última tirada 
de la Copa Pirineus 2008. Aquesta 
competició consta de quatre tira-
des, dues a França i altres dues a 
Catalunya. Per guanyar-la, puntua 
la millor tirada feta als dos països. 
La prova, en la que van participar 
57 arquers i arqueres, tenia dos cir-
cuits de 20 dianes 3D cadascú. 
Els arquers del CCTA–Can Piqué 
van aconseguir pujar al pòdium 
en aquesta competició, que cele-
brava la seva quarta edició. Així, 
cal destacar els primers llocs de 
Salvador Pérez, en arc recorbat 
sènior; Manel Saldaña, en arc nu 
sènior; Josep Sánchez, en arc nu 
veterà; David Vivó, en arc nu jú-
nior; Òscar Vivó, en arc mecànic 
aleví; Joaquim Fernández, en arc 
lliure sènior; i Isabel Torrellas, en 
arc lliure sènior femení. 

Assemblea. El 13 de desembre, 
el CCTA ha convocat una As-
semblea ordinària a les seves 
instal·lacions. La segona convo-
catoria començarà a les 12.30h.

TIR AMB ARC

Les seves instal·lacions també han acollit el II Open d’Espanya de policies i bombers

Rafa Jiménez | Redacció

Can Piqué acull la quarta i última 
tirada de la Copa Pirineus 2008

Participants catalans van pendre part a l’Open d’Espanya de policies i bombers | S. ROMERO  

La Copa Pirineus 2008 va disputar la seva última tirada a Can Piqué | SANTI ROMERO  

Rafa Jiménez | Redacció
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Després de tenir descans a 
la primera jornada, l’equip 
sènior de futbol sala de 
l’Escola de Futbol Mont-
cada va debutar a la com-
petició el 18 d’octubre a 
la seva pròpia pista contra 
La Concordia. A la seva 
primera aparició contra un 
dels seus rivals directes, els 
jugadors que entrena José 
Luis Carrasco van aconse-
guir empatar (2-2). “No és 
un resultat dolent, ja que 
aquest equip serà un dels 
que estarà a la part alta 
al fi nal de la temporada”, 
ha comentat el tècnic.

A la següent jornada, l’EF 
Montcada va oferir un 
gran encert ofensiu i, en 
un segon partit consecu-
tiu a casa, va passar per 
sobre del Cerecusor amb 
un contundent 8 a 1. Amb 
aquests primers 4 punts, 
els montcadencs ocupen 
la part mitja de la taula. 
“Les sensacions al co-
mençament de tempora-
da són acceptables. Si no 
tenim problemes durant 
el transcurs de la com-
petició, hem d’estar amb 
els equips capdavanters”, 
ha explicat l’entrenador de 
l’equip montcadenc.

El sènior A debuta a la lliga 
amb molt bones sensacions
El conjunt de José Luis Carrasco suma quatre punts en els seus dos primers partits, tots dos com a local

El sènior de l’EF Montcada porta quatre punts en dues jornades | S. ROMERO

Rafa Jiménez | Redacció

El sots-25 encaixa dues 
derrotes fora de casa

El sènior va sumar un nou triomf al Campionat Territorial de Barcelona | S. DÍAZ

FUTBOL SALA. EF MONTCADA

Després de la seva jornada 
de descans, el sènior A del 
CEB Can Sant Joan va re-
cuperar el pols de la compe-
tició amb una victòria a la 
pista del Lliçà d’Amunt per 
18 punts, 55 a 73. 

Per la seva part, l’equip sots-
25 del club continua oferint 
un rendiment discret. Els 
seus dos últims partits, tots 
dos fora de casa, van fi na-
litzar amb derrota, contra 
l’Sfèric (78-51) i el Prat de 
Lluçanès (35-30).

