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La direcció de Nissan ha presentat davant 
el Departament de Treball de la Generalitat 
l’anunciat expedient de regulació d’ocupa-
ció (ERO), que podria suposar l’acomiada-
ment de 1.288 empleats abans d’acabar 
l’any i de 392 més al setembre del 2009. 
Ara per ara, no se sap quants treballadors 
de la planta del Pla d’en Coll hi estan direc-
tament afectats. 

Els empleats de 
Nissan demanen a 
la Generalitat que 
no accepti l’ERO

La violència masclista afecta 
desenes de dones del municipi. 
Així ho constata el primer infor-
me sobre la qüestió que ha elabo-
rat la Regidoria de Dona i Igualtat i 
que va ser presentat en el Ple del 
mes d’octubre. Una de les dades 
més signifi catives és que, durant 
el 2007, un total de 63 dones van 
tenir una ordre judicial d’allunya-
ment respecte les seves parelles.

L’IBI, afectat per la revisió cadastralL’IBI, afectat per la revisió cadastral
L’any vinent l’Ajuntament no podrà seguir mantenint les bonifi cacions dels tres últims exercicis PÀG. 4

> ORDENANCES FISCALS 2009> ORDENANCES FISCALS 2009 
SANTI ROMERO

El fotògraf Albert 
Porres, guanya 
la Biennal PÀG. 19
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DONES

Un informe local sobre violència masclista
constata l’elevat nombre d’afectades
Amb motiu del Dia Internacional contra la violència vers les dones, el 25 de novembre, les entitats i l’Ajuntament organitzen diferents actes

Més d’un centenar de dones del 
municipi han estat víctimes de 
la violència de gènere per part 
de les seves parelles al llarg del 
2007 i 63 han tingut una ordre 
de protecció judicial per aquest 
motiu. Aquestes són algunes de 
les dades que es desprenen del 
primer informe elaborat per 
l’Ofi cina d’Atenció a la Dona 
(OAD) en col·laboració amb di-
ferents departaments de l’Ajun-
tament, el Mossos d’Esquadra i 
la Policia Local. 
L’estudi constata que 72 dones 
es van adreçar l’any passat a 
l’OAD en demanda d’algun dels 
diferents serveis que en presta 
–suport psicoemocional, psicote-
ràpia, assessoria jurídica o infor-
mació– i 43 van ser ateses també 
per Serveis Socials. D’altra ban-
da, la Policia Local hi va inter-
venir en 12 ocasions i els Mossos 
van tramitar nombroses denún-
cies tot i que a l’informe només 
consten 63 –les que coincideixen 
amb l’ordre de protecció– la res-
ta de casos no han estat compta-
bilitzats, bé perquè el jutge no va 
dictar mesures d’allunyament o 
perquè les denunciants van tor-
nar a viure amb el seu presump-
te agressor.   

El nombre exacte de dones 
afectades, però, no s’ha pogut 
obtenir ja que la identitat de les 
víctimes és confi dencial, de ma-
nera que no es pot saber quantes 
d’elles han estat ateses per di-

ferents serveis alhora. Sí se sap 
la procedència de les usuàries: 
el 71% són espanyoles; el 7,9% 
marroquines, i el 7,9 equatoria-
nes, mentre que el 12% restant 
correspon a 8 nacionalitats dife-
rents. Així mateix, la procedèn-
cia dels agressors és majoritària-
ment espanyola.

Suport tècnic i emocional. Dar-
rere de cada xifra hi ha una 
dona amb una història personal 
concreta. “La majoria arriba 
demanant ajuda psicològica 
i jurídica”, explica la tècnica 
responsable de l’OAD, Úrsula 
Santa Cruz, “i moltes en plena 
crisi d’angoixa”. Tot i que el ser-
vei s’ha ampliat, els casos van en 
augment i no sempre es pot do-
nar resposta amb la celeritat que 
la usuària voldria. “Si la situa-
ció és greu –explica la tècnica– 
intentem accelerar al màxim 
les visites o bé derivar-les cap a 
altres centres”. Santa Cruz reco-
neix que en aquest tipus de feina 
és difícil no implicar-se: “Ens abo-
quem a ajudar dones que al fi -
nal tornen amb la parella; però 
no les podem culpabilitzar, sinó 
recorda’ls-hi que poden tornar 
quan vulguin”.
Col·laborant amb l’OAD hi ha la 
xarxa veïnal de voluntàries que fa 
una tasca solidària donant suport 
a dones que necessiten companyia 
o algú amb qui parlar. El grup el 
forma una trentena de veïnes que 
coordina Rosa Fornieles. “Nosal-
tres no som psicòlogues, ni ex-
pertes, el que fem és escoltar-
les”. Inicialment era l’OAD la que 
posava en contacte les dones mal-
tractades amb la xarxa. Ara són 
les dones del grup les que detec-
ten possibles casos de violència i 
les que s’acosten directament a les 
afectades per oferi’ls-hi suport.

Rosa Fornieles, en primer terme, i Úrsula Santa Cruz, repassant l’agenda d’actes amb motiu del Dia Internacional contra la violència |  PILAR ABIÁN

La xifra exacta de 
dones maltractades 
no s’ha pogut obtenir 
perquè la seva identitat 
és confi dencial

Pilar Abián | Montcada

entrevista

M.Teresa Gallego: “La violència masclista no 
només afecta les dones sinó tota la societat”

-Per què des de la Regidoria Dona 
i Igualtat es decideix fer un infor-
me sobre la violència de gènere? 
Volíem saber on som per poder 
marcar el camí de cap a on hem 
d’anar. Fins ara teníem una per-
cepció del problema, però ens 
faltaven les dades.
-I com valora la “fotografi a” que 
ens dóna aquest informe?
És parcial, no és la foto fi nal, ja que 
moltes dades no s’han pogut obte-
nir. De tota manera, no em satisfà 
perquè, precisament per no dispo-
sar de tota la informació, podem 
dir que això només és la punta de 
l’iceberg i deixa entreveure que hi 
ha moltes dones víctimes de vio-
lència masclista.
-Quina és la dada més impactant?
El fet que al 2007 un total de 
63 dones tinguessin una ordre 
d’allunyament de les seves pare-
lles i hagin viscut sentint-se ame-
naçades. 
-Com a regidora de Dona i Igual-

tat, quin repte 
es planteja?
Trencar el si-
lenci que en-
volta la violèn-
cia masclista 
i implicar els 
homes en 
l’eradicació de 
la mateixa. Hem de consolidar els 
serveis que ja tenim a l’Ofi cina 
d’Atenció a la Dona, seguir amb 
les campanyes de conscienciació, 
sobretot entre els joves, i treba-
llar per impli car la judicatura en 
la comissió local que fa el segui-
ment dels casos de violència. El 
preàmbul de la Llei d’eradicació 
de la vio lència masclista diu tex-
tualment que “els drets de les do-
nes no estan garantits”. Aquesta 
afi rmació ens ha de fer refl exionar i 
prendre consciència de l’abast del 
problema. El pateixen les dones, 
però no només les afecta a elles, 
sinó a tota la societat | PA

FOTO: PILAR ABIÁN

Dia contra la Violència
envers les dones 
20 l novembre
Xerrada. “Violència de gènere: quin paper 
juguem els homes?”, a càrrec de Daniel 
Gabarró. Casa de la Vila, 19h.

21 l novembre
L’hora del conte. “Contes per a tots i... 
totes”, a càrrec d’Anna Roca. Biblioteca 
carrer Montiu, 18h.

Exposició fotogràfi ca. “Les dones, una vi-
sió juvenil”. Can Tauler.

25 l novembre
Videofòrum. C.C. l’Alzina,18h. Organitza: 
Grup de Dones de Terra Nostra.

Concentració. Casa de la Vila,19h. Organit-
za: Xarxa veïnal, OAD, Dona i Igualtat.

Concentració. Parc del Turó Blau, 19h. Or-
ganitza: Grup de Dones de Can Cuiàs.

26 l novembre
Xerrada. “Drets de la dona, aspec-
tes legals de la violència”, a càrrec de 
l’advocada Marta Argudo. Espai Cultural 
Kursaal,19h.

28 l novembre
Curtmetratges. “Els confl ictes de les rela-
cions de parella”. Auditori, 20h.
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PLE D’OCTUBRE

El cost desigual de l’IBI centra el debat 
sobre les ordenances fi scals del 2009
L’oposició reclama al govern que mantingui les bonifi cacions que hi ha hagut des de l’última revisió cadastral

El govern local (PSC i CiU) ha 
aprovat en el Ple del mes d’oc-
tubre la proposta inicial de les 
ordenances fi scals i preus públics 
per al 2009 amb un augment 
mig global del 4,5%. “L’incre-
ment va en la línia del que han 
pactat la resta d’ajuntaments 
de la comarca”, va explicar el 
president de l’Àrea Econòmica, 
Joan Maresma (CiU). Hi ha im-
postos que no pugen, com ara el 
de vehicles, i d’altres que aug-
mentaran un 6% –és el cas de 
l’IAE– mentre que l’Impost de 
Béns Immobles (IBI) tindrà una 
incidència desigual entre alguns 
veïns, ja que en el proper exer-
cici no es podran seguir aplicant 
les bonifi cacions que sí s’han dut 
a terme en els darrers tres anys. 
Precisament, aquesta qüestió va 
ser una de les més criticades per 
l’oposició, que ha anunciat la 
presentació d’al·legacions. 

Esquerra, que va fer una votació 
diferenciada a favor d’algunes or-
denances i en contra d’altres, va 
demanar al govern que complei-
xi amb el compromís sobre l’IBI 

que va adquirir quan es va fer 
la revisió cadastral. “Aleshores 
el regidor Maresma va dir que, 
malgrat que per llei només es 
podien aplicar les bonifi cacions  
durant tres anys, després se se-
guirien mantenint”, va dir la 
portaveu del grup, Marta Aguilar. 
Per a Esquerra, les bonifi cacions  
han estat un error, ja que han 
causat greuges i desequilibris en-
tre els veïns que, en la seva opi-
nió, s’haurien evitat si des d’un 
inici s’hagués aplicat el tipus de 
gravamen corresponent.
El PPC, per la seva banda, tam-
bé hi va votar en contra perquè 
l’augment de les ordenances se 
situa un punt per sobre de la 
previsió d’IPC anunciada pel go-

vern central, que és del 3,5%. La 
portaveu del grup, Eva García, 
va titllar d’“abusiu” l’increment 
de l’IAE en un 6%. “Aquestes 
ordenances van en contra dels 
ciutadans, de la indústria i del 
comerç”, va dir l’edil.   
El grup majoritari en l’oposició, 
ICV-EUiA, va reclamar al go-
vern estudis econòmics que jus-
tifi quin les ordenances i els preus 
públics. “Les taxes haurien d’es-
tar per sota o igual del preu del 
servei que se’ns presta però no 
hi ha informes que justifi quin 
el cost real”, va dir el portaveu 
Josep M. González. L’edil d’ICV-
EUiA va afegir que la pujada de-
sigual de l’IBI respon a una mala 
gestió per part del govern. Mares-

ma va tancar el debat assegurant 
que el cost dels serveis supera 
clarament el que aporten els veïns 
mitjançant les ordenances i va rei-
terar que “el tipus de gravamen 
en l’impost de béns immobles 
serà un dels més baixos dels 
municipis de l’entorn”. 
En relació als problemes econòmics 
que travessen els ajuntaments, el 
Ple va aprovar una moció per de-
manar més recursos des de l’Estat 
cap a les administracions locals. El 
document, que va ser rebutjat pel 
grup municipal del PPC, acorda 
donar suport a les associacions 
municipalistes catalanes en les 
seves accions per aconseguir un 
nou model de fi nançament que 
benefi ciï els ajuntaments.

El Ple va aprovar 
una moció en què es 
reclama un nou model 
de fi nançament per      
als ajuntaments

Pilar Abián | Montcada

El president de l’Àrea Econòmica, Joan Maresma (CiU) –al centre de la imatge–, en un moment de la seva intervenció davant del Ple | LAURA GRAU

La Generalitat 
destinarà 6,5 
milions en 
inversions

El projecte de pressupostos ela-
borat per la Generalitat destina 
6.615.724 euros a actuacions a 
Montcada durant el 2009. La 
partida més important, de 3,5 mi-
lions, és per a la construcció de la 
promoció de 92 pisos de lloguer 
en règim general que l’Incasòl  
farà a Mas Duran. Per a la sego-
na fase del nou CEIP, que també 
s’està aixecant en aquest sector 
de Mas Rampinyo, s’ha previst 
una inversió d’1’2 milions, per 
construir les instal·lacions esco-
lars per als cursos de primària. 
La primera fase de les obres, se-
gons l’Ajuntament, s’està execu-
tant en funció de les previsions 
de la Generalitat. Quant a la mi-
llora de l’encreuament entre la 
N-150 i la C-17 –la segona fase 
del soterrament– es destina 1,6 
milions, per a les expropiacions 
necessàries per fer l’obra i altres 
actuacions derivades.

Carril bus i VAO. L’actuació que 
més diners rep de tot el pressu-
post que la Generalitat destina 
a la comarca –amb un total de 
219 milions– és el carril per a 
vehicles d’alta ocupació (VAO) 
i autobusos de l’autopista C-58,  
que enllaçarà Ripollet amb Bar-
celona, passant per Montcada i 
Reixac i Cerdanyola. Està pre-
vist que els treballs s’executin en 
tres anys i que en aquesta prime-
ra fase es construeixin els túnels 
i els accessos des de Barcelona, 
per un import de 18,7 milions 
d’euros –el pressupost total de 
l’actuació puja a 80. 

Silvia Díaz | Redacció



52a quinzena | Novembre 2008 Notícies 05

MAS DURAN

La documentació es pot lliurar a l’Ofi cina Local d’Habitatge fi ns al 10 de desembre

Fins al 10 de desembre és obert el 
termini per presentar sol·licituds a 
un dels 42 pisos de lloguer per a 
joves que l’Incasòl està construint 
a Mas Duran. Els aspirants han de 
tenir 35 anys com a màxim i acre-
ditar tres anys d’empadronament a 
Montcada o bé haver-ho estat du-
rant 6 dels darrers 10 anys. També 
cal justifi car uns ingressos nets mí-
nims de 8.000 euros anuals i infe-
riors a 3’5 vegades l’Indicador Pú-
blic de Renda d’Efectes Múltiples 
(IPREM), que equivalen a 32.614 
euros per a una sola persona i a 
33.623, per a dues. 
Les sol·licituds es podran recollir 
a l’Ofi cina Local d’Habitatge, a 
la segona planta de l’edifi ci de 
l’Ajuntament. L’empresa pública 
Adigsa valorarà cadascuna de les 
instàncies i elaborarà les llistes 
provisionals d’admesos i exclo-
sos, que s’exposaran durant 10 
dies hàbils a l’Ajuntament i al web 
www.adigsa.cat. Les peticions es 
dividiran en tres grups. Als pi-
sos més grans, de 2 habitacions 

i amb pàrquing vinculat, podran 
optar grups de 2 a 4 persones si 
la tercera i la quarta són menors 
d’edat. Pel que fa als habitatges 
d’una habitació –15 amb pla-
ça d’aparcament i 14 sense– hi 
podran accedir una o dues per-
sones. També hi ha una vivenda 
de dues habitacions adaptada per 
a persones amb mobilitat reduïda 
i amb pàrquing inclòs, a la qual 
podran accedir famílies d’un mà-
xim de 4 membres si el tercer i 
quart encara no tenen els 18 anys. 
“Hem agrupat les sol·licituds en 
tres llistes diferents donada la di-
versitat de situacions dels joves”, 

ha explicat la regidora d’Habitatge, 
Eva Gonzalo (PSC).  
Els pisos tenen entre 39 i 56 me-
tres quadrats. El preu del lloguer 
mensual se situarà entre els 230 
euros per als pisos més petits i 
al voltant dels 370 euros per als 
més grans. La durada del con-
tracte serà de cinc anys.

Fundació Mediterrània. La societat 
farà el 21 de novembre el sorteig 
dels 27 pisos de protecció ofi cial 
que l’entitat està construint a Mas 
Duran. L’acte començarà a les 
20h, al pavelló Miquel Poblet. En 
total s’han rebut 190 sol·licituds.

Sílvia Alquézar | Redacció

El bloc de pisos de lloguer per a joves s’està construint a l’avinguda Europa | PREMSA  AJUNTAMENT

Obert el termini per sol·licitar un 
dels pisos de lloguer per a joves

veu crítica

El Ple aprova les bases i ICV-EUiA hi vota en contra
Les bases que regulen l’accés als 
habitatges es van aprovar al Ple 
d’octubre amb el vot a favor de 
totes les forces polítiques i en con-
tra del grup municipal d’ICV-EUiA, 
perquè considera que els ingres-
sos mínims que es demanen són 
massa elevats. “S’hauria d’haver 
afavorit l’accés dels joves amb 

menys recursos econòmics”, va 
destacar la regidora ecosocialista 
Alba de Lamo. En aquest sen-
tit, la regidora d’Habitatge, Eva 
Gonzalo (PSC), va contestar que 
“s’ha baixat a 8.000 els ingres-
sos mínims, perquè Adigsa va 
establir  un sou de sortida 1.000 
euros superior” | SA
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Flexibilitat horària per poder por-
tar els fi lls a l’escola, beques per a 
material escolar o menjador, tardes 
lliures o disposar d’un marge per fer 
la feina són algunes de les propos-
tes que apliquen empreses locals 
perquè els seus treballadors pu-
guin conciliar la vida laboral amb 

la familiar. Aquestes idees es van 
posar en comú en un taller fet el 
6 de novembre a les instal·lacions 
de Lafarge Cementos, a càrrec de 
les regidories de Promoció Econò-
mica i Dona i Igualtat.  
Una quinzena de representants 
d’empreses d’àmbits ben diversos 
va participar a la jornada, que di-

namitzava una agent d’igualtat. 
L’objectiu era posar en comú les 
iniciatives que ha engegat cada 
fi rma perquè els seus treballa-
dors i treballadores puguin con-
ciliar els seus compromisos labo-
rals amb els familiars, a la mateixa 
vegada que se’ls informava sobre la 
nova Llei d’Igualtat.

El comitè d’empresa de Tyco a 
Montcada i Reixac ha elaborat 
un projecte de recol·locació del 
personal de la planta del Pla 
d’en Coll per tal de minimitzar al 
màxim els acomiadaments. “Les 
plantes catalanes hem arribat a 
un acord amb la direcció pel que 
fa a les indemnitzacions, però a 
Montcada, volem mantenir els 
llocs de feina”, ha explicat Mario 
Salinas, portaveu de CCOO a la 
planta montcadenca. 
El procés de regularització pro-
mogut per l’empresa deixaria 
sense feina 69 empleats del Pla 
d’en Coll, dels quals 36 es preju-
bilarien als 57 anys i la resta, 33, 
serien acomiadats. La proposta 
del comitè és reubicar al màxim 
aquestes 33 persones. “Hi ha gent 
a l’empresa, major de 57 anys, 
que vol afegir-se a les prejubi-
lacions, però no està afectada 
per l’expedient”, ha dit Salinas.

