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Els habitatges protegits construïts per la 
Fundació Mediterrània a Mas Duran ja han 
estat adjudicats. El 21 de novembre, davant 
notari, els 191 aspirants van assistir al pave-
lló Miquel Poblet a l’extracció de les boles del 
sorteig públic, l’ordre de sortida de les quals 
marca la prioritat a l’hora d’escollir l’habitat-
ge. A partir del número 28, s’obre una llista 
d’espera que dóna opció a la compra sem-
pre i quan hi hagi una renúncia per part 
dels que ja tenen el pis adjudicat.

Adjudicats per sorteig 
27 pisos protegits al 
sector de Mas Duran

L’Ajuntament i les entitats de dones organitzen actes de sensibilització respecte aquesta xacra social PÀG. 13

PILAR ABIÁN

L’atur al municipi creix un 5%L’atur al municipi creix un 5%
A fi nal d’octubre, la xifra de desocupats pujava a 1.947, prop de 700 més que l’any passat  PÀG. 3

La construcció del nou edifi ci 
de l’IES Montserrat Miró –pre-
vist al solar de les pistes d’atle-
tisme– està pendent de rebre 
dotació pressupostària per part 
de la Generalitat i, de moment, la 
proposta econòmica del govern 
autonòmic per al 2009 no in-
clou cap partida per al projecte. 
L’Ajuntament, la direcció i l’AM-
PA del centre volen que Educa-
ció faci efectiu el seu compromís 
d’inaugurar l’IES durant el curs 
2010-11.
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Souleymane Kere i Flor Maroto 
busquen feina. Són dues de les 
1.947 històries personals regis-
trades a les llistes de l’atur del 
Departament de Treball de la Ge-
neralitat. A data de 31 d’octubre, 
Montcada tenia un nivell de deso-
cupació similar al de la Barcelona 
postolímpica (1993) amb una taxa 
d’aturats del 14%, un percentatge 
que seguirà creixent en els pro-
pers mesos perquè, segons diuen 
els experts, la crisi econòmica en-
cara no té data de caducitat. 
En el darrer mes, el nombre de 
desempleats ha crescut amb 145 
noves inscripcions, l’augment 
més alt del 2008. Pel que fa a 
l’atur interanual, les dades tam-
poc són gaire positives, ja que el 
percentatge de persones que bus-
quen feina s’ha situat cinc punts 
per sobre respecte l’octubre de 
l’any passat, que era del 9,4%. En 
un any, Montcada té 700 nous 
aturats.

Punts febles. Dos dels sectors més 
afectats per la difícil conjuntura 
econòmica són la construcció i 
la indústria perquè, segons Àlex 
Toledo, delegat d’ocupació de 
CCOO al Vallès Occidental, el 
sistema productiu del país és fe-
ble ”perquè s’alimenta de mà 
d’obra barata i les empreses 
no han invertit en formació ni 
tecnologia”. Dos dels casos més 
mediàtics del municipi són els ex-
pedients de regulació de Nissan 
i Tyco, que poden deixar sense 

feina centenars de treballadors, 
tot i que el drama de l’atur es viu 
diàriament a les petites i mitja-
nes empreses “amb un degoteig 
constant que preocupa tant o 
més que els de les grans empre-
ses”, ha indicat el regidor de Pro-
moció Econòmica, Joan Carles 
Paredes (CiU).
El creixement de l’atur ha pro-
vocat un allau de consultes a 
Promoció Econòmica, que cada 
dia rep desenes de persones que 
s’han quedat sense feina i s’adre-
cen als serveis municipals per in-
tentar trobar-ne una altra. El per-
fi l de desempleat actual és divers, 
tot i que, una vegada més, els 
col·lectius amb més problemes 
de reinserció laboral són els im-
migrants, les dones, els joves i els 
majors de 45 anys. Malgrat això, 
aquesta crisi està arribant a tots 
els sectors i, per primera vegada, 
l’atur masculí s’està equiparant al 
femení.  