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN

Rafa Jiménez | Redacció

La Salle B només ha sumat un punt en el que porta de temporada | S. ROMERO

El sènior femení suma 
la primera victòria

BÀSQUET. AE ELVIRA LA SALLE

A la cinquena jornada de 
competició, l’equip sènior 
femení de l’AE Elvira-La 
Salle va aconseguir la seva 
primera victòria de la tem-
porada contra el CB Sant 
Ramon Nonat (55-44). 
L’equip que entrena Emilia-
no Fernández es va refer bé 
de la derrota de l’anterior 
jornada a la pista del CE 
Vilatorta (65-60). 
D’altra banda, el conjunt 
sènior A masculí ha tingut 
sort dispar a les seves dues 
últimes jornades del Cam-
pionat Territorial de Barce-
lona. Després de guanyar a 
la pista del Cabrera B (52-

59), els montcadencs van 
perdre a casa contra el Sant 
Vicenç de Montalt (57-72). 
El sènior B va caure contra 
el CB Parets B (50-77) i el 
CB Mollet B (87-46).

Rafa Jiménez | Redacció

> El sènior B es refà a la taula
Després de començar la lliga amb una derrota, l’equip sè-
nior B de futbol sala de l’AE Can Cuiàs ha millorat la seva 
situació a la classifi cació amb dues victòries consecutives. 
Una setmana després de derrotar al Nueva Lloreda per 
0 a 5, l’equip que entrena Matías Ruiz va superar l’Amor 
de Dios amb un contundent 8 a 1. Per la seva part, el 
sènior A, situat al Grup Tercer de la Preferent Catalana, va 
perdre el seu primer partit de la temporada a la pista del 
líder, l’Sporting Prat (3-1), tot i avançar-se en el marcador 
a la primera meitat. A la jornada anterior, els montcadencs 
havien guanyat la Caixa-la Llagosta (6-4) | RJ

El femení va guanyar | SANTI ROMERO

Segueix tots els esports, resultats i classifi cacions a

El sènior B de La Salle no 
aconsegueix canviar la mala 
ratxa i s’enfonsa a la cua del 
Grup Segon de Segona Ca-
talana. Els homes de Tesi 
Escobosa no han guanyat 
cap partit i en les darreres 

dues jornades han perdut 
a la pista del Bordils per 37 
a 24 i a casa, contra el Sant 
Esteve de Palautordera, per 
un clar 16 a 33. Els locals 
ocupen el darrer lloc amb 1 
punt, el de l’empat contra el 
Garbí en la quarta jornada.

Núria Sánchez | Redacció

El segon equip de 
La Salle no surt de la cua

HANDBOL. LA SALLE B

SANTI ROMERO
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La Lliga Escolar, pro-
moguda pel Consell de 
l’Esport Escolar de Mont-
cada (CDEM) i per l’Ins-
titut Municipal d’Esports 
i Lleure (IME), organitza 
el proper 29 de novembre 
al pavelló Miquel Poblet 
la presentació ofi cial dels 
equips que participen als 
Jocs Escolars. L’acte es fa 
per sisè any consecutiu i es 
preveu que acudeixin tots 
els jugadors, entrenadors 
i delegats que participen a 
la competició escolar, així 
com els centres de primà-
ria, els instituts i els clubs. 

Actes. La jornada comença-
rà a les 9h i acabarà a les 
13h. La festa s’iniciarà amb 

la desfi lada de tots els con-
junts i grups que participen 
a la Lliga Escolar. Posterior-
ment, les autoritats lliuraran 
lots de material esportiu.

Activitats lúdiques i esportives a 
la presentació del proper dia 29
El Miquel Poblet acollirà la sisena edició d’aquesta jornada, consolidada dins del calendari esportiu

FESTA DELS JOCS ESCOLARS

Les activitats per als més petits estan incloses al programa de la festa dels jocs escolars | SANTI ROMERO

Núria Sánchez | Redacció

EL PLANTER, EN IMATGES

i més fotogaleries, a laveu.cat

La resta de fotos dels equips de l’AE 
Elvira-La Salle, a laveu.cat

L’Escola de l’AE Elvira-La Salle participa a la Lliga Escolar | SANTI ROMERO

L’AE Can Cuiàs continuarà 
treballant per ser un referent 
en el futbol sala comarcal. El 
club centra els seus esforços 
en augmentar el nombre 
de jugadors i consolidar les 
seccions de futbol sala –que 
compta amb set equips– i 
petanca, que manté el bloc 
de la temporada passada. 
L’AE Can Cuiàs té un sènior 
A i B, un juvenil, un infantil, 
un aleví, un prebenjamí i un 
benjamí de futbol sala.