Acord. Si bé el comitè de Montca-
da lluitarà per evitar els acomia-

daments, des del punt de vista 
econòmic, valora positivament 
la proposa acordada entre la di-
recció i els comitès de Montcada, 
Barcelona i Berga.
Una de les principals aportacions 
és la conversió de la planta de 
Montcada i Reixac en un cen-
tre estratègic, per convertir-lo en 
un dels quatre espais tecnològics 
claus d’estampació i galvànica del 
grup Tyco a Europa.
La proposta preveu l’extinció de 
209 contractes, amb indemnitza-
cions de 60 dies de salari per any 
treballat amb un màxim de 42 
mensualitats. El preacord contem-
pla que els treballadors que a 31 
de desembre de 2009 tinguin 57 o 
més anys es podran acollir al pla 
de prejubilació, que garanteix el 
100% del salari base net del treba-
llador i el 100% de la base regula-
dora de càlculs de jubilació dels 64 
ó 65 anys. 
Treballadors de Tyco van partici-
par el 5 de novembre a la manifes-
tació unitària, a Barcelona, contra 
els ERO a empreses catalanes.

El comitè pretén reduir al 
màxim els acomiadaments

TYCO A MONTCADA

Els sindicats proposen ampliar les prejubilacions

Silvia Díaz | Redacció

L’ERO preveu 1.300 acomiadaments 
enguany i altres 400 més, al 2009
La direcció va presentar el dia 10 la proposta de regularització a la Generalitat

Un mes després de fer l’anunci, la 
direcció de Nissan va presentar el 
10 de novembre, davant el Depar-
tament de Treball, un expedient 
de regulació d’ocupació (ERO), 
que podria fer-se efectiu enguany 
i que suposaria l’acomiadament 
de 1.288 empleats. La direcció 
preveu presentar-ne un altre al 
setembre del 2009, que deixaria 
sense feina altres 392. Al tanca-
ment d’aquesta edició no s’havia 
concretat la xifra de treballadors 
de la planta de Montcada afectats 
per l’ERO.
Ara, sindicats i empresa, amb la 
mediació d’un inspector de Tre-
ball, disposen d’un mes de nego-
ciació per intentar trobar una sor-
tida consensuada a la retallada de 
la plantilla. Si durant aquest temps 
no s’arriba a un acord, l’adminis-
tració disposarà d’altres 15 dies 
per prendre una decisió. “Hem 
demanat a Treball que no ac-
cepti l’ERO i proposi un pla 
industrial i ens ha dit que l’ana-
litzaria amb lupa”, ha explicat el 

president del comitè d’empresa de 
Nissan al Pla d’en Coll, Joaquín 
Carrillo.  L’anunci de l’ERO ha 
provocat la intensifi cació de les 
accions de protesta per part dels 
treballadors. El mateix dia 10 es 
va tallar la ronda Litoral. El dia 
11 hi va haver una manifestació 
des de la plaça Espanya fi ns a les 
torres de Nissan de la plaça Cerdà 
de Barcelona i el 12, els empleats 
van anar fi ns al Parlament català.

Moció al Ple. Davant la crisi a 
Nissan i a d’altres empreses lo-
cals, tots els grups municipals van 
aprovar al Ple d’octubre una mo-
ció, prèvia ment consensuada, per 
instar els governs de la Generali-
tat i de l’Estat espanyol a vetllar 
per la competitivitat dels sectors 
industrials del país i, en el cas de 
Nissan, perquè el govern autòno-
mic revisi l’ERO de forma escru-
polosa.

Silvia Díaz | Redacció

NISSAN

Un grup de treballadors en una de les nombroses manifestacions contra l’ERO | CCOO BARCELONA

Silvia Díaz | Can Sant Joan

Taller amb empreses sobre com 
conciliar la vida laboral i la familiar
L’activitat, organitzada per Promoció Econòmica i Dona i Igualtat, es va fer a Lafarge

FORMACIÓ

La sessió, feta a les instal·lacions de Lafarge, la va dirigir una agent d’igualtat  | SILVIA DÍAZ
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> Buidat del dipòsit de ferralla
Al tancament d’aquesta edició, l’empresa Traymas –concessionària 
del dipòsit de ferralla de Can Sant Joan– retirava el material que fi ns 
ara hi havia a la instal·lació. El termini atorgat pel Consistori per  fer 
aquesta operació anava del 10 al 15 de novembre. Durant aquests 
dies, el precinte, col·locat a principi d’octubre, s’ha aixecat per tal que 
l’empresa pogués desallotjar el solar | SD

en 2 minuts...

PREMSA AJUNTAMENT

> Adjudicades les obres de l’aparcament
Construcciones Deumal s’encarregarà de la urbanització de l’aparcament 
sota la C-33, a Montcada Nova (imatge), amb un cost de 190.000 euros. 
L’actuació consistirà en la remodelació de la zona d’aparcament actual. 
Com a resultat, es condicionaran 200 estacionaments. Posteriorment, 
es dissenyaran tres pastilles d’aparcament davant el col·legi La Salle, a la 
cruïlla entre la rambla dels Països Catalans i el carrer Lleida i entre aques-
ta darrera via i Carrerada. Durant el mes aproximat que duraran les obres 
quedarà restringit l’estacionament de vehicles en aquests espais | SD

> Debat sobre salut i participació ciutadana
La Coordinadora per la Sanitat Pública –que agrupa Ripollet, Cerdanyola, 
Montcada i Barberà– organitza el 15 de novembre una jornada de debat 
sobre els governs territorials de salut i la participació ciutadana, que tin-
drà lloc al Centre Cultural de Ripollet (Rambla Sant Jordi, 2-4), a les 10h. 
Hi assistirà el consultor sanitari Albert Ferri. La principal reivindicació del 
col·lectiu és la construcció immediata de l’hospital Ernest Lluch | SD

Un total de 31 d’associacions i 
entitats del municipi han presen-
tat una denúncia penal davant 
la Fiscalia de medi ambient per 
la “greu contaminació” que 
provoca la fàbrica Lafarge. La 
Plataforma Antiincineració ja va 
anunciar l’estiu passat la voluntat 
de dur aquesta qüestió als tribu-
nals i ha estat ara, al mes de no-
vembre, quan l’acció ciutadana 
s’ha fet efectiva.
L’advocat encarregat de tramitar 
l’acusació, Albert Calduch, argu-
menta que aquesta indústria està 
situada a menys de cent metres 
del barri de Can Sant Joan –on 
viuen 5.200 persones– i que ge-
nera “altíssimes quantitats de 
substàncies nocives, especial-
ment partícules”. Així mateix, 
el lletrat afi rma que la cimentera 
incompleix les actuals normati-
ves sobre controls d’emissions 
de forma contínua, utilitzant uns 
procediments insufi cients per evi-
tar la contaminació. A la denún-
cia, també es fa constar que els 

veïns porten anys convivint amb 
la pols que genera la fàbrica. Una 
altra de les queixes fa referència 
al nivell de soroll que prové de la 
instal·lació durant les 24 hores del 
dia. Calduch afi rma que als car-
rers propers, el soroll diürn arriba 
a 70 decibelis i el nocturn a 57, 
quan els límits legals estan a 60 i 
50 decibelis, respectivament. 
“Les quantitats de substàncies 
perilloses i els alts nivells de con-
taminació acústica que, amb ple 
coneixement, genera Lafarge 
són tan greus i porten patint-se 
ja tants anys que han entrat ja 
dins la categoria d’il·lícit penal”, 
afegeix l’advocat. Les associacions 
i entitats de Montcada que donen 
suport a la denúncia consideren 
que la cimentera concorre en un 
delicte ambiental que preveu penes 
de fi ns a 4 anys de presó.

Resposta de Lafarge. L’empresa 
ha respost amb immediatesa tot 
i afi rmar no tenir constància de 
cap denúncia. Lafarge assegura 
complir amb la legislació vigent 

en matèria mediambiental i haver 
invertit més de 40 milions d’euros 
en la fàbrica montcadenca en els 
últims 20 anys per pal·liar la con-
taminació. En relació al soroll, 
la fi rma recorda que les seves 
instal·lacions es troben en un en-
clavament industrial envoltat de 
carreteres i vies, de manera que 
no tot l’impacte acústic es pot atri-
buir a la cimentera.

Una trentena d’entitats denuncia 
Lafarge a la Fiscalia de Medi Ambient

QUEIXA FORMAL

Els col·lectius afi rmen que la fàbrica cimentera és un focus de contaminació

Pilar Abián | Redacció

Imatge de la cimentera | SANTI ROMERO
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Els 75 establiments adherits a la campanya de Montcada Centre Comerç 
(MCC) Els dijous, comprar és estalviar, ofereixen un cop a setmana, des 
del 6 de novembre, articles a millor preu. Alguns comerços, com els de 
confecció, apliquen descomptes, altres botigues posen a la venda, a preu 
rebaixat, un producte concret, i d’altres, com les fruiteries –com a la de la 
imatge– fan ofertes de dos o tres productes a un preu més barat. Aquesta 
iniciativa es durà a terme cada dijous fi ns al 18 de desembre | SD

SILVIA DÍAZ

> Ja és al carrer la campanya de l’MCC

El senador 
Isidre Molas 
visita Montcada

TERRA NOSTRA

El delegat del govern visita les obres 
de remodelació de l’estació de tren
Joan Rangel reitera el compromís del govern central de soterrar la línia de França al seu pas pel nucli urbà

El delegat del govern a Cata-
lunya, Joan Rangel, va visitar 
l’11 de novembre les obres de 
remodelació de l’estació de tren 
de Terra Nostra, de la línia C-4 
i C-7 de rodalies. L’actuació, su-
fragada per l’Adif, té un cost de 
més de 2 milions i mig d’euros i 
preveu la construcció d’un nou 
edifi ci de viatgers, dos ascensors 
per garantir l’accessibilitat a les 
andanes i un pas soterrat que 
connectarà els carrers Priorat i 
Alzina.

Compromisos adquirits. El repre-
sentant del govern central es va 
desplaçar fi ns a l’estació acompa-
nyat de l’alcalde, César Arrizaba-
laga (PSC), i el director executiu 
d’estacions de viatges de l’Adif, 
Carlos Ventura. “Una de les 
prioritats del govern central és 
millorar la mobilitat en trans-
port públic i les presta cions 
als usuaris”, va dir Rangel, tot 
afegint que la remodelació de 

l’estació montcadenca “respon 
clarament als criteris de millo-
rar l’accessibilitat i la seguretat 
dels usuaris i dotar-los d’uns 
serveis de qualitat”.
El delegat també va reiterar du-
rant la seva visita a Montcada la 
voluntat del govern central de 
mantenir els acords sobre el so-

terrament de la línia de França 
subscrits amb l’Ajuntament: “Se-
guim treballant plegats per-
què les actuacions que es facin 
reverteixin positivament en el 
municipi”.
Arrizabalaga, per la seva banda, 
va manifestar la seva satisfacció 
per l’inici del projecte. “Després 

d’una llarga espera i de moltes 
reivindicacions, per fi  podem 
dir que les obres són una re-
alitat”, va dir. Està previst que 
l’actuació es faci en el termini de 
14 mesos i que bona part dels 
treballs es realitzin en horari noc-
turn per no perjudicar la circula-
ció de convois.

Pilar Abián | Terra Nostra

Rangel, al costat de l’alcalde, escoltant les explicacions de l’edil sobre les obres de l’estació, una de les cinc que hi ha al municipi | PILAR ABIÁN

El senador de l’Entesa Catalana 
de Progrés, pel PSC, i vicepresi-
dent primer del Senat, Isidre Mo-
las, va visitar Montcada i Reixac 
el 30 d’octubre, per entrevistar-
se amb l’alcalde, César Arrizaba-
laga (PSC), i altres representants 
del govern municipal. “M’he 
trobat un municipi molt can-
viat que jo recordava de quan 
era petit, perquè hi tenia famí-
lia”, va dir Molas. 
El senador i els representants del 
govern van analitzar la situació 
d’aquelles qüestions de ciutat 
que depenen de decisions de 
Madrid, com ara el soterrament 
de la línia de tren de França o el 
projecte de desdoblament de la 
línia de Vic | SD

Molas, signant en el Llibre d’honor | PREMSA

Nuet podria 
ser el nou 
coordinador 
general d’IU

El senador montcadenc Joan Josep 
Nuet és un dels candidats a ser el 
nou coordinador d’Izquierda Uni-
da (IU), representant el corrent 
IU Té Futur, que té el suport, en-
tre d’altres d’EUiA. La decisió es 
prendrà durant el pròxim Congrés 
d’IU, els dies 15 i 16 de novem-
bre. De fet, representants d’EUiA 
es van reunir el 10 de novembre 
a Madrid amb els altres candidats 
–Inés Sabanés, del corrent pròxim 
al dimitit Llamazares, i Cayo Lara, 
del PCE– per consensuar una can-
didatura unitària, però fi nalment 
no hi va haver acord. Al tancament 
d’aquesta edició, estava pendent 
la confi rmació de la candidatura 
del sector crític amb el PCE, amb 
l’alcalde de Marinaleda (Sevilla), 
Juan Manuel Sánchez Gordillo, al 
capdavant | SD

Nuet, en un acte a la Casa de la Vila | ARXIU/SD
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Llogo. Pis a Montcada. Preu: 750 e/m. 
Inclou despeses de comunitat i impostos, 3 
habitacions. Tel: 938 460 000- 670 321 867-
691 674 675.
Adopcions. Vols adoptar un gos? Tora, Poli i 
Laika t’estan esperant. Si n’estàs interessat, 
truca al 639 374 597.
Es lloga o es ven. Plaça d’aparcament 
per a un vehicle gran, al carrer Aragó (Mas 

Rampinyo). Telèfon: 620 992 410.
Vendo o alquilo. Plaza de parquing para 
coche mediano-pequeño en la calle Santiago 
(Montcada centro). Tlf. 685 503 503.
Busco. Pis de lloguer a Montcada i Reixac 
amb quatre habitacions. Tel.  677 241 486.
Lloguer. Places de parquing per a motos a 
Mas Rampinyo. Preu: 20 euros mensuals. 
Tels: 935 750 429 / 691 077 039.

taulell d’anuncis gratuïts tel. 935 726 491
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Els okupes abandonen l’edifi ci arran 
l’expedient de ruïna de l’Ajuntament
La Plataforma en Defensa del Patrimoni organitza una jornada per reparar la teulada

Els joves que van ocupar la Torre 
dels Frares el passat mes d’abril 
per recuperar-la com a centre so-
cial van abandonar l’edifi ci el 9 
de novembre, un dia abans que 
expirés el termini de 10 dies que  
els hi va donar el Consistori per 
fer-ho, després que declarés la ruï-
na tècnica i econòmica de la casa, 
situada a la carretera de la Roca, 
a l’alçada del Torrent de Vallen-
çana. Tot i així, el col·lectiu ha 
presentat un recurs contra la deci-
sió municipal i continuarà do  nant 
suport a les accions que engegui 
la Plataforma en Defensa del Pa-
trimoni, de la qual formen part 
diverses entitats locals com l’Abi, 
la CAL, l’Assemblea de Joves i 
les associacions de veins de Can 
Sant Joan i de Montcada Centre i 
que està a l’espera de rebre noves 
adhesions. 

Acció col·lectiva. La Plataforma  
té previst reunir-se amb el regi-
dor d’Urbanisme, Jordi Climent 
(PSC), el 19 de novembre per 

exposar-li la importància de con-
servar aquest històric edifi ci que 
data del segle XI. Mentrestant, i 
per evitar que les fi ltracions d’ai-
gua malmetin les actuacions fetes 
pels okupes, ha convocat el 15 de 
novembre una jornada per repa-
rar la teulada que començarà a les 
9.30h i inclourà una botifarrada 
popular al migdia. Membres de 
la Plataforma es van manifestar 
durant el Ple del passat octubre i, 

en acabar la sessió, van intervenir 
en el torn de precs i preguntes, tot 
i que aquestes no van constar en 
acta en no tractar-se d’una qües-
tió de l’ordre del dia. El regidor 
d’Esquerra, Jordi Sánchez, va 
aprofi tar la seva condició d’edil 
per preguntar al govern sobre 
el futur de la Torre dels  Frares 
i sobre la situació del catàleg de 
Protecció del Patrimoni, pendent 
d’aprovació des del 2002.

Laura Grau | Montcada

TORRE DELS FRARES

Membres de la Plataforma fent l’acció de protesta davant la Casa de la Vila | LAURA GRAU
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SANTI ROMERO

El telèfon d’atenció ciutadana 010 
ha rebut un total de 728 trucades 
des que es va posar en marxa, a 
mitjan del passat mes de setem-
bre. L’Ajuntament va engegar 
aquest servei per donar una res-
posta adequada a la demanda 
d’informació via telefònica. Per 
donar difusió del 010, s’ha dut a 
terme una campanya amb cartells 
al mobiliari urbà i als mitjans de 
comunicació locals. 
Les principals consultes de la 
ciutadania han estat per dema-
nar informació sobre empreses i 
comerços, sobre aspectes relacio-
nats amb el municipi i telèfons 
d’interès. També s’han atès força 
consultes referents al transport 
i a tràmits i gestions. “La gran 
majoria de les trucades ateses 
han rebut una resposta satis-
factòria”, ha explicat la presiden-
ta de l’Àrea Interna, M. Carmen 
Porro (PSC). 

El servei. El telèfon funciona els 
dies laborables, de 9 a 14h i de 17 

a 19h. Fins ara, la franja de més 
activitat és al matí, entre les 10 i 
les 12h. El cost per a l’usuari és 
de 39 cèntims per l’establiment 
de trucada i 5 cèntims per minut 
(més IVA). El telèfon ofereix tota 
mena d’informació relaciona-
da amb l’Ajuntament (incloent 
tràmits i gestions) i la ciutat, les 
activitats organitzades pel Con-
sistori o el teixit associatiu mont-

cadenc, així com assessorament 
per navegar pel web municipal. 
L’Ajuntament ha anunciat que 
progressivament s’incorporaran 
nous serveis, com la possibilitat 
de comunicar queixes i suggeri-
ments a través de missatges de 
mòbil, reservar entrades per a ac-
tivitats i espectacles, la inscripció 
a cursos i tallers i, fi ns i tot, fer 
tràmits per telèfon.