Històries personals. Darrera de les 
xifres i les estadístiques, sempre 
hi ha històries amb noms i cog-
noms. Souleymane Kere és un 
ciutadà de Burkina Faso que es 
va comprar un pis al barri de la 
Ribera al 2006. El febrer d’aquest 
any va perdre la feina que tenia 
de dilluns a divendres. Ara no-
més viu amb el sou de la feina 
del cap de setmana que té a Ac-
ciona, l’empresa de manteniment 
de Nissan que també ha anun-
ciant acomiadaments massius 
abans d’acabar el 2008. “Abans 
trobava treball amb facilitat, 
però ara amb la crisi això ha 
canviat”, explica Kere, que no 
podrà anar al Nadal a veure la 
seva família perquè no té diners 
per pagar el bitllet. 
Tampoc ho té gens fàcil Flor Ma-
roto, una mestressa de casa amb 

dues fi lles grans que, per circum-
stàncies personals, necessita tro-
bar urgentment una feina “si pot 
ser de cara al públic”, tot i que 
reconeix que la recerca és com-
plicada “perquè ara demanen 
titulació per a tot i jo el que tinc 
bàsicament és l’experiència de 

la vida”. Els tècnics en ocupació 
aconsellen aprofi tar els temps de 
sequera en ofertes laborals per 
ampliar la formació. De fet, a la 
comarca del Vallès Occidental 
hi ha una demanda de personal 
qualifi cat del 25%, de la qual no-
més se’n cobreix un 12%.
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DESOCUPACIÓ

Montcada registra prop de 2.000 persones 
sense feina amb una taxa d’atur del 14%
La llista de desempleats al municipi ha experimentat un augment de 700 nous inscrits des d’octubre del 2007 fi ns a l’actualitat

La xifra de l’atur 
interanual ha crescut 
a Montcada i Reixac 
cinc punts respecte   
l’any passat

Sílvia Alquézar | Montcada

mesures

L’Ajuntament aposta per millorar la competitivitat 
de les empreses i la formació dels desocupats

El Consell d’Alcaldes, format 
pels 23 batlles del Vallès Occi-
dental, va aprovar el dia 18 una 
resolució de resposta a la crisi 
econòmica. Els edils es compro-
meten a mantenir l’esforç inver-
sor en els serveis municipals i 
el foment de l’ocupació malgrat 
la delicada situació fi nancera 
dels Ajuntaments. El document, 
aprovat pel Consell –al qual va 
assistir l’alcalde César Arrizaba-
laga (PSC)–, aposta perquè la 
recuperació econòmica se cen-
tri en una major competitivitat 
de les empreses i en una millor 
formació dels empleats, invertint 

en recerca i innovació, a més 
d’implementar polítiques que 
propiciïn el desenvolupament i 
la modernització tecnològica de 
les activitats econòmiques.

Nou conveni. La Junta de Govern 
Local ha aprovat un conveni amb 
el Consorci per l’Ocupació i la 
Promoció Econòmica del Vallès 
Occidental (COPEVO) per dur 
a terme polítiques per enfortir 
el teixit industrial de la ciutat 
i la creació de llocs de treball. 
L’acord, vigent durant el 2008 i 
el 2009, comptarà amb una in-
versió de 170.000 euros | SA

els testimonis

Joan Carles Paredes 
(CiU) Prom. Ecònomica
“En temps de crisi vo-
lem potenciar el servei 
d’atenció als aturats, 
més personalitzat que 
el de les ofi cines de la 
Generalitat”

“Potenciarem el servei 
d’atenció als aturats”

Judit Caballero 
tècnica d’ocupació
“Cada vegada les em-
preses demanen més 
requisits perquè ara hi 
ha moltes persones 
que busquen feina. És 
important formar-se”

“Per trobar feina és 
important formar-se”

Àlex Toledo 
CCOO
“Demanem a les ad-
ministracions més 
pro tec ció social per als 
aturats, reforçar les ofi -
cines de treball i oferir 
formació”

“Volem més protecció 
social als desempleats”