Situació de la Junta. En-
guany, l’entitat incorpora 
una dona a la directiva. 
Es tracta de Silvia Sanz, 
que farà les funcions de 
secretària. D’altra banda, 
continuen Matías Ruiz 
a la presidència, mentre 
que Paco Sánchez ocupa 
la vicepresidència i està al 
capdavant de la secció de 
petanca. Finalment Alfon-
so Anés i Jesús San Nicolás 
desenvolupen funcions de 
vocal.

AE CAN CUIÀS

El club vol ser un 
referent comarcal

Núria Sánchez | Redacció

L’entitat ha incorporat una dona a la junta directiva

L’equip de petanca es vol consolidar en el seu segon any | SANTI ROMERO

El Centre Excursionis-
ta de Montcada, el Cim, 
organitza una sortida del 
31 d’octubre al 2 de no-
vembre per celebrar la 
castanyada al Montseny. 
Els participants podran 
gaudir d’un cap de setma-
na lúdic i, alhora, realitza-
ran activitats relacionades 
amb la recerca de bolets. 
La sortida inclou refugi 
en una masia de la zona. 

D’altra banda, el dia 2 el 
Cim organitza la tradicio-
nal sortida per buscar bo-
lets. Aquesta activitat està 
oberta als que ja estiguin 
gaudint de la castanyada i 
per aquelles persones que 
vulguin fer l’excursió i el 
dinar al restaurant. Els in-
teressats poden informar-
se de qualsevol de les dues 
activitats a l’establiment 
Vilarrassa Homes, al car-
rer Major.

EXCURSIONISME

Núria Sánchez | Redacció

L’organització recorda que es necessiten monitors i àrbitres 
per a la Lliga Escolar. Els interessats poden lliurar el currícu-
lum a les ofi cines de l’IME (Tarragona, 32) de dilluns a dijous, 
de 17 a 19h | NS

Es necessiten monitors i àrbitres

Millores a les pistes 
del col·legi Reixac

ACTUACIONS IME

L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) està 
duent a terme diverses ac-
tuacions de millora al CEIP 
Reixac, que es preveu que 
acabin a mitjan novembre. 
Les obres consisteixen en 
la instal·lació d’una cober-
ta a la pista esportiva, a cà-
rrec de l’empresa Brocotel-

ha Cubiertas Metálicas per 
un import de 166.00 euros. 
També es procedirà a la 
cimentació de la pista ex-
terior de l’escola, a càrrec 
de l’empresa Montsallent, 
amb un cost de 159.285 
euros. Les actuacions es 
van aprovar al Ple que 
l’Ajuntament va celebrar 
en el mes de juliol.

Núria Sánchez | Redacció

Es preveu que les obres acabin a mitjan de novembre

> Set equips, a la Lliga d’Hivern
La Lliga d’hivern de futbol-7 que organitza l’Institut Mu-
nicipal d’Esports i Lleure (IME) comença el dia 31 d’oc-
tubre. Per segon any consecutiu, aquesta activitat tindrà 
lloc a l’Estadi Municipal de la Ferreria. La Lliga d’hivern, 
que s’allargarà fi ns al 6 de febrer, la formen set conjunts 
que disputen una fase prèvia d’anada i tornada. Els con-
junts participants d’enguany són La Brasa, Bar Pastora, 
Syrtel, Los Dakoky, el Lado Oscuro, Forbo i Catty. En la 
primera jornada de lliga, es podran veure els següents 
partits: La Brasa-Syrtel, Forbo-El Lado Oscuro i el darrer 
matx serà Los Dakoky-Catty. Per la seva banda, el bloc 
anomenat Bar Pastora tindrà jornada de descans. Els set 
equips jugaran deu partits en aquesta primera fase | NS

SANTI ROMERO

El Cim, a la muntanya 
per la castanyada
L’entitat fa una sortida de cap de setmana al Montseny