El 010 rep més de 700 trucades 
en el primer mes de funcionament

ATENCIÓ TELEFÒNICA

Les principals consultes han estat sobre empreses, transport públic i tràmits

Les trucades que abans es rebien a la centraleta del Consistori es deriven al 010 | SANTI ROMERO

Silvia Díaz | Redacció

> Visita d’un autobús sobre el reciclatge

> Compostadors per a pisos, la novetat
L’Equip Verd del Servei de Medi Ambient va organitzar el 7 de novembre 
a la Casa de les Aigües una sessió teòrico-pràctica per aprendre a fer 
compost a les llars. Les informadores ambientals van repartir 12 com-
postadors per a casa i, per primera vegada, 3 per a pisos. Aquest com-
postador urbà s’ha d’instal·lar a la terrassa i, com que la matèria orgànica 
no està a l’aire lliure, juntament amb l’aparell es lliurava una capsa amb 
1.000 cucs perquè s’incorporin a les restes que esdevindran adob | SA

Del 25 al 30 de novembre, la plaça Joanot Martorell acollirà l’Ambibus, 
una iniciativa d’educació ambiental del Departament de Medi Ambient 
i Habitatge, que gestiona l’entitat La Vola. El vehicle és un suport a les 
campanyes de recollida domiciliària de les deixalles orgàniques. L’horari 
d’obertura serà de 10 a 14h i de 16 a 20h | SD

> Repoblació forestal al turó d’en Tord
L’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) farà el 22 de novembre, a les 
10h, una repoblació forestal al turó d’en Tord de la Serralada de Mari-
na. L’activitat, que és oberta a tothom, comptarà amb la col·laboració 
de l’escola CEIP El Turó i el suport del Parc de la Serralada de Marina, 
l’Ajuntament i la Fundació “la Caixa” | PA
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>Societat Karen ve d’El Salvador  
perquè la seva fi lla 
recuperi l’oïda. PÀG. 14

El professorat es 
manifesta contra la nova 
Llei Educativa. PÀG. 12

LLEI DE DEPENDÈNCIA

Les entitats de discapacitats critiquen 
la lentitud en l’aplicació de la norma
La Regidoria de Serveis Socials fa una xerrada informativa per explicar les accions que fa el departament

Les entitats de discapacitats es 
mostren majoritàriament crítiques 
amb la Llei de dependència, no 
tant pel seu contingut sinó per la 
manera amb què s’està fent el des-
plegament de la normativa. Són 
encara moltes les persones que 
no han obtingut les prestacions a 
què tenen dret i els Serveis Socials 
municipals estan desbordats amb 
les tramitacions. Aquestes són al-
gunes de les qüestions que es van 
posar de manifest en la xerrada 
informativa que va oferir l’Ajunta-
ment l’11 de novembre, a propos-
ta de la Comissió de Necessitats 
Educatives Especials (CNEE) i 
l’associació Adimir a l’Auditori.

Xerrada. L’acte va comptar amb la 
participació de la regidora de Ser-
veis Socials, M. Carmen González 
(CiU); David Vargas, de l’associa-
ció Espiral, i Antonio Moreno, del 
Col·lectiu Papás de Àlex. 
La llei va entrar en vigor l’1 de ge-
ner de 2007 i estableix tres graus 
de dependència: moderada, severa 
i gran dependència. A data d’avui 
encara s’estan avaluant els casos 
més greus, tipifi cats com a grans 

dependents. En el cas de Montca-
da, s’han tramitat 615 sol·licituds 
de les quals 237 ja han obtingut 
resolució. González va reconèixer 
que el departament està desbordat 
però, tot i així, va lloar la tasca dels 
tècnics. La regidora també va llen-
çar un missatge d’optimisme: “És 
cert que queda molta feina a fer 
però la llei reconeix uns drets 
que fi ns ara no hi eren”.
També els representants de les en-
titats de discapacitats van reconèi-
xer la importància de la normativa 
però van reclamar més informació 
i transparència a l’administració 

responsable del seu desplegament 
que, en el cas de Catalunya, és el 
departament d’Acció Social i Ciuta-
dania. Així mateix, van reivindicar 
el treball comú dels ajuntaments 
amb les entitats de discapacitats. 
En aquest sentit, la representant 
d’Adimir, Carolina Ibáñez, va ofe-
rir a Serveis Socials la col·laboració 
econòmica de l’entitat per fer un 
curs de formació d’assistents per-
sonals que s’adreçarà tant a pares 
com a professors passant per vetlla-
dors, membres d’esplais o qualse-
vol persona interessada a dedicar-
s’hi professionalment.

A Montcada i Reixac 
s’han tramitat un total 
de 615 sol·licituds de 
les quals 237 ja han 
obtingut resolució

Pilar Abián | Montcada

A la xerrada informativa, que es va fer a l’Auditori, van assistir majoritàriament benefi ciaris de la llei i familiars de discapacitats | PILAR ABIÁN

CNEE

Pla de treball per al 2009
La Comissió de Necessitats Educa-
tives Especials (CNEE) ha preparat 
un ampli pla de treball per al nou 
curs que inclou matenir l’escola de 
pares iniciada l’any passat, repe-
tir l’experiència dels contes de 
sensibilització per als alumnes de 
primària i el concurs de treballs de 
recerca sobre el món dels discapac-
itats. Una de les novetats previstes 
per la Comissió és la presentació 
d’un relat per a adolescents que 
compta amb il·lustracions de la 
dibuixant Pilarín Bayés | PA

Dos seminaris 
aprofundiran en 
el coneixement 
de les demències
La situació dels malalts d’Alzhèi-
mer i altres demències i la del seu 
entorn és l’objectiu de dos semi-
naris que tindran lloc els dies 25 
de novembre i 2 de desembre a 
la sala institucional de la Casa de 
la Vila, a les 18.30h. La primera 
sessió girarà entorn el coneixe-
ment existent sobre les malalties 
mentals degeneratives i la segona 
parlarà sobre les emocions dels 
cuidadors. L’activitat l’organitzen 
l’Ajuntament, la Diputació de Bar-
celona i l’Associació de Familiars 
d’Alzhèimer de Barcelona | SD

Torneig solidari 
de petanca 
a favor dels 
malalts de Sida
El Centre Cívic l’Alzina (Núria, 
73), amb el suport de Creu Roja 
i el Grup de Dones de Terra Nos-
tra, organitza el 29 de novembre 
un torneig solidari de petanca, 
emmarcat en la programació del 
Dia Mundial de la Sida, que or-
ganitzen diverses entitats i l’Ajun-
tament. La jornada començarà 
a les 9h, a la plaça del Poble de 
Terra Nostra. Per participar-hi 
cal fer inscripció prèvia, fi ns al 
dia 27, al Centre Cívic, de 16 a 
21h. També es pot trucar al telè-
fon 935 640 862. D’altra banda, 
el Casal de la Mina projectarà el 
dia 26 (17h) la pel·lícula La vida 
alegre. L’acte central del progra-
ma previst serà el tapís d’home-
natge a les víctimes locals de la 
malaltia,  l’1 de desembre | SD 
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En el moment de tancar aquesta 
edició, els sindicats CGT, US-
TEC i ASPEPC havien convocat 
per al 13 de novembre una vaga 
als centres públics de primària 
i de secundària per mostrar el 
seu rebuig al projecte de Llei 
d’Educació de Catalunya (LEC). 
El seguiment no es preveia majo-
ritari, ja que només hi havia dues 
escoles de primària –Font Freda i 
Viver– i un institut –el Montserrat 
Miró– els que van anunciar que 

secundarien la mobilització. Se-
gons els sindicats, la LEC suposa 
la privatització dels serveis educa-
tius i aposta pel model de gestió 
de l’escola concertada, marginant 
la participació de professorat, am-
pas i alumnes. 
D’altra banda, més d’un centenar 
de mestres es van manifestar el dia 
6 davant l’edifi ci de l’Ajuntament 
per protestar contra la LEC. Du-
rant l’acte, convocat simultània-
ment a diversos municipis del Va-
llès, es va llegir un manifest.

EDUCACIÓ

El Consell Escolar Municipal 
(CEM) sol·licitarà novament a 
la Generalitat que aprovi el Pla 
Educatiu d’Entorn, elaborat pel 
Consistori en col·laboració amb els 
centres de primària i secundària, i 
que Montcada tingui una Ofi cina 
Municipal d’Escolarització. Els dos 
projectes són bàsics per garantir la 
plena integració dels nouvinguts i 
evitar que aquests es concentrin en 
determinades escoles. 
La voluntat del CEM era que es 
fessin realitat durant el curs passat 
però el Departament d’Educació 
no els va donar llum verda per 
manca de pressupost. Enguany, el 
Consell tornarà a insistir en la ma-
teixa qüestió, tal com es va acordar  
en la primera sessió del nou curs 
acadèmic. “Sabem que la recessió 
econòmica és un hàndicap, però 
per a nosaltres és fonamental 
que aquests projectes tirin enda-
vant i, de fet, continuarem treba-
llant-hi encara que amb menys 
recursos,”, va dir la la regidora 
d’Educació, Ana Rivas (PSC).

Programació del curs. A la reunió 
del CEM es va donar compte 
del pla de treball previst per als 
propers mesos que inclou, entre 
d’altres, el taller de dinamització de 
les AMPA i potenciar la transició 
al món laboral d’alumnes d’ESO 
que no volen seguir estudiant. El 
CEM també va informar sobre les 
actuacions urbanístiques que hi ha 
en marxa en centres educatius, 
com la reforma de Can Casama-
da per acollir un escola bressol i 
la construcció del CEIP de Mas 

Duran, que estrenarà l’aula de 
P-3 al gener. 
Una altra de les dades destacades 
en el sí del Consell va ser l’elevada 
matrícula que ha registrat l’Escola 
d’Adults i que confi rma la consoli-
dació del centre, ubicat a Can Sant 
Joan. Hi ha grups, fi ns i tot, amb 
llista d’espera, pel creixement de 
la demanda. D’altra banda, la Co-
missió de Necessitats Educatives 
Especials (CNEE) també va do-
nar compte del pla de treball per 
al nou curs (veure la pàgina 11).

Pilar Abián | Montcada

El CEM reclama la constitució de 
l’Ofi cina Municipal d’Escolarització
L’organisme participatiu ha presentat aquest mes el seu pla de treball per al nou curs acadèmic

PROTESTA A L’ENSENYAMENT PÚBLIC

Tres centres secunden 
la vaga contra la LEC

Ana Rivas, amb la tècnica Montse Marcos i la representant de la CNEE, Carolina Ibañez | P. ABIÁN

225 persones, segons l’organització, es van donar cita el 24 d’octubre a la dis-
coteca Cactus amb motiu de la trobada per a exalumnes de l’Acadèmia Lis, a 
la Ribera. La festa va permetre el retrobament d’antics companys d’escolaritat 
i d’alguns professors que hi van donar classe. El centre va funcionar al carrer 
Conca des dels anys 70 fi ns a fi nal dels 90. Al 2004, l’Ajuntament va comprar 
l’immoble als antics propietaris de l’escola per convertir aquest espai en el Cen-
tre Cívic La Ribera | LG

RAFA RUIZ

> Trobada d’exalumnes de l’Acadèmia Lis 

Dones mortes fi ns al 11 de 
novembre  a Espanya vícti-
mes de la violència masclista. 

0 1 6
telèfon d’atenció a la víctima

72

C. Domènec Fins, 15 
Telèfon 935 651 122

La jornada estava convocada per al dia 13 de novembre

El professorat es va concentrar contra la LEC el dia 6, davant l’Ajuntament | SÍLVIA ALQUÉZAR

Sílvia Alquézar | Montcada
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NOU EQUIPAMENT

Aquest mes de novembre han co-
mençat els treballs de rehabilita-
ció de Can Casamada per trans-
formar aquesta casa del segle 
XIX, ubicada al carrer Colon, en 
una escola bressol. Les obres les 
executa l’empresa Corpimo, SA 
per un import de 856.160 euros 
i la previsió municipal és que la 
reforma es faci en un any. 
L’escola tindrà capacitat per a 74 
alumnes de 0 a 3 anys i absorbirà 
la matrícula de la llar d’infants 
que hi ha actualment a la plaça 
Lluís Companys, ja que aquest 
edifi ci es troba afectat urbanísti-
cament.

Espais. El nou equipament tin-
drà cinc aules en total, distribuï-
des en dues plantes: una per a 
nadons, dues per a nens i nenes 
d’un a dos anys i dues més per 
a infants de dos a tres anys. A la 
segona planta hi haurà una sala 
gran que es farà servir en funció 
de les necessitats. L’adaptació 
dels espais obliga a fer una refor-

ma integral de l’edifi ci que l’únic 
que conservarà intacte serà la 
façana modernista, inclosa en el 
catàleg de Patrimoni elaborat per 
l’Ajuntament. 
La casa, que va ser construïda 
l’any 1885, es coneixia inicial-
ment com a Casa Obregón –nom 

del seu promotor–, tot i que anys 
més tard va passar a ser cone-
guda popularment com a Can 
Casamada, rebent el nom de qui 
fou un dels propietaris, el metge 
Josep Casamada. La seva família 
ha estat l’última que l’ha habitada 
fi ns a principi d’aquesta dècada.

Pilar Abián | Redacció

En marxa les obres a Can Casamada 
per fer una escola bressol pública
Un cop remodelat, l’edifi ci acollirà els usuaris de la llar d’infants de la plaça Lluís Companys 

EQUIPAMENT EDUCATIU

L’Ajuntament ha signat un acord 
de compromís amb la constructo-
ra Reyal Urbis per a la futura ces-
sió dels terrenys on es construirà 
el nou edifi ci de l’IES La Ribera. 
El centre educatiu es farà a pocs 
metres d’on és actualment, en una 
part del solar que quedarà allibe-
rat quan es traslladi la fàbrica de 
pintures Valentine al polígon Can 
Milans. L’acord es va ratifi car en 
el Ple del mes d’octubre, el pas-
sat dia 30, amb el vot a favor de 
tots els grups municipals. L’IES 
La Ribera data de la dècada dels 
60 i va rebre inicialment el nom 
de 25 de setembre en record dels 
aiguats del 1962, que van causar 
milers de víctimes arreu de Cata-
lunya i 35 a Montcada i Reixac.

Silvia Díaz | Redacció

Proposta veïnal per fer 
l’IES Miró a Mas Duran
Hi dóna suport un col·lectiu de veïns del Pla d’en Coll

en 2 minuts...

> Cicle de cinema dedicat als Monty Python
El Casal de la Gent Gran Casa de la Mina ofereix des del 12 de novembre 
un cicle de cinema dedicat a la companyia britànica Monty Python, amb 
el nom Una tardor còmica. Les sessions es fan els dimecres, a les 17h. El 
dia 19 es projectarà Els cavallers de la taula quadrada; el 3 de desembre, 
Les aventures del baró Munchausen i el dia 10, La vida de Brian | SD

Tot i la massiva presència de núvols, la nit del 4 de novembre l’IES Mont-
serrat Miró va estrenar amb èxit el seu nou telescopi (a la imatge). Alumnes 
i pares van assistir a l’observació d’estels, però només Júpiter es va deixar 
veure amb nitidesa. Aquesta va ser la primera activitat de l’IES amb motiu 
de l’Any Internacional de l’Astronomia que se celebra l’any vinent. “L’insti-
tut havia adquirit aquest compromís i ha fet un esforç econòmic per tenir 
un telescopi més modern”, ha explicat Alejandro Martínez, professor de 
matemàtiques de l’IES. L’antic telescopi havia quedat obsolet després de 
deu anys de funcionament | RJ

> L’IES Montserrat Miró estrena un telescopi

L’associació de comerciants de Can Sant Joan ha fet públiques les bases 
del concurs de Nadal d’engalonament de balcons. Per participar-hi, els 
interessants ja es poden inscriure a l’estanc Comabella (Masia, 3) i a 
l’establiment Marial (Reixagó, 42). El premi al millor edifi ci està valorat 
en 150 euros; a la millor balconada, amb 100, i a la millor fi nestra, amb 
50 euros. Tots els participants rebran una ampolla de cava, que podran 
passar a recollir a partir del 22 de desembre | SD

> Concurs d’engalonament de balcons

Primer pas per 
a la cessió del 
solar del futur 
IES La Ribera

Façana modernista de l’edifi ci de Can Casamada, al carrer Colon, 5 | ARXIU: RAQUEL FERNÁNDEZ

RAFA JIMÉNEZ

Una vintena de veïns del Pla 
d’en Coll, afectats per la cons-
trucció del futur IES Montse-
rrat Miró a les pistes d’atletisme, 
proposa que aquest es faci a Mas 
Duran, “on es necessitarà un 
centre educatiu per als futurs 
infants i joves que hi vagin 
a viure”, ha explicat Carmen 
Abadín, una de les afectades. Els 
veïns van fer arribar la proposta 
al Consistori, conjuntament amb 
les al·legacions contra la cessió 
de terrenys a la Generalitat per 
fer el centre al Pla d’en Coll . “A 
Montcada cal un institut, però 
l’espai escollit no és l’adequat 
i a les nostres al·legacions, que 
es van desestimar al Ple de ju-

liol, n’explicàvem els motius” 
assegura Abadín.

Arguments. “Les pistes estan ubi-
cades en una zona d’alta sensi-
bilitat acústica, segons el mapa 
sònic de l’Ajuntament, i estan 
afectades  per la Llei de carre-
teres, que no permet fer edifi cis 
d’aquest tipus a una distància 
inferior a 50 metres”, ha expli-
cat un altre veí, José Teruel, qui 
assegura que el Consistori ha 
reconegut aquestes dues situa-
cions, “però passa la responsa-
bilitat a la Generalitat”, ha dit. 
L’Ajuntament ha enviat tota la 
documentació necessària per a la 
cessió, però Educació encara no 
l’ha feta efectiva.

Silvia Díaz | Redacció
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L’entitat allotja una mare i la seva fi lla arribades des d’El Salvador per rebre tractament mèdic

COOPERACIÓ

Tazumal obre una nova via d’actuació 
prestant assistència humanitària

Tazumal-Catalunya-El Salvador  ha 
obert una nova via de cooperació 
en la seva tasca com a ong. Per pri-
mer cop ha donat allotjament a una 
mare i la seva fi lla, que han vingut 
a Barcelona des de San Salvador 
per motius mèdics. Es tracta de 
Karen Genovez, de 34 anys, i la 
seva fi lla Maria José, de 4, sorda de 
naixement. Gràcies a la Fundació 
Ecosol la nena està sent tractada a 
la Clínica Tres Torres per l’otòleg 
Luis García Ibáñez qui li ha im-
plantat un dipositiu intern que, 
acompanyat d’un altre extern, li 
permetran tenir audició. El primer 
li van col·locar el 7 de novembre 
i el segon, a fi nal de mes. De mo-
ment, Maria José encara no capta 
els sons però s’ha desplaçat fi ns a 
Granada on hi ha una escola espe-
cial on tant ella com la seva mare 
rebran pautes per afrontar el canvi 
que suposarà per a la nena passar 
del silenci a la sonoritat. 