INFOGRAFIA: CARLES GÓMEZ



4 1a quinzena | Desembre 2008Actualitat

CONFLICTES LABORALS

Als acomiadaments previstos a Nissan se 
sumen els de les fi rmes subcontractades  
Acciona, proveïdora dels serveis de logística i de neteja, ha presentat un ERO que afecta 22 treballadors de Montcada

L’expedient de regulació d’ocupa-
ció (ERO) a Nissan comença a te-
nir efectes col·laterals. L’empresa 
Acciona, proveïdora de serveis de 
logística i neteja de la multinacio-
nal a Catalunya, ha presentat un 
ERO per acomiadar 322 perso-
nes, gairebé la meitat de la plan-
tilla que treballa per a l’empresa 
automobilística, de 629 empleats. 
En una reunió amb els sindicats 
feta el 24 de novembre –després 
de la presentació de l’ERO– l’em-
presa va anunciar que, fi ns i tot, la 
xifra d’acomiadats podria ser més 
gran. La retallada afecta els cen-
tres de Nissan del Pla d’en Coll 
–on treballen 22 persones a través 
d’Acciona– i de la Zona Franca 

de Barcelona. La fi rma justifi ca la 
presentació de l’ERO per causes 
productives i organitzatives, coin-
cidint amb els arguments que ha 
al·legat Nissan per justifi car l’aco-
miadament de 1.680 treballadors 
en els propers mesos. 
Segons fonts sindicals, la majoria 
dels afectats per l’ERO d’Acciona 
són fi xes i la proposta de l’empresa 
passa per acomiadar majoritària-
ment els que es dediquen a l’apar-
tat de logística. 

Nissan. Els treballadors de la mul-
tinacional han decidit traslladar 
les protestes contra l’ERO a Ma-
drid, davant el Congrés dels Di-
putats. La data no s’ha concretat 
però es preveu que es faci entre 

el 9 i el 12 de desembre. El calen-
dari de noves mobilitzacions es 
va consensuar en una assemblea 

celebrada el 24 de novembre al 
Prat, a la que van assistir 1.500 
treballadors. 

DAICOLORCHEM

La planta atura la producció però no 
tancarà portes fi ns a l’estiu del 2009
La direcció de la fàbrica i els treballadors han arribat a un acord del qual no ha trascendit el seu contingut

La planta de Daicolorchem, a la 
Ribera, aturarà el 30 de novem-
bre el procés denominat síntesi, 
que consisteix en la generació de 
pigments i esdevé la fase inicial 
de la cadena de producció. No 
obstant, la intenció de l’empre-
sa és treballar sobre el produc-
te que té en curs i treure l’estoc 
progressivament, fi ns esgotar-lo. 
En aquest sentit, la direcció ha 
informat que, si bé la síntesi aca-
ba el dia 30, hi ha un compro-
mís ofi cial de mantenir la fàbri-

ca oberta fi ns al juny del 2009 
o fi ns que s’esgoti el material. 
Des de l’anunci del tancament 
de la planta, la direcció i el co-
mitè d’empresa han dut a terme 
diverses reunions i negociacions 
per tal d’analitzar la situació de 
la fi rma i les estratègies de futur 
que es podrien dur a terme per 
reorganitzar el grup a Espanya i 
abordar els nous reptes existents 
al sector de la pigmentació. La 
direcció i el comitè han pactat un 
ajustament de la plantilla, però no 
han fet públic el seu contingut. Daicolorchem, l’antiga Intorsa, fa 60 anys que es va establir a la Ribera |  ARXIU/PILAR ABIÁN

Els treballadors de Nissan han acordat fer més mobilitzacions contra l’ERO |  ARXIU/SILVIA DÍAZ

Nou centre per 
a empreses que 
dóna servei 
a Montcada 
“La Caixa” va inaugurar el 18 de 
novembre a Cerdanyola (carretera 
N-150, 173) un centre d’empreses 
que dóna servei a la ciutat i a d’al-
tres municipis com Sant Cugat, 
Ripollet, Montcada, la Llagosta, 
Santa Perpètua de Mogoda, Sant 
Fost de Campsentelles i Mollet. 
L’ofi cina s’adreça a companyies 
que facturen entre 9 i 200 milions 
d’euros. La inauguració va comp-
tar amb la presència de l’alcalde de 
Montcada i Reixac, César Arriza-
balaga (PSC) | SD