Dos operaris fent actuacions en el paviment de la pista del Reixac | SANTI ROMERO
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L’equip infantil de l’EF 
Montcada ha realitzat un 
inici de lliga impecable. Els 
locals han guanyat els pri-
mers cinc partits i tan sols 
han encaixat dos gols en 
contra. Els montcadencs 
són líders en solitari del 
Grup Desè de Primera Ca-
talana amb 15 punts i són 
els màxims anotadors amb 
36 gols i el segon equip 
menys golejat. En els dar-
rers partits, l’infantil A va 
endossar un clar 9 a 0 al 
Cirera i va vèncer per 4 a 
1 amb el Sant Celoni. Amb 
aquests bons resultats, el 
bloc local manté intactes els 
objectius de la temporada, 
que són mantenir la cate-
goria i intentar lluitar per 
acabar a la part alta de la 
classifi cació. 

Futbol sala. El juvenil A 
de la secció de futbol sala 
també ha obtingut bons 

resultats en els primers 
partits de lliga. Els locals 
encara estan imbatuts i li-
deren en solitari el Grup 
Primer de Segona Divisió 
A, amb 7 punts. Els mont-
cadencs van sumar la pri-

mera victòria de la tempo-
rada a casa imposant-se 5 
a 2 a l’Enlleura’t Mataró. 
D’altra banda, al darrer 
partit disputat els locals 
van guanyar al Santa Co-
loma Riunord per 3 a 5.

El júnior femení del CB 
Montcada ha obtingut 
la primera victòria de la 
temporada a la pista del 
Montmeló. Les noies de 
Fernando Arévalo es van 
imposar a les vallesanes 
amb un ajustat 59 a 66. 
Amb aquesta victòria el fe-
mení abandona les darre-
res posicions i es col·loca al 
tretzè lloc del Grup Primer 
del nivell B amb 6 punts. 

Júnior. Per la seva banda, 
el júnior masculí, de Jaume 
Berenguer i Viçens Grau, 
no ha aconseguit guanyar 
en els darrers partits. Els 
locals van caure derrotats a 
casa contra l’Esparraguera 
per 83 a 94 i van perdre a 
la pista del Sicoris 96 a 63. 
Els locals ocupen el quinzè 
lloc amb 7 punts del Grup 

Segon de Preferent i espe-
ren canviar la dinàmica i 

començar a obtenir els re-
sultats esperats.

Els cadets comencen la 
lliga amb sort dispar

El cadet B no ha aconseguit guanyar en les dues primeres jornades | SANTI ROMERO

HANDBOL. CH La Salle Montcada

Els cadets del CH La Salle 
Montcada han començat la 
lliga amb sort dispar. Men-
tre el cadet A i el femení van 
debutar amb triomf, el cadet 
B no ha aconseguit puntuar 
en dues jornades. 
El cadet A, de Pablo Ca-
marero, ha guanyat els dos 
primers partits i ocupa el 
tercer lloc del Grup Quart 
de Primera Catalana, amb 
4 punts. D’altra banda, el 
cadet femení de Mariana 

Ardeleanu va debutar al 
Miquel Poblet amb una cla-
ra victòria contra el Marto-
rell (35-27). Les locals són 
segones del Grup Quart de 
Lliga Catalana.

Cadet B. El conjunt que en-
trena Alberto Hernández 
no ha pogut començar amb 
bon peu i ha perdut els dos 
primers enfrontaments. El 
bloc local ocupa el tretzè 
lloc del Grup Segon de Pri-
mera Catalana.

Núria Sánchez | Pla d’en Coll

Les noies de Mariana Ardeleanu debuten amb triomf

L’infantil femení és 
líder amb tres victòries

FUTBOL SALA. CFS Montcada

L’equip femení del CFS 
Montcada ha començat la 
temporada amb tres victò-
ries consecutives. El conjunt 
local és líder en solitari del 
Grup Segon del Campio-
nat Femení Infantil amb 9 
punts. El bloc, que participa 
per primer cop en competi-
ció federada, ha sorprès tot-
hom amb aquest gran inici 
de campanya. En la segona 

jornada, l’infantil es va im-
posar al Martorelles per 2 a 
4 i en la següent va guanyar 
a l’Iris Sol Casagemas per 
un aclaparador 10 a 0. 