Via de contacte. El tractament de 
Maria José –que no es fa al seu país 

d’origen– costa prop de 30.000 
euros, tot i que la família només 
ha hagut de sufragar els bitllets 
d’avió, al voltant de 3.000. “Els 
hem pagat amb els estalvis que 
tenia el meu pare per a la seva 
jubilació”, explica Karen, emocio-
nada. Al viatge calia afegir també 
l’allotjament, una altra despesa 
adicional. “Vaig contactar amb 
Cecade, l’entitat salvadorenca 
que treballa amb Tazumal, i em 
van dir que a Montcada potser 
tindríem un lloc d’estada”, ex-
plica la dona. L’ong va acceptar 
l’encàrrec de bon grat i, després de 

demanar permís a l’Ajuntament, va 
transformar la seva seu a les anti-
gues escoles de Mas Rampinyo, al 
carrer Sant Ramon, en un impro-
visat apartament. “L’experiència 
està sent molt positiva i ens obre 
una nova via de colaboració com 
a entitat, la tasca humanitària”, 
explica Charo Quero, de Tazumal. 
Els col·laboradors de l’entitat pas-
sen sovint per la seu per fer com-
panyia a mare i fi lla, que es desfan 
en agraïments, tant cap als mem-
bres de l’ong com cap als veïns més 
immediats, Rafa i Fina, que no pa-
ren de tenir atencions amb elles.

Pilar Abián | Mas Rampinyo

Karen i Maria José tenen previst tornar al seu país a principi del mes de desembre | PILAR ABIÁN

La segona jornada cultural es dedicarà a Catalunya i Espanya

LA RIBERA

Records del Paquistan 
omplen el Centre Cívic

L’Associació Paquistan Cultural  
va inaugurar el dia 6 les jornades 
multicuturals que durant els mesos 
de novembre i desembre tindran 
lloc al Centre Cívic La Ribera (Lle-
vant, 10), promogudes pels tècnics 
de l’equipament i la Taula Cívica. 
L’acte va comptar amb els parla-
ments del regidor del Pla Integral, 
Carles Guijarro (PSC), el president 
de l’entitat, Akram Muhammad, i 
Margarita Legaza, de la Taula Cí-
vica. El dia 7, l’alcalde, César Arri-
zabalaga (PSC), va assistir als actes 

de cloenda. “Us dono les gràcies 
per participar en la vida social 
del barri i uns demano que feu 
extensiu el missatge integrador i 
de convivència de les jornades”, 
va dir Guijarro. 
Els dies 20 i 21, l’equipament aco-
llirà tradicions catalanes i espanyo-
les, el 4 i 5 de desembre el Marroc 
serà el protagonista i, fi nalment, 
els dies 18 i 19 de desembre serà el 
torn de Mali. A les jornades hi ha 
exposicions de fotografi es i artesa-
nia, gastronomia i documentals, 
entre d’altres.

Silvia Díaz | La Ribera

Legaza, Guijarro, Muhammad (dret) i Mohammed Rachid, de l’entitat, durant la presentació  | S. DÍAZ
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Les ponències i taules rodones es faran a l’Hotel Ciutat de Montcada el 28 i el 29 de novembre

INFÀNCIA I JOVENTUT

Jornades per refl exionar sobre 
experiències i models de participació

Refl exionar sobre els models i 
experiències de participa ció ciu-
ta dana en l’àmbit de la jo ventut i 
la infància és l’objectiu de les jor-
nades que organitza l’Ajuntament 
els dies 28 i 29 de novembre a 
l’Hotel Ciutat de Montcada de 
Mas Rampinyo (Verdi, 12). Les 
jornades s’adrecen a persones 
vinculades a les àrees d’infància i 
joventut a nivell d’administració 
pública, però també estan obertes 
als àmbits educatiu i cultural, així 
com a representants d’entitats i 
col·lectius juvenils. El programa 
previst permetrà comparar dife-
rents experiències de participació 
en l’àmbit juvenil i de la infància 
i refl exionar sobre els canals de 
participació que fan servir els jo-
ves, tan formals com informals. 

Temes a debat. Les jornades comp-
taran amb experts en noves formes 
de participació adreçada als joves 
i als infants i regidors i tècnics 
municipals d’Infància i Joventut 
i de Participació Ciutadana, no 

només de Catalunya sinó també 
del País Basc, Andalusia i Madrid, 
que posaran en comú a les taules 
rodones diferents experiències. 
Destaquen el primer dia les con-
ferències marc de Josefa Fernández, 
doctora en Sociologia i professora 
de treball social a la Universitat 
de Barcelona (UB) i Quim Bru-

gué, professor de Ciències Políti-
ques de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB). La cloenda 
anirà a càrrec del director general 
de Participació Ciutadana, Marc 
Rius. Les persones interessades a 
participar-hi han de formalitzar la 
seva inscripció a l’adreça participa-
ciociutadana@montcada.org.  

Laura Grau | Redacció

Cada cop més els joves i els nens reivindiquen el dret a que les seves opinions s’escoltin | ARXIU/LG

Més de 500 
persones als 
viatges de la 
gent gran

Can Tauler fa 
una sortida 
per assistir al 
musical Fama

L’Espai Jove Can Tauler orga-
nitza una sortida per veure el 
musical Fama, al Teatre Apolo 
de Barcelona, per al 18 de des-
embre, a la sessió de les 17h. Les 
places són limitades i són per a 
joves entre 12 i 20 anys. Les ins-
cripcions s’han de fer abans del 
28 de novembre a Can Tauler 
(Balmes, 16). El preu és de 28 
euros –o de 23 per als socis del 
Club Jove– i s’inclou el transport 
i l’entrada a l’espectacle. El mu-
sical és una història inspirada en 
un grup d’estudiants que treba-
lla a fons per ser artistes. L’obra 
explora la problemàtica de la jo-
ventut a través de situacions de 
la vida quotidiana, tot plegat en 
el marc de la música i les coreo-
grafi es.
 
Sexualitat. Durant aquest mes de 
novembre, el servei d’informació 
juvenil A prop informa els usua-
ris sobre la sexualitat i les malal-
ties de transmissió sexual, en el 
marc del programa Posa’t en on.  
El dia 18 hi ha prevista una taula 
rodona, a les 19h. 

Silvia Díaz | Redacció

La segona edició dels viatges 
de la gent gran que organitza 
l’Ajuntament es va tancar a fi nal 
d’octubre amb la participació de 
550 persones, 250 més que a la 
primera temporada. La darrera 
sortida va tenir lloc a Múrcia i 
a Alacant. “La gran acceptació 
dels viatges durant el primer 
any ens va motivar a repetir-
les i ampliar-ne les places”, ha 
explicat la regidora de Participa-
ció Ciutadana, M. Teresa Galle-
go (PSC). El programa 2008 va 
començar el 13 d’abril i ha inclòs 
estades a la Costa del Sol, Can-
tàbria, Navarra, Galícia, Vall 
d’Aran, Segòvia i Madrid, Cas-
tella- Lleó, Serralada de Cazorla 
i Còrdova, Almeria i Múrcia i 
Alacant. 
El Consistori ha subvencionat 
el 25% del preu de les sortides, 
que per als usuaris –majors de 
65 anys o pensionistes de 60– ha 
tingut un preu fi nal de 243 euros, 
el mateix que a la primera edició.  
Aquests diners han inclòs una 
estada de set dies, els trasllats en 
autobús i les visites guiades.

Silvia Díaz | Redacció
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>Agenda

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

14 l divendres
Taller. De tècniques de massatge. Hora: 
18h. Lloc:  Centre Cívic L’Alzina. Organit-
za: Xarxa de Dinamització.

15 l dissabte
Teatre. El mètode Körosema, del Grup de 
Teatre de La Salle. Hora: 22h. Lloc: Sala 
d’actes del col·legi La Salle Montcada 
(també el 16, a les 18h).

Concert. De fl amenc, amb Lolo de Jerez. 
Hora: 22h. Lloc: Kursaal. Preu: 6 euros.

16 l diumenge
Visita. A la planta de Vallvidrera. Hora: 
10h. Lloc: Font de Canaletes. Organitza: 
Fundació Cultural Montcada.

Teatre familiar. L’inventor d’il·lusions, 
d’Enric Magoo. Hora: 12h. Lloc: La Unió 
de Mas Rampinyo.

Música. Concert de guitarra clàssica a 
càrrec de Kresimir Bedek, guanyador 
del certamen internacional de guitarra 
de Barcelona.Hora: 19h. Lloc: Auditori.

18 l dimarts
Taula rodona.  Sobre sexualitat (dintre 
del programa juvenil Posa’t on). Hora: 
19h. Lloc: Espai Jove Can Tauler. 

Inauguració. De l’exposició de les obres 
fi nalistes de la VI Biennal de Fotografi a. 
Hora: 19.30h. Lloc: Casa de la Vila.

19 l dimecres
Xerrada. L’explosió del Càmbric, l’origen 
dels animals, a càrrec de Xavier Fernán-
dez Busquets, Investigador de l’Institut 
de Bioenginyeria de Catalunya. Acte 
emmarcat en la Setmana de la Ciència. 
Hora: 19h. Lloc: Sala institucional de la 
Casa de la Vila. Organitza: Museu Mu-
nicipal.

20 l dijous
Xerrada. Violència de gènere: quin paper 
hi tenim els homes?, a càrrec de Daniel 
Gabarró. Hora: 19h. Lloc: Casa de la Vila. 
Organitza: Regidoria Dona i Igualtat.

21 l divendres
Hora del conte. Contes per a tots i...totes, 
a càrrec d’Anna Roca. Hora: 18h. Lloc: 
Biblioteca de Montcada Centre.  

22 l dissabte
Activitat. Repoblació forestal del turó 
d’en Tord, a la Serralada de Marina.
Hora: 10h.  Organitza: ADF.

Cinema. Vicky Cristina Barcelona, de 

Woody Allen. Hora: 19h. Lloc: Kursaal. 
Preu: 4 euros.

Teatre. El mètode Grönholm, a càrrec 
de la S.R. Els nous pins de Tiana. Hora: 
20h. Lloc: La Unió. Gratuït per als socis 
de la Unió i 5 euros per a la resta (A 
partir de les 22h, sopar popular, dintre 
de les festes del soci).

23 l diumenge
Festa infantil. Actuació de Tonietti. Hora: 
12h. Lloc: Sala d’actes de La Unió. 

25 l dimarts
Dia contra la violència de gènere. Con-
centracions i lectura de manifestos a la 
Casa de la Vila i al Parc del Turó Blau de 
Can Cuiàs. Hora: 19h (veure pàg. 3).

26 l dimecres
Xerrada. Drets de la dona, aspectes le-
gals de la violència, a càrrec de la ad-
vocada Marta Argudo. Hora: 19h. Lloc: 
Kursaal.

28 l divendres
Cinema. Passi de curtmetratges sobre 
els confl ictes de parella. Hora: 20h. 
Lloc: Auditori Municipal.

EXPOSICIÓ 
OBRES DEL PREMI 
DE PINTURA MASOLIVER
Fins al 14 de desembre

Dia Internacional 
contra la violència 
de gènere
Del 20 al 28 de novembre

Activitats organitzades per 
l’Ajuntament i els grups de 
dones de Montcada

(veure pàgina 3)

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

14 15 16

21 22 2318 19 2017

25 524

Duran J.Vila J.Vila

Rivas Duran DuranE.Relat V.Nieto RelatGuix

J.RelatGuix E.Relat V.NietoPardo

26 2827
Rivas Rivas

29 30

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 de les obres 
seleccionades a la Biennal 
de Fotografi a 2008
18 de novembre, 19.30h

TEATRE FAMILIAR
MANOLOGÍAS
de la Cia. La Santa Rodilla
23 de novembre, a les 18h

Kursaal 

Exposició de fotografi a 
de Rafael Fernández
Fins al 30 de novembre
Horaris: de dilluns a divendres, de 8 a 22h
Dissabte, de 10 a 14h i de 17 a 19h i diumenge, de 10 a 14h

Sala Joan Dalmau

Sala Sebastià Heredia

Concert de fl amenc
amb Lolo de Jerez
15 de novembre, 22h

Música i dansa

Agenda
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>La bústia del lector >Editorial
Xacra social
Per primer cop l’Ajuntament, 
a través de l’Ofi cina d’Aten-
ció a la Dona, ha elaborat un 
informe que intenta mostrar 
quin abast té la violència de 
gènere al municipi. El resultat, 
tot i que només és una apro-
ximació a la realitat, ja que 
moltes dades no han pogut 
ser completades en tractar-se 
d’informació confi dencial, és 
prou signifi catiu i evidencia 
com aquesta xacra social és 
present arreu i Montcada no 
és pas una excepció.
Un total de 63 dones que van 
presentar denúncia per mal-
tractaments va tenir durant el 
2007 una ordre de protecció 
respecte les seves parelles. 
Elles són només l’exemple 
d’una problemàtica que, mal-
grat no estar comptabilitzada 
estadísticament, s’apunta com 
a alarmant. Quantes dones no 
s’han atrevit a presentar de-
núncia? Quantes ho han fet 
però després s’han retractat 
per diferents motius (la por, se-
gurament, un dels principals)? 
Quantes ho viuen  en silenci 
perquè temen la incompren-
sió de qui les envolta? Aques-
tes són dades que no queden 
recollides a l’informe però que 
intuïm superen amb escreix el 
centenar d’afectades.
Saber que tantes dones viuen  
diàriament amb l’angoixa de 
ser maltractades i pensar que 
moltes d’elles tenen fi lls que 
també són víctimes de la situa-
ció, ens hauria de fer reac cio-
nar i prendre’n realment cons-
ciència. No podem girar la 
mi rada cap a un altre costat 
ni pensar que aquest proble-
ma pertany a l’esfera privada, 
és realment una xacra social 
contra la qual s’ha d’actuar 
amb fermesa.   
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(SLC). Publicitat: DEBARRIS SCCL. Tel. 932 174 410. Disseny: Martí Riba. Maquetació: Carles Gómez. Impressió: C. GRÀFIQUES CANIGÓ. Distribució: KBQ’FAN. Tel. 625 383 105. Tiratge: 8.000 exemplars. Gerent Montcada Comunicació: Lluís Maldonado. President: Juan José Perona. 
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El proper número, el 28 de novembre

Accesos ‘alternatius’ a l’Estació de França 

laveu@montcada.org

Som uns veïns del Carrer Sant Tomàs que, des de fa ja molt de temps, 
no podem accedir al nostre gual perquè la gent aparca constantment en 
l’espai mort que queda entre el gual i el de l’edifi ci adjacent. El problema 
s’arreglaria amb la instal·lació d’un pivot que ens estalviaria maldecaps a 
tots. Jordi Oliva I Mas Rampinyo
Per tal de poder estudiar la demanda que vostè ens fa, primer hauria 
d’adreçar una sol·licitud mitjançant instància a l’Ajuntament signada 
pels veïns o la comunitat de propietaris afectats on s’exposi el pro-
blema. Això ens permetrà identifi car la fi nca a la qual es refereix i fer 
una inspecció per part d’agents de la Policia Local. D’aquesta manera, 
podrem donar resposta a la queixa que ens exposa i estudiar si la seva 
sol·licitud és realment viable. M. Carmen Porro, presidenta de l’Àrea 
Interna (PSC)

Denuncia
Me llamo Mercedes, tengo 66 años 
y soy vecina de la Ribera. El 22 de 
octubre me caí en la calle Intorsa 
debido a la chapuza que hicieron 
al arreglar un reventón de agua que 
hubo en esa calle. Por suerte, a par-
te de rasguños y moratones, no me 
hice nada para lo que podría haber 
sido. Lo peor de todo fue la impoten-
cia que sentí cuando, estando en el 
suelo, una persona, por llamarla de 
alguna manera (técnico de manteni-
miento del Ayuntamiento y vecino del 
barrio), venía de frente y fue incapaz 
de ayudarme o de preguntarme cómo 
me encontraba. Suerte que pasaban 
tres vecinas que fueron las que me 
ayudaron. A los dos días, en lugar 
de tapar el socavón, que sigue igual, 
estaban muy ocupados arreglando el 
parque para la fi esta de las culturas, 
que para eso sí que se esfuerzan, pero 
nuestro barrio sigue lleno de desnive-
les, socavones, etc.
Déjense de pregonar tanto el civismo 
con los extranjeros (ya que ni entre 
nosotros mismo lo hay, por lo que he 
comprobado) y de fi estas de las cultu-
ras y dediquen sus esfuerzos y nuestros 
impuestos a cosas importantes como 
la reparación y conservación del barrio, 
que cada día está peor.

Mercedes Ochoa
La Ribera

Puntualització
Voldria fer una puntualització sobre 
l’organització de la bicicletada del 5 
d’octubre, perquè la informació pu-
blicada per La Veu al número 329 i 
que també apareixia a la web muni-
cipal no era prou explicativa. Aquesta 
pedalada va ser organitzada per l’AV 
de Montcada Nova, de fet és la 28a 
edició, però aquest any va proposar-
se la fi ta d’adherir-se a la campanya 
“Pedala contra el canvi climàtic” com 
a projecte social, juntament amb més 

de 70 municipis catalans, gestions 
que va realitzar a la perfecció el ser-
vei de Medi Ambient de l’Ajuntament. 
Així doncs, tenim per un costat que 
l’organització de la pedalada va córrer 
a càrrec de l’AV de Montcada Nova i, 
de l’altra, el projecte “pedala contra el 
canvi climàtic” en què gestió, divul-
gació i aportació d’obsequis va ser a 
càrred del grup de Medi Ambient.
Però el protagonisme, sens dubte, va 
ser per al més del centenar de per-
sones que va compartir un fantàstic 
matí de bicicletes. Felicitats per a tots 
ells!

Andrés Julián Alguacil
Montcada Nova

Agraïment
Ramon Calduch, cantant, fi ll de Mont-
cada i  Reixac... Així podria començar 
qualsevol biografi a del meu germà. Es-
tava molt orgullòs de ser de Montcada, 
on va passar bona part de la seva vida 
i on ha deixat molts i bons amics. Des 
de la seva mort, el 24 de setembre, els 
ciutadans i les institucions municipals 
i culturals s’han bolcat amb mostres 
de reconeixement i estimació. Res 
l’hagués fet sentir més feliç. En nom 
de la família, el nostre agraïment més 
profund. 

Família Calduch
Montcada 

Alegría en el cielo
Quisiera dar el pésame al colegio Font 
Freda y a Montcada i Reixac por la 
pérdida de Amador Recio. Todas las 
personas que hemos trabajado en ese 
centro tan acogedor y familiar, hemos 
recibido una inesperada y desagra-
dable noticia. Yo trabajé allí y no he 
podido contener las lágrimas, ni evitar 
recordar millones de ratos buenos pa-
sados con él. No era un simple con-
serge, era amigo de todos. Siempre te 
recibía con una sonrisa, un chiste, una 
broma... Era genial. Sólo quiero man-

dar un enorme saludo a los que aún 
quedan por allí de mi época: mis mo-
nitoras de comedor y mis profes con 
las que tanto aprendí en mis prácticas 
de Pedagogía: Andrea, Magda y Àn-
gels. Hace un año que vivo fuera y en 
mi última visita a Barcelona, lo primero 
que hice fue ir a verles. Después de ha-
blar un buen rato con “mi pequeñajo” 
(él me llamaba a mí pequeñaja) salí de 
allí con dolor de mandíbula de tanto 
reír. Le mando un abrazo muy fuerte a 
su mujer que es otro encanto de perso-
na y, sólo pido que nadie olvide a esta 
gran persona nunca. Yo siempre le de-
cía: “pequeñajo, si tú no estás gordo, 
lo que pasa es que ¡tienes un corazón 
que no te cabe dentro!”