AIMT obre 
una planta per 
al sector de 
l’automoció
AIMT, multinacional holande-
sa dedicada a les àrees de trac-
tament tèrmic i superfi cial, ha 
seleccionat la planta que des del 
juliol d’enguany té al polígon del 
Pla d’en Coll, de 2.000 m2, per 
posar en marxa al desembre una 
nova línia de recobriments in-
dustrials per al metall, des d’on 
treballarà per als sectors de l’ae-
ronàutica i l’automoció, entre 
d’altres. La companyia disposa 
d’una xarxa de 50 factories que 
operen als principals centres in-
dustrials d’Europa. 
La planta de Montcada es conver-
tirà en la setena del grup al territo-
ri de l’Estat espanyol i es preveu 
que hi treballin inicialment una 
trentena de persones. L’elecció del 
municipi per ubicar l’empresa l’ha 
motivat, segons fonts de l’empre-
sa, “la valoració del potencial 
econòmic i de desenvolupament 
de la indústria de l’aeronàutica 
i de l’automoció a Catalunya”. 
Les mateixes fonts han indicat que 
la planta disposarà d’equips d’últi-
ma tecnologia al sector | SD 

Silvia Díaz | Redacció

Pilar Abián/Silvia Díaz | Redacció

Llogo. Se vende solar de 350 m2 en Terra Nostra, 
lado estación. Precio 360.000 €. Teléfono 649 
339 073. 
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.
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.
En venta. Nissan terrano. Tel 696 623 962.

taulell d’anuncis gratuïts tel. 935 726 491
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HABITATGES PROTEGITS

Adjudicats per sorteig els 27 pisos de 
la Fundació Mediterrània a Mas Duran 
Un total de 191 persones es va presentar al tercer concurs públic promogut per l’Ajuntament al municipi

Més de 300 persones van seguir 
el 21 de novembre amb molta 
expectació i emoció continguda 
el sorteig dels 27 pisos prote-
gits que la Fundació Mediterrà-
nia ha construït a Mas Duran. 
L’acte, presidit per l’alcalde, 
César Arrizabalaga (PSC), i la 
regidora d’Habitatge, Eva Gon-
zalo (PSC), es va fer al pavelló 
Miquel Poblet, davant notari, i 
va seguir amb puntualitat el pro-
tocol previst. A les 20h va tenir 
lloc la presentació a càrrec de les 
autoritats amb una explicació so-
bre el procediment a seguir. Un 
quart d’hora després, les boles 
es van introduir al bombo i poc 
abans de les 20.30h ja se sabia el 
nom dels afortunats. 

En total, optaven als habitatges 191 
persones i els benefi ciaris podran 
triar quin pis volen d’acord amb 
l’ordre en què el seu nom apareix 
a la llista. Dels 27 habitatges, 26 
tenen 2 ó 3 habitacions i només 
1 està destinat exclusivament a 
famílies nombroses i compta amb 
quatre habitacions. El preu mig, 
incloent l’IVA i l’aparcament, se 

situa al voltant dels 180.000 eu-
ros, variant en funció del tamany 
(la mitjana és de 76 m2).
Tant l’alcalde com la regidora 
d’Habitatge van transmetre un 
missatge d’optimisme als assis-
tents recordant-los que aquest és 
el tercer sorteig d’aquestes carac-
terístiques que s’organitza al mu-
nicipi però que no serà pas l’últim. 
“Al mateix sector de Mas Du-
ran aviat se sortejaran 42 pisos 
per a joves en règim de lloguer 
i properament, 92 més sense 
restricció d’edat”, va dir Arriza-
balaga. Altres projectes en marxa 
són els 142 pisos protegits previs-
tos al sector de Valentine, un cop 
l’empresa de pintures es traslladi 
a Can Milans.