Benjamí. L’equip de John 
Serrano ha començat amb 
victòria la lliga. Els locals 
van guanyar l’Esparraguera 
per 1-4. El benjamí parti-
cipa en el Grup Primer de 
Divisió d’Honor.

Núria Sánchez | Redacció

El femení es va imposar amb claredat a l’Iris Sol per 10 a 0 | SANTI ROMERO

El conjunt s’estrena aquest any en competició federada

en 2 minuts...

> Mal inici del júnior masculí
El júnior masculí de l’AE Elvira-La Salle ha començat la 
lliga amb molt mal peu. Els nois de Julio Águila han per-
dut els primers cinc partits de lliga i ocupen el darrer lloc 
del Grup Segon del Nivell B. Contra el Sant Andreu, els 
locals van plantar cara però en l’últim quart van baixar el 
ritme i van acabar perdent per 71 a 63. En el darrer matx 
disputat –a la imatge– els locals van perdre a casa contra 
el Lluïssos de Gràcia 63 a 69 | NS

> L’infantil és líder amb tres triomfs
L’infantil del CEB Can Sant Joan ha sumat tres victòries 
en tres partits. El conjunt de Daniel Sanchís y Samuel 
Fernández s’ha col·locat líder invicte del Grup Onzè del 
Nivell B amb 6 punts. El bloc ha guanyat els dos últims 
partits de manera contundent. En la tercera jornada, va 
vèncer al Mollet B per un clar 30-81 i en la jornada quarta 
van guanyar al Caldes per 74-55 | NS

SANTI ROMERO

BÀSQUET. CB Montcada

El júnior femení aconsegueix a 
Montmeló la primera victòria

Núria Sánchez | Redacció

L’equip de Fernando Arévalo es va imposar a les vallesanes per 59 a 66

El júnior no aconsegueix guanyar en les darreres jornades | SANTI ROMERO

FUTBOL. EF Montcada

L’infantil A només encaixa 
dos gols en cinc partits

Núria Sánchez | Redacció

L’equip és líder del Grup Desè de Primera Divisió i és el conjunt menys golejat

L’infantil A s’ha convertit en el màxim anotador de la categoria | SANTI ROMERO



Manel Mondelo
Capità del buc insígnia de la nit. Qui li havia de dir a aquell escolanet de Santa Engràcia que 
acabaria sent una institució de la nit a Montcada. “Vaig deixar una església per entrar en una altra”, 
confessa amb ironia. Als onze anys va començar a treballar a Cactus, primer al bar i després a la disco 
com a guardaroba i cambrer. Als 17 muntava la seva pròpia disco, l’antic Happy Day. Després de provar 
sort en alguns projectes, va tornar a Cactus formant un tàndem perfecte amb Ernest Ortuño i viure així la 
febre d’or de la discoteca a la dècada dels 80 i principis del 90. El panorama de la nit actual no gaudeix 
de l’eclosió d’anys enrere, però Cactus, el buc insígnia, continua viu al carrer Major a punt de fer 40 anys 
sense interrupció esdevenint tot un clàssic. Per aquesta joia modernista han passat tres generacions que 
han ballat, rigut i lligat. Als seus 50 anys, el ‘Manel de Cactus’ compta sempre amb la complicitat i l’ajuda 
incondicional de l’Anna, la seva dona. Seguiran els seus dos fi lls la saga? El temps ho dirà.