María Martínez
Jerez de la Frontera

Et trobarem a faltar
“Trobarem a faltar el teu somriure...” 
Així diu la cançó i és el primer que 
em ve al cap quan et recordo, Cristi-
na. Quantes vivències juntes des que 
vam nèixer, a la Unió, a les Gitanes, 
a Platja d’Aro...  Records i imatges 
de vacances i caps de setmana que 
ara s’apilen en la meva memòria. 
No podem estar tristos perquè tu no 
voldries  veure’ns així, però no puc 
fer-me a la idea que ens has deixat 
de sobte, quan encara quedava tant 
per fer i per viure. Allà on siguis, 
organitza-ho tot bé, com tu saps, i 
reserva’m un lloc a prop teu, doncs 
m’agradaria tornar a estar juntes al-
gun dia. Tots els que t’estimem mai 
t’oblidarem i això no és un adéu per 
sempre.

Rosa Frisach Baró
Montcada

********************
Fa 7 anys, el destí va voler que uns 
joves pares es trobessin a la porta del 
col·legi el primer dia de classe dels 
seus fi lls petits. I, com captats per 
un imant, van formar aquest fantàs-

tic grup d´amics: “Els 7 Fem Festa”, 
dins del qual tu, Cristina, has estat un 
pilar fonamental: carinyosa, dinàmica, 
emprenedora i alegre. Bellugaves tot 
el grup: excursions, sortides, gaudint 
dels amics, dels fi lls, de la vida. 
Dissortadament ens has deixat, però 
només el teu cos perquè el teu esperit 
està arrelat als nostres cors, has escrit 
un capítol molt important al llibre de 
les nostres vides. Tots estem conster-
nats, ningú no esperava aquest trist fi -
nal, és com un mal son del que volem 
despertar, però així és la vida. 
Diuen que s’hi ve a patir, però també a 
gaudir i, per sort, nosaltres hem gaudit 
de la teva amistat. Cristina, ens has 
deixat, però ens queden el teu marit i 
els teus fi lls, ells són la teva essència. 
Serveixin aquestes línies per retre un 
gran homenatge a una dona que esti-
mava la seva família, amiga dels seus 
amics, compromesa amb entitats com 
la Unió i orgullosa del seu poble. Un 
petonet.

Manel Gómez Garcia
Vallençana

********************
Volem agrair el suport i el consol que 
hem rebut de família, amics, veïns en 
aquests dies tan dolorosos per la pèrdua 
de la nostra estimada Cristina. També 
les paraules d’ànim i esperança que 
ens vau adreçar durant la seva malaltia. 
En tot moment ens hem sentit acom-
panyats per un poble que és una gran 
família i ara, amb l’estimació i afecte 
que ens heu demostrat, trobarem la 
força necessària per seguir endavant. 
La Cristina ha tingut la sort de comp-
tar amb molts i grans amics que li heu 
fet el camí una mica més planer i que 
ara també patiu per la seva absència. 
Ens reconforta pensar que, encara que 
ella ja no hi és, el seu esperit perviurà 
en el record dels qui la vau conèixer i 
estimar.

Família de Cristina Riera Trias
Mas Rampinyo

Els usuaris de Renfe tenen nous accessos a 
l’estació de França. El deteriorament de les 
tanques que separen l’andana del carrer 
Colon ha donat lloc a dos o tres espais prou 
amplis com perquè una persona hi passi cò-
modament, això sí, ajupint-se una mica. Sóc 
testimoni cada dia de l’ús que en fan alguns 
usuaris com a forma d’accedir a les andanes. 
Tot i que està previst que aquesta via se soter-
ri –no sabem quan–, crec que Renfe no hau-
ria de descuidar les tasques de manteniment 
de l’entorn de l’estació.

CP | MONTCADA
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>Portaveus municipals
Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

Jordi Climent
Portaveu del PSC

Per a què serveixen els impostos?
Al darrer Ple es van aprovar inicialment les Ordenan-
ces Fiscals per a l’exercici del 2009, uns impostos i 
taxes que experimenten un augment mitjà del 4,5% 
respecte d’aquest any (en la mateixa línia que els 
municipis del nostre entorn) i que, sense cap mena 
de dubte, lluny d’analitzar-los amb profunditat i ob-
viant els serveis que es presten a la ciutadania, els 
partits polítics a l’oposició han votat globalment de 
forma negativa.
N’hi ha que, arribant al súmmum de la demagògia, 
proposen retallar impostos i augmentar els serveis. 
Com s’aconsegueix aquest propòsit? Potser no han 

tingut interès a fer una anàlisi en profunditat del pa-
per dels impostos i taxes en els ingressos municipals. 
Segur que desconeixen que aquests conceptes han 
representat el 2008 el 62,8% dels ingressos totals, 
ingressos que ens permeten netejar carrers, disposar 
de més places d’escola bressol, ajudar col·lectius i 
entitats a desenvolupar les seves activitats habituals, 
incrementar el nombre de policies locals...
En altres paraules: impostos i taxes que representen 
els ingressos que confereixen estabilitat econòmica 
tant a aquest ajuntament com a qualsevol altre i que 
garanteixen –en el nostre cas– la prestació de serveis 

als montcadencs i les montcadenques. Quins són els 
canvis que es poden percebre als impostos de l’any 
vinent? L’Impost sobre Béns Immobles, per exemple, 
ja no gaudirà de les bonifi cacions que la llei ens ha 
permès aplicar els darrers tres anys i, en alguns ca-
sos, pot experimentar un lleu increment després de 
fer més suau l’augment del valor cadastral derivat de 
la revisió del 2005.
Per la seva banda, es mantenen l’Impost de Vehicles 
de Tracció Mecànica i les bonifi cacions i exempcions 
de què gaudeixen la gent gran, les famílies nombro-
ses i les que tenen rendes baixes.

Impostos o imposicions
El Ple d’octubre va aprovar, amb els vots en contra 
de tots els grups de l’oposició, les ordenances fi s-
cals per al 2009. Ens diuen que l’increment mitjà 
serà del 4,5%, però ja se sap que els valors esta-
dístics  tenen uns resultats desiguals, com desigual 
serà per als veïns  de Montcada l’aplicació de l’IBI 
(la contribució). 
L’any 2005 es va fer la revaluació cadastral i ens 
van dir que això no faria incrementar el impost més 
de l’IPC perquè es bonifi caria durant els següents 
10 anys, però han passat 3 i “donde dije digo, digo 
Die go”, s’han acabat les desiguals bonifi cacions i 

ens trobem amb les desiguals variacions, perquè 
per a uns veïns pujarà molt més del 4,5% i per al-
tres, baixarà.
Això no és més que una mostra de la nefasta ges-
tió del govern municipal, per no fer un ús correcte 
de les eines que dóna l’actual llei en el moment 
d’aplicar la revaluació cadastral, reducció dels tipus 
a mida que s’incrementa el valor cadastral i aplicar 
les bonifi cacions per corregir desequilibris.
L’Ajuntament necessita els impostos municipals 
per poder prestar els serveis que necessita la ciuta-
dania, però sempre amb una correcta recaptació, 

en funció del cost del servei i del que marca la llei 
al respecte. Cada taxa ha d’estar justifi cada, ha de 
tenir el seu estudi econòmic i ha de contemplar les 
possibles bonifi cacions.
Les bonifi cacions de les ordenances fi scals haurien 
de servir per afavorir l’accés als serveis dels col-
lectius amb menys possibilitats i que, d’una altra 
manera no tenen al seu abast; per incentivar acti-
tuds positives vers la comunitat com l’estalvi ener-
gètic o l’ús de la deixalleria i per facilitar la implanta-
ció d’activitats econòmiques al nostre municipi.

Ordenanzas sólo con afán recaudatorio
La crisis tiene muchas posibilidades de ser muy 
seria y, por desgracia, larga, por lo que puede cos-
tar salir de ella. Pero las perspectivas no serían tan 
catastrófi cas si hubiera una política económica con 
una verdadera vocación de resolver los problemas, 
cosa que, hoy por hoy, no existe ni se puede imagi-
nar con gobiernos socialistas. A partir de aquí, hay 
que empezar a prepararse, no sólo porque lo peor 
aún está por llegar, sino porque va a ser francamen-
te malo. Y ante tal escenario, el gobierno municipal 
se atreve a subirnos los impuestos un 4,5% para el 
año 2.009. ¿Cómo son capaces de aprovecharse de 

esta manera de las familias, comercios y empresas 
de nuestra ciudad? Pues bien fácil: nada les impor-
ta más allá de su propia supervivencia. En lugar de 
acudir y exigir a las administraciones supramunici-
pales, llámese Generalitat de Catalunya, Gobierno 
de España,... el cumplimiento de sus compromisos 
en materia de aportaciones presupuestarias, prefi e-
ren condenar a los ciudadanos de Montcada a pa-
gar unos impues tos con unos incrementos que les 
permitan tapar esos agujeros que han ocasionado 
por su mala gestión.  Cualquier gobernante mínima-
mente preparado, sabe que después de una época 

de vacas gordas, siempre llegan las vacas fl acas y 
debe prepararse para ello y, si no lo hace, pues le 
pilla el toro. Eso es justamente lo que le ha pasado 
al gobierno de Montcada y ahora los contribuyentes 
deberemos pagar el pato. Desde el Partido Popular 
hemos propuesto congelar o rebajar determinados 
impuestos y tasas si pretendemos ayudar a sobre-
llevar esta dramática situación económica pero ellos 
demuestran con estas ordenanzas, que sólo tienen 
el ánimo de recaudar, no de dinamizar la economía 
de la ciudad. Eso sí: todo apunta que seguirán tiran-
do de beta como si aquí no pasara nada.

La mala gestió ens passa factura amb l’IBI
La mala gestió portada a terme per PSC-CiU en els 
darrers anys passa factura, enguany, en les orde-
nances fi scals. La revisió del cadastre del 2005 va 
comportar un increment del valor cadastral residen-
cial d’un 300% de mitjana. La llei marca que l’IBI 
–impost que cobra directament l’Ajuntament i que 
s’aplica sobre el valor cadastral– s’ha de moure entre 
un 0,40 i l’1,1 en zones urbanes. A Montcada, el ti-
pus impositiu era d’un 0,66 el 2005 i el 0,68 els anys 
successius. Si la pretensió expressada pel govern lo-
cal era no augmentar la pressió fi scal, el que calia fer 
era anar rebaixant el tipus de gravamen adaptant-lo 

a l’increment del valor cadastral que s’anirà actua-
litzant en 10 anys. Així doncs, en el 2006 només es 
comptabilitzava un 10% de l’increment del valor de 
la fi nca i, tal com va proposar Esquerra, baixant el ti-
pus impositiu de manera esglaonada s’hagués com-
pensat la pujada. En tot cas, les bonifi cacions que 
la llei establia per fer-les efectives només tres anys, 
s’haguessin hagut de reservar per als tres darrers 
anys d’actualització del valor cadastral (2013, 2014, 
2015) en els quals l’impost s’aplicarà ja sobre una ac-
tualització del cadastre del 80,90 i 100% de l’incre-
ment respectivament. Els números són complexes, 

però només cal mirar el rebut del 2009 i comparar-lo 
amb el del 2008. Apliqueu en el rebut d’enguany el 
0,45 % (que ara l’equip de govern s’ha vist obligat 
a rebaixar) i no el 0,68% que es va aplicar. Us ado-
nareu que les famoses “bonifi cacions” no eren tant 
necessàries si s’hagués rebaixat en el seu moment el 
tipus de gravamen. Aquestes bonifi cacions, aplica-
des de manera totalment injusta, van fer que alguns 
paguessin fi ns hi tot més del què hagués pertocat i 
ara es veuran compensats pagant fi ns i tot menys, 
però d’altres, la gran majoria, pagant molt per sobre 
del 4,5% que pujaran els impostos de mitjana.

Eva García
Portaveu del PPC

Josep M. González
Portaveu d’ICV-EUiA

Marta Aguilar
Portaveu d’Esquerra

La T-Infant, el 2010
Els infants menors de 12 anys podran viatjar 
gratuïtament al metro o a l’autobús metropolità. 
Convergència i Unió s’ha posat al davant de la 
reivindicació i l’Entitat Metropolitana del Trans-
port s’ha compromès a tirar endavant el pla a 
partir del 2010, probablement, tot i que el pacte 
amb la resta d’administracions afectades s’en-
llestirà durant el 2009. 
L’aprovació per unanimitat d’una proposta de 
CiU per crear la T-Infant (tarifa de transport pú-
blic per a menors de 12 anys) ha desfermat una 
reivindicació que ja no tindrà marxa enrere. 

Tot i que la competència per implementar 
aquestes mesures de gratuïtat la té l’Autoritat del 
Transport (ATM), és a dir Generalitat de Catalu-
nya, l’acord unànime dels municipis de l’entorn 
metropolità serà defi nitiu. Els 18 municipis impli-
cats, inclòs Montcada i Reixac, tenen empadro-
nats més de 400.000 menors de 12 anys, però 
la gran majoria va a l’escola a peu.
L’increment en la utilització del transport públic 
en el menors de 12 anys i, de retruc, als acom-
panyants que segur aportarà aquesta mesura, 
compensarà la despesa que implicarà per a les 

administracions. En política, la perseverança a 
reclamar el que es considera just, sovint té pre-
mi.

Joan Maresma
Portaveu de CiU
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>Cultura Nova edició del  
Mercat d’Art a la
Casa de la Vila PÀG. 20

El cantant de fl amenc 
Lolo de Jerez actuarà 
al Kursaal PÀG. 21

XVÈ PREMI DE PINTURA JUAN RAMÓN MASOLIVER

Un total de 83 autors han presentat una creació al certamen, 22 de les quals formen part de l’exposició que fi ns al 14 de desembre es podrà veure a l’Auditori

Tomasa Martín guanya l’edició amb una obra 
inspirada en la submissió a les normes 

Foto de família de les autoritats, el representant de Nissan –empresa patrocinadora– i els autors premiats i amb una menció | FOTOS: S.DÍAZ

L’artista Tomasa Martín, resident a Barcelona, posa davant l’obra guanyadora, Atrapador

Jordi Lafon, de Vic, davant l’obra fi nalista titulada Com un arbre que es pot veure  a l’Auditori

Atrapador és l’obra amb la que 
Tomasa Martín ha guanyat la 
XV edició del Premi de Pintura 
Juan Ramón Masoliver, fallat 
el 6 de novembre en un acte a 
l’Auditori. L’artista –de 53 anys 
i nascuda a Zamora– viu des 
dels 80 a Barcelona, on ha de-
senvolupat bona part de la seva 
carrera, tot i que en els darrers 
anys ha treballat al Japó. L’obra 
guardonada –amb 3.000 euros, 
l’edició d’un catàleg i una expo-
sició– mostra una garjola que, 
segons Martín, “simbolitza la 
submissió de la societat a les 
normes establertes”. La pintu-
ra està feta amb tècnica mixta 

sobre lli, amb una capa plàstica 
i fi nalitzada amb oli. “Aquesta 
obra és més conceptual que les 
que Martín havia presentat al 
concurs fi ns ara, de caire més 
hiperrealista, ens ha sorprès 
aquest canvi d’una manera 
molt  gratifi cant”, ha explicat 
Ramon Casalé, del jurat. 

Finalista i mencions. El fi nalista, 
premiat amb 1.500 euros, el ca-
tàleg i el muntatge d’una exposi-
ció, ha estat Jordi Lafon, barce-
loní nascut al 1967 i resident a 
Vic, amb l’obra Com un arbre. 
“M’agrada acostar-me a la 
natura i pintar-la de manera 
suggerent”, ha dit l’artista, que 

a nivell professional combina la 
pintura amb el disseny gràfi c.  
El jurat, presidit per l’alcalde, Cé-
sar Arrizabalaga (PSC), i format 
pels crítics d’art Josep M. Ca-
dena, José Corredor-Matheos, 
Ramon Casalé, Conxita Oliver 
i Àlex Mitrani, –absents a l’acte 
per motius d’agenda– ha atorgat 
tres mencions a Anna Valls, per 
Black on black; a Jaime Mo-
roldo, per Cthulhu, i a Manel 
Doblas, per Camins. Les obres 
premiades i amb menció formen 
part de les 22 seleccionades pel 
jurat i que integren l’exposició 
que es podrà visitar a l’Auditori 
fi ns al 14 de desembre. 83 obres 
han optat enguany al Premi. 

Silvia Díaz | Montcada
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BIENNAL DE FOTOGRAFIA

Les obres premiades i seleccionades s’exposaran a la Casa de la Vila a partir del 18 de novembre

Ferran Martín, fotografi at al fi nal del carrer Major, vial objecte del seu estudi | SILVIA DÍAZ

El tarragoní Albert Porres guanya 
el Premi d’Honor per segona vegada

El tarragoní Albert Porres Vi-
ñes (Tortosa, 1951) ha guanyat 
per segona vegada consecutiva 
el Premi d’Ho nor Medalla Ciu-
tat de Montcada i Reixac de la 
VI Biennal de Fotografi a, que 
convoca l’Agrupació Fotogràfi -
ca de la localitat (Afotmir). El 
jurat, reunit el 25 d’octubre, va 
triar Porres entre una seixante-
na d’autors de tot l’estat que 
van presentar 219 obres. Els 
sis premis fi nalistes van recau-
re en Miquel Casals (Arenys 
de Mar), José A. Andrés 
(Barcelona), Vicente Cervera 
(València) i en tres autors de 
l’Afotmir, Carles Verdú, Toni 
Nomdedeu i Jesús A. Guzmán. 
Els tres premis locals van ser 
per a Miquel Viñas, Joan 
Mimó i Santi Bajona, també 
socis de l’entitat.

Perfi l. Albert Porres (Tortosa, 
1951) té una llarga trajectòria  
en el món de la fotografi a, tot 
i que es dedica professional-
ment a l’enginyeria industrial. 
Ostenta el màxim guardó de la 
FIAP (Fedération Internatio-
nale de l’Art Photographique) 
i ha fet nombroses exposicions 
individuals i col·lectives. “Per 
a mi, la fotografi a és una vàl-
vula d’escapament, m’il·lu-
siona i em fa sentir bé”, ex-
plica l’autor, que treballa amb 

càmera digital. El portaveu del 
jurat, Tomás Romero Sánchez, 
de l’Agrupació Fotogràfi ca de 
Blanes, va destacar que les tres 
obres que Porres va classifi car 
entre les 20 fi nalistes presenten 
una gran diversitat de tècni-
ques i estils, “però totes tenen 

en comú un acurat sentit de 
l’estètica”. L’acte de lliurament  
de premis tindrà lloc el 18 de 
novembre a la Casa de la Vila 
(19.30h), coincidint amb la 
inau guració de l’exposició de 
les obres que es podrà visitar 
fi ns al 14 de desembre.