L’alcalde i la regidora 
d’Habitatge van donar un 
missatge d’optimisme 
anunciant noves 
promocions protegides

Pilar Abián | Pla d’en Coll

L’alcalde i la regidora, al centre, durant la seva intervenció en el sorteig dels pisos de la Fundació, al pavelló Miquel Poblet | PILAR ABIÁN

Obres als pisos 
de l’Impsòl arran 
les queixes dels 
propietaris

L’Institut Metropolità de Promo-
ció del Sòl i Gestió Patrimonial 
(IMPSÒL) ha fet diverses actua-
cions al bloc de pisos protegits del 
carrer Sant Jordi, a Mas Duran, 
en resposta a les demandes dels 
propietaris que el passat mes de 
març van denunciar públicament 
les defi ciències que presentaven 
els seus immobles, especialment 
les zones comunitàries. Alguns 
d’aquests espais, com l’entrada 
o els replans eren oberts a 
l’exterior, seguint l’estètica d’un 
bloc d’apartaments, i propiciant 
que el fred i la pluja es fi ltressin a 
l’interior dels habitatges. Per sol-
ventar aquesta qüestió, els replans 
s’han tancat i també s’ha instal·lat 
una porta d’entrada a la façana 
de l’edifi ci, ja que la que hi havia 
fi ns ara es trobava a l’interior, en 
l’accés al primer replà. El que no 
s’ha modifi cat és el terra de les zo-
nes comunitàries, malgrat les peti-
cions dels veïns, tot i que ha estat 
sotmès a una neteja especial. 
L’Ajuntament ha seguit la inter-
venció de ben a prop i s’ha im-
plicat directament ja que, tan bon 
punt va conèixer les queixes, es 
va posar a disposició dels veïns 
per prestar-los el seu ajut.

Pilar Abián | Mas Duran

l’apunt

La crisi i la hipoteca, següents proves a superar

Francisco Javier Sáez i Carolina Al-
mezija –a la imatge– són dos dels 
montcadencs benefi ciats amb 
un dels habitatges protegits de 
la Fundació Mediterrània. Actual-
ment la parella viu amb la seva fi -
lla a Can Sant Joan i necessita un 
pis més gran. “Ens agradaria que 
tingués tres habitacions”, expli-
quen. Tot i haver tingut la sort de 
cara en el sorteig, ara toca supe-
rar una altra prova, aconseguir la 
hipoteca: “No serà pas fàcil per-
què tots dos treballem a Nissan i 
la situació és força complicada, 
però confi em que poguem que-
dar-nos amb el pis” | PA

L’edifi ci ja té porta d’accés exterior | P. ABIÁN

PILAR ABIÁN
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L’empresa ferroviària Adif ha 
inspeccionat fi ns ara 318 habitat-
ges i locals i 176 edifi cis situats a 
l’entorn de les obres de construc-
ció de la Línia d’Alta Velocitat 
(LAV) al seu pas per Montcada i 
preveu fi nalitzar les visites a mit-
jan de desembre. Fonts de l’Adif 
han indicat que l’estudi que elabo-
ren els tècnics sobre cada immoble 
són exhaustius “per garantir la 
seguretat i la total transparèn-
cia”. Els informes els duen a ter-
me empreses especialitzades que 
certifi quen les característiques i 
l’estat de cada domicili o local, per 
tal de garantir la seva integritat 
abans, durant i després del procés 
de construcció del nou túnel. 

Xifres. Del total d’inspeccions, 
287 corresponen al tram excavat 
amb tuneladora i 28, al traçat del 
túnel entre pantalles i entorns. A 
més, s’han reconegut 176 edifi cis, 
154 dels quals estan situats en 