“De dia, la gent es posa la 
careta i a la nit, se la treu”

Què té la nit que captiva la gent que 
us hi dediqueu?
El que viu la nit arriba abans al dia. 
Per tant, sempre vas per davant. La 
nit és màgica.
I la gent es treu la careta...
Se les posen al matí i se les treuen a 
la nit. El dia és feina, cues, patiment. I la 
nit és més espontània. Només cal veure 
com s’arregla un per assaborir-la. 
Durant els seus 40 anys a l’hostaleria 
l’any 1975 va ser especial...
A l’agost d’aquell any vaig obrir la dis-
co Happy Day a la carretera Vella i el 
20N, unes obres de reforma es van 
convertir en una festa antifranquista. 
Podia haver acabat a la la garjola de 
la Guàrdia Civil.
Un record de Cactus és la llegenda 
dels ‘reservats’. Què se n’ha fet?
La gent abans no tenia possibilitats de 
tenir intimitat (se li escapa el somriu-

re). Hi havia baralles per agafar taula. 
Si els reservats parlessin…
El senyor Ernest –fundador de Cac-
tus– li deia la Bombonera, era com el 
Bocaccio del Vallès, amb llum tènue. 
Montcada als anys 70, 80 i 90 tenia 
un ambient de festa de luxe...
La discoteca Cactus va obrir al de-
sembre del 1969. Aleshores també 
funcionaven els balls de l’ABI. Als 70 
Cactus i Jony Club (després Happy 
Day) de la carretera Vella eren els lo-
cals de referència. Als 80, Cactus con-
tinuava i s’afegia, al 1982, l’HJ. La gent 
no necessitava sortir de Montcada.
No només no calia sortir, sinó que 
venia la gent de fora.
Cactus plantava cara a les macrodis-
coteques com Teatre de Mollet. Venia 
gent de Sabadell, Mollet, la Llagosta, 
Montmeló... Montcada no ha estat un 
poble avorrit i sempre n’estava ple.

Com ha canviat el panorama. Ara 
poca gent arrisca. 
Les iniciatives que han tingut profes-
sionalitat i continuïtat encara funcio-
nen. Això sí, falta diversifi car l’oferta. 
M’agradaria que hi haguessin més 
opcions. Això garantiria que la gent 
no marxés a Barcelona, però és un 
discurs massa victimista. 

Què oferia abans Cactus que la van 
fer única?
La singularitat de l’edifi ci, però sobre-
tot, perquè vam saber connectar amb 
la gent. Vam ser punters amb la músi-

ca i innovadors en la forma d’apropar-
nos als instituts.
I què ofereix ara?
Cactus porta 40 anys amb la mateixa 
propietat, el mateix nom, el mateix lloc. 
No és tan fàcil com començar de nou. 
Però m’agradaria que la gent conti-
nués passant-hi. Seria com el símil 
del cotxe model escarbat. Hi ha el 
model antic i el nou, que et recorda el 
clàssic de tota la vida, que ha seguit 
una evolució, però sense renunciar al 
passat.
Compaginar la discoteca i un res-
taurant no ha de ser fàcil.
Ho he fet durant 10 anys. S’hauria de 
fer un homenatge a tots els hostalers. 
Realment, fem un servei molt sacrifi -
cat. Però estic satisfet, i a més, tinc el 
plaer de poder treballar amb la meva 
dona, l’Anna. Ella és vital per a mi.
Ara, fi ns i tot, es planteja obrir Cactus 

el dis sabte a la tarda amb una sessió 
light.
Serà una sessió per a joves entre 
16 i 18 anys. Precisament, són els 
pares els que em demanen ara que 
la discoteca obri a la tarda. Tenen la 
tranquil·litat de saber que els seus fi lls 
no han de sortir fora. 
Ja hi ha data d’obertura?
Abans que acabi l’any ja podrem obrir. 
Vull recuperar les festes d’instituts en 
què es recaptaven diners per al viatge 
de fi  de curs.
Vostè té una relació especial amb 
en Fede Sardà, propietari de Luz de 
Gas i un dels homes infl uents de la 
nit a BCN...
No hem d’oblidar que ell va començar 
com a dj a Cactus als anys setanta. Ens 
uneix una gran amistat. Vam fer el viat-
ge de lluna de mel junts en moto, amb 
les nostres respectives parelles.

“Montcada necessita 
diversifi car l’oferta 
d’oci. Ara obrirem la 
discoteca el dissabte a 
la tarda per als joves”

 SANTI ROMERO

Empresari d’oci nocturn

>A títol personal
Lluís Maldonadoo