Laura Grau | Redacció

 XÈ PREMI D’INVESTIGACIÓ

L’autor guardonat és l’arquitecte barceloní Ferran Martín

El projecte escollit gira al 
voltant del carrer Major

L’arquitecte Ferran Martín (Bar-
celona, 1973) és el guanyador de 
la X edició del Premi d’Investiga-
ció de l’Ajuntament, –valorat en 
3.000 euros a condició de publi-
car un llibre– amb el treball Car-
rer Major XXI: anàlisi urbanístic 
per a una vida futura. “L’objec-
tiu és donar fórmules perquè el 
carrer Major continuï sent un 
eix central, ja que actuacions 
futures, com el vial que sorgirà 
del soterrament de la línia de 
tren de Portbou, li podria treu-
re protagonisme”, ha explicat 
Martín.

Valoracions. El veredicte del Pre-
mi, al qual enguany es van pre-
sentar sis propostes, es va fer pú-
blic el 7 de novembre. Martín va 

rebre una part del Premi i la resta 
l’obtindrà una vegada fi nalitzat 
el treball. “El projecte és molt 
important perquè ens trobem 
en un moment en què hi ha 
prevista una nova remodelació 
del carrer Major”, ha explicat 
l’alcalde. El jurat d’aquesta edició 
del Premi l’ha presidit l’alcalde i 
l’han format l’historiador mont-
cadenc Jaume Alcázar, l’arquitec-
ta de l’Ajuntament Marta Goñi, 
la historiadora i professora Gem-
ma Hidalgo, José Jiménez, de 
l’entitat Acer, i Climent Sensada, 
professor de teatre. Aquest jurat 
és especialista en els diversos te-
mes dels projectes que han optat 
al Premi, que giraven entorn la 
política local, la industrialització 
i el repoblament medieval, entre 
d’altres.

Silvia Díaz | Montcada

Una imatge idíl·lica d’Iglesola del Cid
“Món rural” és una de les fotografi es que li ha merescut el Premi d’Ho-
nor a Albert Porres. Es tracta d’un petit poble, situat a 20 km de Morella 
(València) en un dia de núvol i pluja. Per a Porres, la fotografi a és un 
exercici estètic per captar la realitat tal com és “o, si convé, més bo-
nica”. Utilitza el Photoshop per “maquillar” algunes imatges, però mai 
per afegir o eliminar elements. Tot i que es considera un gran viatger, 
reconeix que les millors fotos les fa al costat de casa  | LG

ALBERT PORRES

Comerciant, si et 
vols anunciar

a La    Veu
truca’ns i 

t’informarem
625 601 107
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El 17 de novembre s’obre el ter-
mini per presentar sol·licituds al 
XIIè Mercat d’Art que organitza 
la Regidoria de Cultura a la Casa 
de la Vila entre el 18 de desembre 
i l’11 de gener de 2009. L’objec-
tiu d’aquesta iniciativa és posar a 
l’abast del públic art a preus asse-
quibles i alhora facilitar als artis-
tes locals un espai per mostrar i 
vendre les seves obres. 
Les inscripcions  s’han de fer per-
sonalment a la Regidoria de Cul-
tura (Domènec Fins, 15), abans 
de l’1 de desembre, de dilluns a 
divendres de 8 a 21h; els dissabtes 
de 10 a 13.30h i de 17 a 20.30h i 
els diumenges d’11 a 13.30h. Els 
interessats poden participar en les 
modalitats de ceràmica, fotogra-
fi a, pintura i escultura. 

Normativa. En les modalitats d’es-
cultura i ceràmica, cada artista pot 
exposar un màxim de tres obres. 
La mida màxima permesa és de 
50x50x50 centímetres. En pin-

tura i fotografi a, cada artista pot 
participar amb dues obres amb 
bastidor per exposar i/o amb una 
carpeta amb obres sense emmar-
car. Els artistes que no hagin par-
ticipat mai al Mercat d’Art hauran 
de presentar fotografi es d’una de 
les obres que volen exposar en el 
moment de fer la inscripció. El 

preu màxim de venda de qualse-
vol peça serà de 300 euros. El 3 
de desembre es farà públic el llis-
tat dels artistes seleccionats a la 
Casa de la Vila i a la web muni-
cipal www.montcada.cat. L’edició 
de l’any passat va comptar amb la 
participació de 18 artistes montca-
dencs i un de Barcelona. 

Els artistes locals tenen una nova 
oportunitat d’exposar i vendre obres
El termini per presentar sol·licituds s’obre el 17 de novembre en les diferents modalitats

Laura Grau | Redacció

L’Associació de Veïns de Mont-
cada Centre va cloure les Fes-
tes Populars de Tardor el 9 de 
novembre amb una cercavila 
a càrrec de la Colla de Ge-
gants de Montcada, un grup 
d’animació i un homenatge a 
Miquel Capella, cronista local 
que va morir el passat juny i 
que havia estat molt vinculat a 
l’AV. El president, Antoni Tri-
as, va lliurar un ram de fl ors i 

una placa a la seva vídua i al 
seu fi ll. Per la seva banda, Jau-
me Aragall, amic del desapare-
gut, va llegir un escrit elogiant 
la fi gura de Capella i la seva 
implicació en els problemes de 
la ciutat. 
Pel que fa a les Festes de Tar-
dor, que s’han desenvolupat 
entre octubre i novembre, 
Trias  va fer un balanç positiu 
de la resposta de la ciutadania 
a la majoria d’activitats.

A.Trias (esquerra) lliura a la vídua i al fi ll de Capella una placa i un ram de fl ors | S.ALQUÉZAR

XIIÈ MERCAT D’ART

L’AV de Montcada Centre 
homenatja M.Capella
L’entitat fa una valoració positiva del programa d’activitats

Silvia Alquézar | Montcada

El Mercat d’Art és molt visitat però són poques les persones que hi compren | ARXIU/LAURA GRAU

FESTES DE TARDOR

Can Pomada celebra la seva festa major
L’AV de Can Pomada (Mas Rampinyo) va celebrar la seva festa major 
el 9 de novembre amb una sardinada popular davant del seu local. El 
mal temps del cap de setmana de l’1 i el 2 de novembre va obligar a 
canviar la data dels actes i anul·lar la botifarrada i el ball previstos el 
primer dia | LR

ALEJANDRO REGORIGO

Nova estrena al teatre de La Salle

Assaig de l’obra, que s’inclou en els actes del 25è aniversari del grup de teatre | SANTI ROMERO

Els responsables del grup teatral representaran ‘El mètode Körosema’ durant el novembre

El grup de teatre de La Salle es-
trena el 15 de novembre a la sala 
del centre El mètode Körosema, una 
adaptació d’El mètode Gronhölm, 
que ofereix un retrat àcid de la so-
cietat actual i els sistemes de selec-
ció de personal. L’obra original la 
interpreten tres homes i una dona, 
però en aquesta ocasió seran tres 
dones (Rosa Labrador, M. José 
Ezquerra i M. Carmen Martín) i 
un home (Sergio Martín). La resta 
de representacions es faran els dies 
16, 29 i 30 (els dissabtes a les 22h i 
els diumenges, a les 18h) | LG
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Prop d’un miler de persones visita 
l’hospital del terror de Can Cuiàs
La iniciativa l’organitzen conjuntament el col·lectiu C4 i la Regidoria d’Infància i Joventut

Més de 800 persones, segons l’or-
ganització, van visitar l’hospital 
terrorífi c en què el col·lectiu de jo-
ves C4 de Can Cuiàs i la Regidoria 
d’Infància i Joventut van conver-
tir l’1 i 2 de novembre el Centre 
Cívic del barri. Per a aquesta 
setena edició del túnel del terror, 
una cinquantena de voluntaris 

es va bolcar en l’organització, el 
que va permetre que es poguessin 
fer dos passis simultanis i, així, la 
visita fos més àgil. “El col·lectiu 
de joves cada any se supera per 
fer millor el túnel”, ha explicat 
la regidora d’Infància i Joventut, 
Eva Gonzalo (PSC). 
Per a aquesta ocasió, els organit-
zadors van dividir els espais del 

Centre Cívic en diverses sales i 
passadissos, per recrear la infer-
meria, el psiquiàtric, els quirò-
fans i, fi ns i tot, una capella. Un 
doctor i dues infermeres força 
sinistres s’encarregaven de guiar 
als espectadors i al llarg del re-
corregut, el personal mèdic i els 
pacients donaven la seva particu-
lar benvinguda al públic. 

El “cantaor” Manuel Castro 
Román, més conegut com 
Lolo de Jerez, actuarà el 15 
de novembre al Kursaal (22h). 
Nascut a Xerès, ha desenvolu-
pat la seva carrera des de Cata-
lunya, on va emigrar de petit. 
Els crítics destaquen les seves 
extraordinàries qualitats i co-
neixements dels diferents estils 
del fl amenc. Lolo de Jerez, que 
resideix a Cerdanyola, ha ac-
tuat en els millors festivals de 

fl amenc de Catalunya, com-
partint escenari amb artistes 
com José Menese, José Mercé, 
Carmen Linares i Pansequito, 
entre d’altres. Entre els premis 
que ha obtingut, destaca el de 
millor “cantaor” de Catalunya 
al Concurs Nacional Yunque 
Flamenco, l’any 2003. L’artis-
ta actuarà acompanyat de la 
“cantaora” Miriam Vallejo, les 
ballarines Sara Barrero i Toni 
Moñiz  i els guitarristes David 
Caro i Paco Garfi a.

Lolo de Jerez va actuar a Montcada durant la Festa Major del 2007 | ARXIU/AFOTMIR

MÚSICA

El ‘cantaor’ Lolo de Jerez 
farà un concert al Kursaal

L’Auditori acollirà dos 
concerts de guitarra
El guanyador del Vè Concurs 
Internacional de Guitarra de 
Barcelona, Kresimir Bedek, de 
Croàcia, actuarà el 16 de no-
vembre a l’Auditori (19h). El 
músic, de 27 anys, també va 
obtenir el Premi del Públic, que 
li va lliurar la regidora de Cul-
tura de l’Ajuntament de Mont-
cada i Reixac, Amèlia Morral 
(CiU) el 9 de novembre a l’Au-
ditori de Barcelona. El Con-

sistori col·labora per primera 
vegada en aquest certamen 
pro gramant dos con certs dels 
guanyadors. Bedek ha rebut 
classes al Royal Conservatory 
de La Haya del mestre Zoran 
Dukic, un dels guitarristes més 
prestigiosos d’arreu del món. 
L’altre concert tindrà lloc el 14 
de desembre, també a l’Audito-
ri, amb la guanyadora del ter-
cer premi, l’alemanya Katrin 
Klingeberg.

Laura Grau | Redacció

Laura Grau | Redacció

TOTS SANTS

El Kursaal va acollir el 4 de no-
vembre la primera cita del cicle 
Coses que passen que impulsa 
l’Associació de Veïns de Can Sant 
Joan. Aquesta activitat, que es fa 
el primer dimarts de cada mes, 
intenta sensibilitzar el públic amb 
històries  de caire social a partir de 
fets reals. El narrador, Pep Martí-
nez, va parlar sobre els problemes 
dels immigrants que treballen a 
la construcció, acompanyat de la 
lectura de tres poemes i la músi-
ca d’una guitarra i un quartet de 
corda. La propera cita serà el 2 de 
desembre |  RJ

Primera cita de ‘Coses que passen’

Pep Martínez narra les històries que passen acompanyat de rapsodes i músics | RAFA JIMÉNEZ

Fotografi a de grup de totes les persones que han fet possible aquest any convertir el Centre Cívic en un hospital terrorífi c | SILVIA DÍAZ

Silvia Díaz | Can Cuiàs

L’acompanyaran la ‘cantaora’ Miriam Vallejo i dues ballarines
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el retro-visor Laura Grau

Miquel Solanes, fi ll de pare tintorer, va obrir l’establiment del carrer Major l’any 1940 

Miquel Solanes va començar la 
seva activitat com a tintorer a 
Montcada l’any 1936. Al comen-
çament duia la roba dels clients al 
taller que el seu pare, també tinto-
rer, tenia a Barcelona. Després la 
tornava rentada i planxada a casa 
dels clients amb l’ajuda del seu fi ll 
Miquelet. El 1940 va obrir la boti-
ga al carrer Major, al lloc on es tro-
ba actualment, tot i que l’operació 
de tenyir i netejar la roba es feia al 
taller que tenia al carrer Guadiana 
i es planxava a casa. Quan s’havia 
de fer un dol i era urgent, la roba 
es tenyia i es duia a secar al forn 
de Can Pila. Es feien servir plan-
xes de ferro que s’escalfaven amb 
carbó i petroli. També s’almidona-
ven els tapets i les enagos per a 
les comunions.

La Teresineta. La fi lla de Miquel 
Solanes, coneguda com la Teresi-
neta, va seguir la tradició de tinto-
rera i amb només set anys ja plan-
xava la roba. Una antiga ferida de 
guerra va deixar el seu pare sense 
una cama i el va obligar a abando-
nar la part més feixuga del negoci 
per dedicar-se a atendre el públic. 

La riuada de 1962 va inundar el 
taller i la roba va passar a rentar-
se al taller de Barcelona. La Tere-
sineta, que avui  dia té 78 anys, es 
va convertir en l’ànima del negoci. 
Assessorava els clients sobre com 
tractar la roba delicada i tenia tan-
ta gràcia col·locant els vestits a 
l’aparador que la gent creia que 
eren nous. Quan es va jubilar el 
negoci va passar a mans del seu 
cosí Jordi Palau Solanes.

Solanes, una família de tintorers

Teresineta, amb el seu marit i la seva fi lla, als anys seixanta davant la botiga | ARXIU SOLANESEl somni de Rafael Fernández, 
exposar a Can Sant Joan un 
cop s’inaugurés el Kursaal, ja 
s’ha fet realitat. Des del 5 de 
novembre les seves imatges, 
en blanc i negre i fetes amb cà-
mera analògica, omplen la sala 
Sebastià Heredia del Kursaal, 
sent la primera exposició indi-
vidual que acull l’equipament.  
Aquest veí de Can Sant Joan, 
originari de Còrdova, es va afi -
cionar a la fotografi a als anys 

70. Als 90, va fer diversos 
cursos amb l’Agrupació Foto-
gràfi ca de Montcada i Reixac 
(Afotmir), de la qual és soci, i 
al 2007 va ser guardonat amb 
el títol d’Artista que atorga la 
Federació Internacional de Fo-
tografi a (FIAP). L’acte d’inau-
guració de l’exposició, que es 
pot veure fi ns al dia 30, va 
comptar amb la presència de 
l’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC), i la regidora de Cultu-
ra, Amèlia Morral (CiU). 

Fernández està molt il·lusionat per poder exposar les seves obres al seu barri | P. ABIÁN

Rafael Fernández exposa 
a l’Espai Cultural Kursaal 
És la primera mostra individual que acull la sala Sebastià Heredia

Pilar Abián | Can Sant Joan 

FOTOGRAFIA
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La Salle d’handbol 
segueix intractable amb 
sis victòries PÀG. 27  

El Valentine acumula 
dues derrotes i ja no està 
invicte a casa PÀG. 27  

>Esports

FUTBOL. Primera Territorial

La Unió Esportiva Sant Joan s’assegura la 
supervivència, almenys, fi ns a fi nal d’any
L’Ajuntament continuarà col·laborant en la recerca d’un patrocinador, però aprova la concessió d’una ajuda extraordinària que cobrirà despeses fi ns al 2009

> Segona victòria de la temporada
En paral·lel a la solució momentània de la crisi econòmica, el futbol, 
en el seu sentit estricte, també li va donar una alegria a la UE Sant 
Joan Atlètic. A la 8a jornada, els homes de Fernando Gómez ‘Cuqui’ 
van treure tot el seu coratge per aconseguir la segona victòria de 
la temporada contra el Pineda de Mar (2-0) gràcies als gols d’Iván 
Salinas i Jonathan Rubio. Aquests tres punts li van donar una mica 
de tranquil·litat a l’equip, que va poder deixar els llocs de descens. 
Una setmana més tard, els montcadencs van donar un pas enrere 
en caure de forma contundent al camp del Júpiter per 4 a 0. Tot i la 
derrota, el Sant Joan encara té tres equips sota seu | RJ

Deixant al marge la situació es-
portiva de l’equip, a la UE Sant 
Joan Atlètic veuen amb més op-
timisme el seu futur, almenys 
pel que fa a la vessant econò-
mica. Dues setmanes després 
d’expressar públicament la seva 
preocupació per la fragilitat de la 
seva caixa, la Junta Directiva va 
rebre les primeres solucions per 
part de l’Ajuntament. Al marge 
dels contactes amb la Regidoria 
d’Esports, el president de l’Àrea 
Econòmica, Joan Maresma 
(CiU),  es va reunir personalment  

amb la directiva del club i es va 
comprometre a concedir una 
subvenció extraordinària que 
permetrà sufragar les despeses 
fi ns a fi nal d’any. 
La solució no és defi nitiva, però 
dóna un marge de maniobra 
per continuar buscant un pa-
trocinador sòlid que permeti 
encarar el que resta de tempo-
rada. “Amb l’ajuda que ens 
ha donat l’Ajuntament estem 
una mica més tranquils, però 
tenim molt clar que, amb la 
seva col·laboració, haurem de 
buscar nous patrocinadors”,  

ha explicar el president del club, 
Pepe González. 

Futbol al Ple. El darrer Ple de 
l’Ajuntament, fet el 30 d’octubre, 
va aprovar un aval de 100.000 
euros per al CD Montcada, 
amb el vot contrari del grup del 
PPC i l’abstenció d’ICV-EUiA,  
a l’oposició, que van criticar la 
decisió del Consistori. Joan Ma-
resma va manifestar la voluntat 
municipal de no denegar a ajuda 
a aquelles entitats que, tot i fer 
una bona gestió, tinguin proble-
mes econòmics. 

Rafa Jiménez  |  Redacció

El capità, Raúl Catena; el president, Pepe González; i l’entrenador, Fernando Gómez ‘Cuqui’, simbolitzen la unió que es viu al Sant Joan |  SANTI ROMERO

 SANTI ROMERO
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La cantarella ja s’estava fent massa 
monòtona: “Hem jugat per guan-
yar”, “ens ha mancat la sort”, “ens 
hem merescut la victòria”. Totes 
aquestes idees rondaven el cap dels 
verds cada vegada que jugaven 
fora de Montcada, on fi ns el 9 de 
novembre encara no havien guan-
yat cap partit ni havien marcat cap 
gol. Però a partir d’ara, això ja és 
història. A l’onzena jornada i, des-
prés de cinc partits sense guanyar i 
tres derrotes consecutives, els verds 
van dominar la Muntanyesa de 
dalta a baix en un partit impecable, 
tant ofensiva com defensivament, 
i es van endur els  tres punts del 
Municipal de Nou Barris gràcies 
als gols d’Iván Serrano, Àlex Gil i 
Paco Tamudo. Els locals, que van 
acabar amb nou jugadors, es van 
escudar en l’actuació de l’àrbitre, 
però la realitat és que van ser molt 
inferiors. 
La història va ser molt diferent una 
setmana abans al camp del Maria-
nao Poblet (1-0). Els verds van cau-
re davant d’un rival inferior que va 
aprofi tar una badada de la defensa 
montcadenca, abans del descans, 
per sumar els tres punts.

FUTBOL. Primera Catalana

El CD Montcada aconsegueix els 
primers gols i punts a domicili
Després de cinc jornades sense guanyar, els verds van canviar el rumb al camp de la Muntanyesa

Acord del club amb l’Hotel Ciutat de Montcada

El 7 de novembre, el CD Montcada 
va presentar l’acord al que ha arri-
bat amb l’Hotel Ciutat de Montcada, 
mitjançant el qual els socis del club 
gaudiran d’importants descomptes 
en qualsevol dels serveis que ofereix 
l’hotel, situat a Mas Rampinyo. L’acte 
va comptar amb la presència d’Emi-
lio Artés, president del club; Maite 
Marco, directora de l’hotel i Juan 
Parra (PSC), regidor d’Esports. A 
cada partit a casa se sortejarà entre 
el públic una nit d’allotjament amb 
sopar per a dues persones | SA

César Sánchez |  Barcelona

SILVIA ALQUÉZAR

Després de dos partits de sanció, Germán va tornar contra la Muntanyesa |  SANTI ROMERO

El Santa Maria es queda 
sense el porter titular
Jonathan Ávila, fi txat pel CD Montcada per jugar al Sant Joan

No hem arribat a un quart de la 
competició i el Santa Maria s’ha  
quedat sense el seu porter titu-
lar, Jonathan Ávila, fi txat pel CD 
Montcada per jugar cedit a La 
Unió Esportiva Sant Joan. Aques-
ta operació a tres bandes no ha 
agradat gens a l’entrenador del 
Santa Maria,  José Maria Esquerda 
‘Tete’: “Som els únics perjudicats. 
El Sant Joan i el CD Montcada 
tenen ara tres porters i nosaltres 
ens hem quedat amb només 
un. Estem buscant en el mercat, 
però per a un equip de Segona 
Regional que no paga no és fàcil 
fi txar”. Ja sense el seu porter titu-

lar, els montcadencs van guanyar a 
casa al Levante Las Planas, 1-0. Al 
camp del Piferrer, el Santa Maria 
va empatar sense gols després de 
fallar un penal. 

FUTBOL. Segona Territorial

Rafa Jiménez  |  Redacció

Jonathan Ávila ha canviat de club |  CD MONTCADA

L’EF Montcada s’allunya 
de la darrera posició
L’equip d’Antonio Moya ha sumat quatre punts en dos partits

L’equip sènior femení de l’Escola 
de Futbol Montcada ja no ocupa 
l’últim lloc del seu grup després 
de sumar quatre punts en els 
seus últims dos partits: l’ajornat 

contra el CE Sabadell (2-2) i la 
victòria sobre la Penya Blanc 
i Blava La Roca (6-4). A la 8a 
jornada, les montcadenques no 
van jugar al camp de La Canya 
a causa de la pluja. 

FUTBOL. Primera Catalana femenina

Rafa Jiménez  |  Redacció

Poc a poc, les noies de l’EF Montcada estan seguint el ritme de la competició |  SANTI ROMERO
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Després de dues victòries conse-
cutives pocs podien preveure un 
resultat tan negatiu per al Game’s 
Gallery Montcada en la seva visita 
a la pista del Vilassar de Mar. Els 
homes de José María Borbón ‘Pati’, 
que van tenir les importants baixes 
d’Edu i Miguelito i van perdre a 
Cristian, abans del descans, per 
expulsió, van encaixar una àmplia 
derrota per 7 a 1. Greus errades 
en defensa van condemnar l’equip 
montcadenc al primer temps, que 
va acabar amb el resultat de 4-0. 
David Jiménez va fer el gol de 

l’honor en un partit per oblidar. 
A l’anterior jornada, els homes de 
‘Pati’ van superar un rival directe, 
el Gavà (4-2), després d’una altra 
bona actuació de Cristian, autor 
de tres gols. 
Tot i la derrota a Vilassar, el 
Game’s segueix a la part alta de la 
classifi cació, a només quatre punts 
del nou líder, el Corbera. “Aques-
ta és la lectura més positiva. La 
nostra situació no ha canviat gai-
re ja que, setmana a setmana, es 
demostra que la competitivitat 
del grup és enorme”, ha explicat 
‘Pati’. 

FUTBOL SALA. Primera Nacional A 

El Vilassar de Mar li fa 
un set al Game’s Gallery

Rafa Jiménez |  Redacció

L’equip, que portava dues victòries seguides, cau amb claredat

Aaron ha jugat els últims partits del Game’s Gallery amb algunes molèsties físiques | S. ROMERO

El sènior A de La Salle continua 
imparable en la seva lluita per 
l’ascens. De moment, els nois de 
Dídac de la Torre han guanyat 
els sis primers partits que han 
disputat. A l’última jornada, els 
montcadencs van superar al Par-
dinyes per 33 a 29. Els lasal·lians, 
que durant tot el matx van anar 
per davant en el marcador, van 
guanyar gràcies a una bona de-
fensa i als llançaments des de 
fora. “Aquest ha estat el partit 
més important que hem guan-
yat fi ns al moment perquè 
ens hem distanciat dels rivals 
directes”, ha comentat el cen-
tral Pau Maresma. La setmana 
anterior els locals van vèncer el 
Barberà per 31 a 27 en un par-
tit amb molts errors defensius i 
poca efectivitat a la porteria. La 
Salle és líder en solitari del Grup 
Segon de Primera Catalana.

Femení. La Salle ISTE s’aferma 
al segon lloc del Grup Cinquè de 
Lliga Catalana després de quatre 
triomfs consecutius. En el darrer 
matx, les locals van guanyar un 
partit important contra un rival 
directe, el Banyoles, per 33 a 25. 
En la jornada anterior, la Salle va 
guanyar el primer partit fora de 
casa a la pista del Cardedeu per 
13 a 20 amb una gran actuació 
de la portera Ana Segovia, que 
va aturar cinc penals. 

HANDBOL

El masculí és líder invicte de Primera Catalana i el femení és segon a la Lliga Catalana

Núria Sánchez  |  Pla d’en Coll

El CH La Salle viu un moment dolç 
amb el seus dos equips sèniors

El capità de La Salle, Xavi Benítez, en una acció contra el Pardinyes | SANTI  ROMERO   

Roser Borda intenta penetrar a l’àrea rival en el matx contra el Banyoles | SANTI ROMERO   

Unai Abrisqueta, envoltat de jugadors del CN Tàrrega a l’últim partit a casa | SANTI ROMERO

El Valentine Montcada ja no pot 
presumir de mantenir-se invicte 
al pavelló Miquel Poblet. Des-
prés de tres victòries a casa, els 
homes de Miquel Àngel Cortón 
van caure sense embuts contra el 
CN Tàrrega (67-81). El conjunt 
local va pagar les absències de 
tres dels seus jugadors (Alberto 
Ortega, Iván Costa i Marc Jané) 
i els problemes físics de dos del 
seus homes més importants, Raúl 
Ortega i Unai Abrisqueta, que no 
estaven al cent per cent a causa 
d’una gastroenteritis. El Valenti-
ne sempre va anar a remolc i ja 
al descans perdia d’onze punts, 
28 a 39. Els montcadencs només 

van poder superar el seu rival 
a l´últim quart, però no va ser 
sufi cient per donar-li la volta al 
marcador. “A l’equip li ha fal-
tat caràcter i una actitud més 
agressiva”, va explicar Cortón 
després del partit. 
El joc i el resultat no van ser gai-
re millors a l’anterior jornada a 
la pista del Castellbisbal, que va 
guanyar amb un avantatge de 
17 punts, 75 a 58. Cap dels dos 
equips va mostrar un joc brillant i 
durant els primers dos quarts, es-
pecialment al primer, el partit va 
estar força ajustat. Prova d’això 
és el resultat a la mitja part: 36 a 
34. Al tercer quart, va començar 
la davallada dels montcadencs 

que es van carregar de faltes, cir-
cumstància que el Castellbisbal  
va aprofi tar per fer-se un fart de 
llançar tirs lliures –fi ns a 23 en dos 
quarts. Les pèrdues constants de 
pilotes tampoc van ajudar gaire a 
les opcions dels montcadencs a la 
victòria fi nal. Ja a l’últim quart, el 
Castellbisbal es va despenjar i va 
aconseguir un parcial defi nitiu de 
13 a 0.
Després de 8 jornades de compe-
tició, el Valentine ocupa el quart 
lloc per la cua amb tres victòries i 
quatre derrotes (el seu triomf con-
tra el Rubí no compta després de 
la seva retirada). Els líders invic-
tes són Sícoris, Barberà i Castell-
bisbal, amb un partit menys.

BÀSQUET. Primera Catalana

El Valentine perd la seva força a casa 
i encaixa dues derrotes consecutives

Rafa Jiménez  |  Redacció

Els montcadencs van perdre a Castellbisbal i al pavelló Miquel Poblet contra el CN Tàrrega
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Els arquers del Club Català 
de Tir amb Arc (CCTA) Can 
Piqué van aconseguir, l’1 de 
no vem bre, pujar al pòdium en 
vuit ocasions al 28è Campionat 
de Catalunya de la Federació 
Internacional de Tir amb Arc 
(FITA), que va tenir lloc a les 
instal·lacions de Vallençana. 
Vicenta López, en arc nu, Xa-
vier Sensada, en arc instintiu 
júnior, i Julio Lozano, en arc 
instintiu sènior, van finalitzar 
la competició al primer lloc. 
Les segones posicions van ser 
per a Manel Saldaña, en arc 
nu; Alícia Vargas, en arc rec-
te; Joaquín Fernández, en arc 
compost, i Sandro Mosca, en 
arc nu de la categoria cadet. 
Félix Pérez va obtenir el tercer 
lloc en arc recte. 
La resta de participants del CC-
TA Can Piqué al torneig  van 
ser Ricard Ortega (quart en arc 
instintiu sènior), Vincenzo Mos-
ca (cinquè en arc instititu sèni-
or), Josep Sánchez (desè en arc 

nu), Manel Fuentes (onzè en arc 
recte) i Marco Mosca (tretzè en 
arc nu).

Altres competicions. D’altra ban-
da, tres arquers del CCTA Can 
Piqué van ser seleccionats per 
participar, del 8 al 12 d’octubre, 

en el primer Campionat d’Euro-
pa 3D-FITA que es va fer a les 
mateixes instal·lacions del club 
montcadenc. Manel Saldaña va 
quedar sotscampió d’Europa en 
arc nu, Alícia Vargas, cinquena 
en arc recte, i Paco Verdejo, ca-
torzè en arc nu. 

TIR AMB ARC

Durant la competició, a Vallençana, el club va aconseguir dos ors, cinc plates i un bronze

Silvia Díaz |  Redacció

CCTA Can Piqué obté vuit pòdiums 
al Campionat de Catalunya FITA 

CICLISME 

El club ha de trobar el substitut de Saunier Duval abans del 2009

El CC Montcada busca solucions econòmiques per a la propera temporada | PILAR ABIÁN

El CC Montcada busca 
patrocini a contrarrellotge

D’esquerra a dreta, Félix Pérez, Manel Saldaña, Vicenta López, Julio Lozano i Alícia Vargas | CCTA 

El Club Ciclista Montcada conti-
nua buscant espònsors per poder 
fer equip la temporada vinent. 
L’entitat viu una situació delicada 
arran l’anunci de Saunier Duval, el 
seu principal patrocinador, de tren-
car l’acord de col·laboració econò-
mica. La directiva, presidida per 
Joan Navarra, ha intensifi cat els 
contactes en les últimes setmanes 
conscient que el temps s’acaba, ja 

que abans que fi nalitzi aquest any 
hauria d’haver trobat un nou pa-
trocinador.  

Continuïtat. El CC Montcada 
ha tornat a reiterar que l’entitat 
seguirà existint, malgrat que no 
aconsegueixi el suport econòmic 
sufi cient per fer un equip de com-
petició. A nivell estatal, el Mont-
cada és l’entitat en competició 
amb més antiguitat.

Sílvia Alquézar |  Redacció
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L’equip sots-25 del CEB 
Can Sant Joan va aconse-
guir davant el Palau (72-57) 
la seva segona victòria que li 
permet deixar els últims llocs 
del grup. Una setmana des-
prés, els montcadencs van 
caure contundentment a la 
pista d’un dels líders, el CB 
Castellbisbal B, per 88 a 40.
Pel que fa al primer equip, el 
B. Montseny-CEB Can Sant 
Joan va acumular dues der-
rotes. Els montcadencs van 
caure a casa davant el Gassó 
de Ripollet per 55 a 75. A 
la pista del Bora Bora-Santa 

Perpètua, es van veure per-
judicats per un polèmic arbi-
tratge i van acabar perdent 
per 60 a 47. 

El sots-25 aconsegueix 
la seva segona victòria

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN

Rafa Jiménez | Redacció

Segueix tots els esports, resultats i classifi cacions a

L’equip sènior A masculí de 
l’AE Elvira-La Salle ha acu-
mulat dues victòries conse-
cutives al Grup Tercer del 
Campionat Territorial de 
Barcelona que li permeten 
pujar a la cinquena posició. 
Els montcadencs van gua-
nyar a casa al Boet Mataró 
B (80-76) i a domicili al CB 
Sinera (73-86).
D’altra banda, el sènior B 
continua sense aconseguir 
cap victòria després de sis 
jornades. Les seves dues últi-
mes derrotes es van produir 
contra el Montmeló (76-68) i 
el Llinars B (67-78). Tampoc 
passa per un bon moment 

l’equip femení, que va per-
dre contra el Sant Joan de 
Mata B (36-40) i el Torelló B 
(59-45).

Rafa Jiménez | Redacció

Bona ratxa de victòries 
per al sènior masculí

BÀSQUET. AE ELVIRA-LA SALLE 

La marxa d’Àlex –màxim 
golejador en el que portem 
de temporada del Grup 
Tercer de la Preferent Cata-
lana– per un viatge d’estudis 
a Anglaterra ha afectat al 
rendiment de l’equip sèni-
or A de l’AE Can Cuiàs. El 
conjunt que entrena Alfonso 
Anés ja acumula tres jorna-
des sense puntuar. Després 
de la seva primera derrota 
contra l’Sporting Prat, els 
montcadencs van caure a la 
pista de la Penya Esplugues 
per 7 a 5. Enmig, el matx 
contra l’Aluminios Barcelona 
va quedar ajornat a causa de 

la pluja. Amb 10 punts i amb 
un partit menys, els montca-
dencs ocupen la part mitja 
de la taula, a només sis punts 
dels dos primers classifi cats.

Sènior B. El segon equip del 
club ha vist frenada la seva 
bona progressió. Després de 
dues victòries consecutives, 
els montcadencs van partir 
una derrota a la pista del líder 
del Grup Segona de la Sego-
na Divisió B, La Concòrdia, 
per 7 a 4. A la jornada ante-
rior, el sènior B de l’AE Can 
Cuiàs no va poder jugar a la 
pista del CMX 1904 B per 
la pluja. 

El sènior A es ressenteix de la 
pèrdua del seu màxim golejador
Sense Àlex, que ha marxat a Anglaterra per un viatge d’estudis, l’equip d’Anés ha acumulat dues derrotes 

Ja fa tres jornades, que l’AE Can Cuiàs no ha pogut sumar |  SANTI ROMERO

FUTBOL SALA. AE CAN CUIÀS

La Salle B va estar a prop de la seva primera victòria a la lliga | SANTI ROMERO

HANDBOL. LA SALLE

El sènior B de La Salle con-
tinua cuer del Grup Segon 
de Segona Catalana amb un 
punt. Els locals van estar a 
punt d’aconseguir la prime-

ra victòria contra el Geieg 
B, però van acabar perdent 
per 33 a 36. A la jornada 
anterior, l’equip de Tesi Es-
cobosa va caure a la pista 
del Molins de Rei (33-19).

Núria Sánchez | Pla d’en Coll

> L’EF Montcada ja és segon
L’equip sènior de futbol sala de l’Escola de Futbol Montca-
da ha pujat fi ns a la segona posició del Grup Segon de la 
Segona Divisió B després d’acumular dues victòries con-
secutives. El conjunt que entrena José Luis Carrasco va 
guanyar a la pista del Sant Andreu per 2 a 6. Una setmana 
més tard, els montcadencs van oferir un bon espectacle 
contra el Mobles Chencho, al que van guanyar per un clar 
10 a 1. Ara mateix, l’EF Montcada pot presumir de tenir 
l’equip amb el millor atac (26 gols) i la millor defensa (6 
gols en contra) del grup. Amb un partit més, La Concordia, 
que va treure un empat de Montcada a la segona jornada, 
és el líder amb tres punts més que els de Carrasco | RJ

SANTI ROMERO

Bon moment del sènior A |  S. ROMERO

El sènior B de La Salle 
planta cara al GEiEG B

Rafa Jiménez | Redacció

Segona victòria del sots-25 |  S. DÍAZ
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La comissió executiva de 
l’Institut Municipal d’Esports 
i Lleure (IME) ha adjudicat 
a l’empresa Montsallent els 
treballs de transformació de 
l’antic camp de futbol de la 
Ferreria (carrer Progrés), un 
acord ratifi cat al Ple d’octu-
bre. Les actuacions consis-
tiran a adequar els terrenys 
per fer un nou equipament 
on pugui entrenar la Jo-
ventut Atlètica Montcada 
(JAM). Actualment, el club 
utilitza les instal·lacions del 
Pla d’en Coll que, en un 
futur, acolliran el nou IES 
Montserrat Miró. Es pre-
veu que les obres comencin 
abans d’acabar l’any i fi nalit-
zin en un termini màxim de 
sis mesos. 

L’equipament. Les obres, 
que estan valorades en 

180.268 euros, consisteixen 
en la construcció d’una pista 
de sauló amb tres carrers, 
d’un espai per a salt de 
llargada amb una fossa de 
caigudes amb paviment de 
sorra i d’un altre per a salt 
d’alçada amb un paviment 
de formigó. El projecte 
també inclou els vestidors, 
un magatzem i les ofi cines, 
que seran la nova seu de 
la JAM. El president de 
l’IME, Juan Parra (PSC), 
ha explicat alguns benefi -
cis de la instal·lació: “Serà 
un bon equipament i la 
JAM guanyarà en alguns 
aspectes com disposar 
d’uns vestidors a la ma-
teixa instal·lació”, ha in-
dicat l’edil, qui també ha 
explicat que el projecte in-
clou, al màxim, les recoma-
nacions expressades per la 
JAM en diverses reunions.

L’IME adjudica les obres de
la futura pista d’atletisme
L’empresa Montsallent adequarà l’antic camp de futbol de la Ferreria per fer les noves instal·lacions

NOU EQUIPAMENT

El nou equipament tindrà un espai per a ofi cina i magatzem | SANTI ROMERO

Núria Sánchez | Redacció

BÀSQUET. CB Montcada

L’equip cadet A és líder amb 
quatre triomfs consecutius
Els nois de Sergio Gomariza van guanyar per la mínima el darrer matx (71-70)

El preinfantil va jugar un matx molt disputat amb el Sant Jordi | SANTI ROMERO

en 2 minuts...

> El júnior A obté un nou triomf
El júnior masculí del CEB Can Sant Joan es manté a la 
part mitja de la classifi cació després d’obtenir un nou 
triomf. Els nois de Marc González ocupen el desè lloc 
del Grup Quart del Nivell A amb 11 punts. En els darrers 
partits, els jugadors locals van perdre a la pista del Lla-
vaneres per 72 a 62 i van guanyar amb claredat a casa 
al Claret, per 74 a 61. Amb aquesta tercera victòria els 
locals s’afermen a la part mitja de la taula | NS

> El júnior masculí guanya el líder
El júnior masculí de l’AE Elvira-La Salle ha guanyat el pri-
mer partit de la temporada contra el líder, l’Hospitalet B. 
Els locals van vèncer, 62 a 55, un matx que es va decidir 
en el darrer quart. A l’última part, els locals van fer un par-
cial favorable de 7-0, que van mantenir fi ns el fi nal. Els nois 
de Julio Águila, que participen en el Grup Segon del Nivell 
B, ha abandonat la cua i és penúltim amb 7 punts | NS

Arriba una 
nova festa 
dels Jocs 
Escolars

PRESENTACIÓ

Núria Sánchez | Redacció

La Lliga Escolar, promoguda 
pel Consell de l’Esport Es-
colar de Montcada i Reixac 
(CDEM) i per l’Institut Mu-
nicipal d’Esports i Lleure 
(IME), organitza el proper 
29 de novembre la presen-
tació ofi cial dels equips 
que participen als Jocs Es-
colars, al pavelló Miquel 
Poblet, a partir de les 9h. 
La festa arriba enguany a 
la sisena edició. Es preveu 
que hi assisteixin els juga-
dors, els entrenadors i els 
delegats que participen a la 
competició, tant dels cen-
tres de primària i de secun-
dària com dels clubs. La 
jornada comptarà amb la 
desfi lada dels equips partici-
pants, el lliurament de mate-
rial esportiu per part de les 
autoritats, exhibicions dels 
diferents esports i activitats 
dirigides pels monitors de la 
JAM, a la zona d’atletisme. 
La celebració acabarà amb 
una xocolatada popular.

El camp es transformarà en una pista de sauló amb tres carrils | SANTI ROMERO

Èxit del Lee Young 
al campionat català 

TAEKWONDO

El Lee Young Montcada 
va obtenir molt bons resul-
tats al Campionat de Ca-
talunya Infantil de Pumse, 
celebrat el 2 de novembre 
al Pavelló de la Mar Bella 
(Barcelona). Els locals van 
guanyar tres medalles d’or, 
una de plata i cinc de bron-
ze. Els ors són del benja-

mí Carlos Serrano i els 
alevins Kilian Roca i Mi-
riam Caravaca. L’alevina 
d’Andrea Serrano va obte-
nir la plata. Finalment, el 
benjamí Arnau Martínez, 
l’infantil Marc Carava-
ca i els cadets Sebastián 
Osuna, Juan Montserrat i  
Juan Jesús Pérez van gua-
nyar el bronze. 

Núria Sánchez | Redacció

Els locals van obtenir tres ors, una plata i cinc bronzes

Els taekwondistes locals amb els guardons obtinguts a Barcelona | LEE YOUNG

La JAM s’estrena en 
el Cros de Sabadell

ATLETISME

La Joventut Atlètica 
Montcada, la JAM, es va 
estrenar el 8 de novembre 
a Sabadell a la primera 
jornada del Cros Escolar 
2008-09. Els corredors de 
l’entitat local van competir 
als entorns del Santuari de 
la Salut de Sabadell. El 15 
de novembre tindrà lloc 
la segona prova del cir-
cuit comarcal de cros que 
es farà a Ripollet, al Parc 
dels Pinetons. En el Cros 

Escolar participen els co-
rredors de les categorires 
de promoció de l’entitat.

Núria Sánchez  | Redacció

La propera cita de la competició escolar és a Ripollet

Corredors locals a Sabadell | P.ABIÁN

El CB Montcada organitza el 24 de novembre, a les 20h, un 
Clínic de bàsquet a càrrec de Xavier García, tècnic del CB 
Vic de LEB Or. El ponent farà una conferència magistral al 
pavelló Miquel Poblet amb l’objectiu de formar entrenadors. 
No cal fer una inscripció prèvia i els assistents obtindran un 
diploma acreditatiu per participar-hi | NS

Classe magistral de bàsquet

El cadet A del CB Mont-
cada s’ha col·locat líder 
del Grup Dotzè del Nivell 
B després d’un excel·lent 
inici de temporada. Els nois 
de Sergio Gomariza han 
guanyat els primers quatre 
partits i són líders invictes 
amb 8 punts. En el darrer 
matx disputat, els locals 
van imposar-se a l’Escola 
de Sant Gervasi per la mí-
nima (71-70). El partit va 
estar molt igualat i emo-
cionant i es va decidir a 
l’últim quart amb un tir 
lliure transformat per Ferran 
de la Fuente.

Preinfantil. L’equip de Cris-
tina Ximenis, que participa 
al Grup Tercer del Nivell 
B, no ha aconseguit encara 
obtenir cap triomf. El bloc 
local va plantar cara al Sant 
Jordi en el darrer partit 
com a local i va perdre per 
la mínima (60-61).

Núria Sánchez  |  Redacció
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L’infantil, que entrena Álex 
Weikert, ha debutat amb 
bon peu. El conjunt local 
és líder del Grup Primer de 
Primera Catalana amb dos 
triomfs en dos partits. Els 
montcadencs van guanyar 
el partit contra el CH Pa-
rets B per un clar 29 a 9. 
A la darrera jornada, els 
locals no van poder dispu-
tar el matx a la pista de la 
Garriga perquè l’àrbitre no 
s’hi va presentar. 
Weikert ha destacat el gran 
treball defensiu com una 
de les claus del bon joc. 
“Hem treballat molt el 
físic i gràcies a això estem 
realitzant una molt bona 
defensa amb un bon tre-
ball del porter”, ha dit el 
tècnic. En els darrers dos 
partits, els locals només 
han encaixat vuit gols en 
les dues segones parts. 
Malgrat ser un grup de 
vuit jugadors, els lasal·lians 
estan obtenint molt bons 
resultats i obren les portes 

a tots aquells nens que vul-
guin jugar a handbol.

Cadet femení. L’altre equip 
lasal·lià que ha començat 
fort és el femení, que ha 
iniciat la lliga amb quatre 
victòries en quatre par-
tits. Les noies de Mariana 
Ardeleanu són líders del 
Grup Cinquè de Lliga 

Ca ta lana amb 8 punts. 
Les locals han aconseguit 
conjuntar-se amb les no-
ves incorporacions. En els 
darrers partits, La Salle va 
obtenir dues victòries cla-
res. A la pista del Cerda-
nyola, van imposar-se per 
un clar 6 a 53 i a casa van 
guanyar al Pau Casals per 
24 a 14.

HANDBOL. CH La Salle Montcada

L’infantil és líder invicte 
amb una defensa intractable
Núria Sánchez |  Pla d’en Coll

El cadet femení ha iniciat la lliga amb quatre victòries consecutives

Patricia Espínola fa un llançament contra el BM Pau Casals | SANTI ROMERO

El prebenjamí A de l’EF 
Montcada segueix invicte 
després de cinc jornades. 
Els locals, que participen 
al Grup Disset de la Lliga 
Prebenjamí, ocupen el se-
gon lloc amb 12 punts. Els 
montcadencs han jugat tres 
partits en els darrers quin-
ze dies. En el matx corres-
ponent a la quarta jornada 
–disputat l’1 de novembre– 
el prebenjamí A va superar 
al Can Anglada per 1 a 5. 
Tres dies més tard, els locals 
van jugar el partit ajornat 
corresponent a la segona 
jornada contra el Can Rull 
i van guanyar per 1 a 4. Fi-
nalment, a l’últim enfronta-
ment, els montcadencs van 
perdre a casa contra l’EF 
Sabadell per 3 a 6.

Campanya. L’entitat ha po-
sat en marxa una campa-
nya per a tothom qui vul-
gui participar en la creació 
d’una mascota i l’himne 
de l’Escola. Els interessats 
poden presentar els dibui-
xos a l’Estadi de la Ferre-
ria fi ns al 19 de desembre. 
Els dibuixos hauran d’anar 
acompanyats del nom i 
l’equip del participant i en 
el cas de no ser jugador, del 
nom i de la persona que re-
comana el concurs. 
D’altra banda, la junta di-
rectiva ha engegat una altra 
campanya per elaborar la 
lletra d’un himne per a l’en-
titat. Els compositors hau-
ran de tenir en compte els 
valors que promou l’Escola 
–companyarisme, amis tat, 
es po rtivitat, respecte– a 

l’ho ra d’ela borar la peça. 
Els interessats poden fer 
arribar les seves propostes 

abans del 19 de desembre a 
l’adreça electrònica efmont-
cada@hotmail.com.

El prebenjamí A es consolida al 
tercer lloc amb quatre triomfs
L’entitat ha engegat una campanya per participar en la creació d’un himne i una mascota per al club

FUTBOL. EF Montcada

Núria Sánchez | Redacció

> Primeres victòries del cadet
El cadet del CFS Montca-
da ha sumat els primers 
triomfs de la temporada. 
Els locals van superar per 
un ajustat 3 a 2 al Sant-
pedor –desè a la taula– a 
casa (a la imatge). En el 
següent partit, el cadet 
va guanyar el Navàs –vui-
tè– per 1 a 8. Els locals, 
que participen al Grup 
Tercer de Segona Divisió, 
ocupen el quart lloc amb 
6 punts. Amb els dos tri-

omfs l’equip s’aferma a la 
part alta de la taula.

Aleví A. L’equip local va ob-
tenir un important triomf a 
casa contra el Vilassar de 
Mar (5-0) i s’aferma a la 
mitja taula. Amb aquesta 
victòria, es col·loca en el 
setè lloc del Grup Primer 
de Divisió d’Honor. A la se-
güent setmana, va perdre a 
la pista del líder, el FC Bar-
celona, per 8 a 3 | NS

El Cim 
proposa una 
cita d’esport 
i natura 

EXCURSIONISME

Núria Sánchez | Redacció

El juvenil de l’AE Can 
Cuiàs s’enforteix com a lo-
cal i obté bons resultats en 
els partits de casa. L’equip 
que entrena Rafael Nocete 
ocupa el quart lloc del Grup 
Segon de Segona Divisió A, 
amb dues victòries i dues 
derrotes. En els darrers 
partits, els locals van obte-
nir un important triomf a 
casa contra el Bar Mi Casa 
–setè classifi cat– per 4 a 2, 
gràcies a una molt bona 
segona part dels locals. 
D’altra banda,  el compte 

pendent dels montcadencs 
són els desplaçaments. En 
els dos matxs disputats 
fora de les pistes del barri, 
el Can Cuiàs no ha aconse-
guit puntuar. En la darrera 
jornada, els locals van jugar 
en el camp de líder, el Cla-
ret, i van perdre 8 a 3.  

El Centre Excursionista 
de Montcada i Reixac, 
el Cim, proposa una 
nova sortida que combina 
l’esport i el medi ambient. 
L’excursió tindrà lloc al re-
cinte Naturpark –situat al 
recinte del Bosc Tancat de 
Cerdanyola del Vallès– el 
23 de novembre. Els inte-
ressats poden apuntar-se a 
l’establiment Vilarassa Ho-
mes, al carrer Major, i la sor-
tida té un preu de 10 euros.
L’excursió consta d’un matí 
d’aventures i circuits per a 
totes les edats al Natur-
park, que ofereix un con-
junt d’activitats lúdiques i  
esportives. El parc disposa 
d’una sèrie de circuits aeris 
construïts sobre els arbres. 
Els més aventurers hauran 
de recórrer ponts de fusta, 
tirolines i tot tipus de jocs 
d’habilitat i destresa. Es 
tracta d’una jornada que 
garanteix aventura i diver-
sió per a tothom.

FUTBOL SALA. AE Can Cuiàs

Núria Sánchez | Redacció

El juvenil es fa fort 
en els partits de casa 
L’equip local ha guanyat els dos matxs a Montcada

El juvenil de l’EF Montca-
da es manté segon del grup 
Primer de Segona Divisió 
A i continua invicte. En les 
darreres jornades, els locals 
es van imposar al Santa 

Coloma per 3 a 5. D’altra 
banda, l’Escola haurà de 
fi nalitzar el partit contra el 
Sabadell que es va suspen-
dre per goteres en el pa-
velló. En aquell moment, 
l’equip perdia per 1 a 2. 

FUTBOL SALA. EF Montcada

Núria Sánchez | Redacció

El juvenil és segon 
a falta d’un partit
El bloc ha d’acabar el matx suspès contra el Sabadell

Un jugador lluita per una pilota en el matx contra l’EF Sabadell | SANTI ROMERO

L’entitat celebrarà la pre-
sentació ofi cial de tots els 
equips el diumenge 16 de 
novembre. La festa tindrà 
lloc a les pistes del barri a 
les 10h del matí | NS 

presentació

SILVIA DÍAZ



>A títol personal
Sílvia Alquézar

Erola Madrigal
Desig complert. Erola Madrigal ha fet realitat el somni de viure uns Jocs Olímpics amb només 26 
anys. Gran apassionada als esports des de petita, va ser una de les encarregades de recuperar els 
músculs de l’equip estatal de natació sincronitzada –amb la mediàtica Gemma Mengual com a màxim 
exponent– aquest agost, a Pequín 2008. Va tenir l’oportunitat de conèixer en primera persona l’esperit 
olímpic i compartir amb els esportistes la il·lusió i l’esforç per fer el millor paper. Erola va tenir la sort de 
ser-hi a una de les seleccions guanyadores. Espanya va ser segona per equips –només darrera de la 
perfecció de les russes– i Gemma Mengual i Andrea Fuentes van aconseguir una altra medalla de plata 
a la categoria de duet. A banda de la vessant esportiva, aquesta jove de Terra Nostra també s’alegra 
d’haver fet molts amics d’arreu del món durant els 30 dies que va viure a la capital de la Xina.

“Sóc una afortunada perquè 
he viscut uns Jocs Olímpics”

Què s’ha de fer per ser fi siotera-
peuta d’un equip estatal?
Ser al lloc adequat en el moment 
oportú (riu). Vaig fer les pràctiques 
al Game’s Gallery de futbol sala 
quan era fi lial de l’Espanyol. Du-
rant aquesta època vaig conèixer  
Julián Casanovas, que era el fi sio-
terapeuta de l’equip. Va ser ell qui 
em va trucar per dir-me que hi ha-
via una baixa a l’equip de natació 
sincronitzada.
Quina va ser la teva reacció?
En el primer moment penses si 
t’està passant de veritat o estàs so-
miant. Tot va passar molt ràpid. 
Julián em va trucar a l’abril i, pocs 
dies després, ja era a Pequín per 
fer el preolímpic.
Com va ser l’experiència a la Xina 
amb esportistes de la talla de Gem-
ma Mengual?
Una passada. Tot el que vius és 
màgic. Ets un més de l’equip, amb 
els seus patiments i les seves ale-

gries. Reconec que sóc una afortu-
nada perquè encara sóc molt jove 
i ja he viscut l’experiència d’uns 
Jocs Olímpics.
Teníeu molta feina per recuperar 
les nedadores?
Entrenen moltes hores i necessi-
ten després massatges per estirar 
i descarregar els músculs. Ets la 
seva ombra. Vaig gaudir cada se-
gon al màxim.
Necessiten un tractament espe-
cial?
M’ha servit molt tot el que he 
après als equips d’handbol. Els ju-
gadors es lesionen a l’esquena per-
què llancen la pilota. En natació 
sincronitzada és semblant, perquè 
també mouen molts els braços per 
remar i, per tant, també pateixen 
de l’esquena.
Una part de les seves medalles és 
també teva?
Jo me’n porto un bon record. 
Vaig arribar en el millor moment 

de l’equip de sincronitzada, m’he 
endut la millor part.
Què fan per estar tan guapes sota 
de l’aigua?
El maquillatge és especial, el rimel 
no es corre, per exemple, i al cap 
es posen gelatina per mantenir el 
pentinat impecable. S’ho fan tot 
elles i crec que això també té molt 
de mèrit.

Tot van ser bons moments?
No. Dels 30 dies només tinc una 
taca negra. No vaig poder anar a la 
inauguració dels Jocs perquè no hi 
havia acreditacions per a tothom. 
Però el pitjor de tot és que ens ho 
van dir mitja hora abans de sortir 

l’autocar cap a l’estadi i ja estàvem 
tots vestits amb l’uniforme ofi cial.
Com es viu a Pequín?
Vam viure en una bombolla, la 
vila olímpica. Però fi ns i tot allà 
vam patir el control de l’estat per-
què al principi ens van dir que no 
podíem enviar emails ni fotogra-
fi es. Els primers dies teníem una 
mica de por i vam fer cas, però 
després escrivíem algunes línies a 
la família, això sí, sense fotos. 
I al país era molt evident la manca 
de llibertat?
Entre els voluntaris hi havia mol-
ta por. No feien res que se sortís 
del guió. Però també deien que,  
gràcies als Jocs, la situació havia 
canviat molt.
Què fas ara, després dels Jocs?
Segueixo amb l’handbol. Sóc la 
fi sioterapeuta de l’equip de Sant 
Quirze i també estic a la Federa-
ció Catalana portant les jugadores 
més petites. Als matins treballo en 

un centre i a la tarda, tinc consulta 
a casa.
T’agradaria tornar a uns Jocs?
Sí. És un món que m’encanta. 
Però m’agradaria destacar que 
t’adones que els esportistes d’elit 
són iguals que els altres. Hi ha 
més diners, els premis són més 
importants, surten a la tele, però 
els sentiments, l’esforç, les ale-
gries, les decepcions... són per a 
tots iguals.
La teva passió pels esports et ve 
del teu pas per la Joventut Atlètica 
Montcada?
No sé què té l’atletisme, però 
t’enganxa. Vaig estar 10 anys a 
la JAM i tinc molts bons records. 
Em va costar molt deixar-ho, però 
no podia compaginar la univer-
sitat amb els entrenaments. Els 
dos primers anys de carrera sortia 
a córrer a les sis del matí. No sé 
perquè ho feia, però tenia aquesta 
necessitat.

“Els esportistes d’elit 
són com la resta. 
Les alegries, els 
patiments i l’esforç 
són per a tots iguals”

 ARXIU

Fisioterapeuta