l’entorn de les obres executades 
a través de tuneladora i 22 en 
el tram entre pantalles. També 
s’han revisat 109 zones comunes. 
El procés d’inspecció es divideix 
en quatre fases: l’anàlisi dels  do-
cuments (projectes, inspeccions 
tècniques, registres d’obres...), la 
inspecció preeliminar de l’estat 
dels immobles –amb el consen-
timent dels presidents de les co-
munitats–, la caracterització dels 
edifi cis en funció del seu estat i, 
fi nalment, el reconeixement de les 
vivendes particulars i els locals. 
L’Adif ha informat que ja s’ha lliu-
rat als presidents de comunitats o 
als administradors de les fi nques 
gairebé la totalitat dels informes 
elaborats. Per facilitar l’accés a la in-
formació, la ciutadania pot anar al 
punt d’atenció ciutadana que l’Adif 
ha habilitat a un local del carrer Va-
lència, 15-17, al Pla d’en Coll. 
Les obres del tram entre el Nus de 
la Trinitat i Montcada les execu-
ta una unió temporal d’empreses 

formada per Corsán-Corviam, 
Copasa i Vías y Construcciones, 
per 127 milions d’euros. El tram, 
que ja està en construcció, té una 
longitud de 4,75 quilòmetres, dels 
quals 3.709 metres aniran sote-
rrats i 2.900 metres s’executaran 
amb una tuneladora d’11,3 metres 
de diàmetre.

L’Adif ha inspeccionat 500 habitatges 
i edifi cis afectats pel tram de Montcada

LÍNIA D’ALTA VELOCITAT

El recorregut soterrat que enllaça el municipi amb la Trinitat Nova passa pel centre, la Ribera i Can Sant Joan, d’on surt de nou a l’exterior

Les obres de la LAV a Montcada són actualment visibles al Pla d’en Coll, als terrenys que hi ha al costat del CEIP Font Freda  | SANTI ROMERO

Silvia Díaz | Redacció

l’apunt

En marxa les obres entre Montcada i Mollet
L’Adif ha iniciat la construcció de les infraestructures entre Montcada 
i Mollet. Els treballs, adjudicats per 36 milions d’euros, consistiran a 
instal·lar la plataforma de via de 6,1 quilòmetres de longitud que dis-
corre per Montcada –per on passen els darrers 260 metres d’aquest 
tram– i la Llagosta i Mollet. Altres actuacions incorporades són tres 
viaductes a les rieres Seca, de Gallecs i de Caldes | SD
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Francisco Hierro substitueix César 
Arrizabalaga a la direcció del PSC
La nova executiva dels socialistes locals la integra una quinzena de persones

Francisco Hierro és el nou res-
ponsable del PSC de Montcada 
i Reixac, en substitució de César 
Arrizabalaga –l’actual alcalde– 
qui ha ostentat el càrrec durant 
10 anys. L’assemblea de militants, 
celebrada el 17 de novembre a la 
Casa de la Vila, va escollir, per 51 
vots a favor, 9 en blanc i 2 nuls, 
l’única candidatura que optava a 
dirigir el partit, encapçalada per 
Hierro –exregidor del PSC. La 
resta de l’executiva la forma una 
quinzena de persones i al capda-
vant de la Secretaria d’Organit-
zació hi ha M. Elena Pérez, amb 
Lupe Lorenzana com adjunta al 
aquest càrrec. 

Valoracions. “Hem escollit una 
direcció de consens fruit del 
debat intern del partit, amb la 
que pretenem treballar per mi-
llorar la formació i el municipi”, 
ha explicat Hierro, qui ha elogiat 
“l’excel·lent tasca” de l’anterior 
direcció, que encapçalaven Ar-
rizabalaga i M. Carmen Porro, 

com a secretària d’Organització. 
Per la seva banda, Arrizabalaga, 
va manifestar que deixar el càrrec 
“era una qüestió que portava 
molt de temps pensant perquè 
la renovació és una obligació 
dels partits democràtics”. Arri-
zabalaga va manifestar el seu de-
sig de concentrar-se en “les seves 
responsabilitats d’alcalde”, sen-
se deixar de banda la seva mili-
tància com a socialista de base.

Silvia Díaz | Redacció

RELLEU

Foto de família de la nova executiva socialista, després de l’assemblea del dia 17  | PSC

> Eva García, número 3 del PPC de Barcelona
La portaveu del grup municipal del 
PPC, Eva García, és la nova vicese-
cretària d’Organització del partit a 
Barcelona, el que signifi ca ser la nú-
mero 3 de la formació a la província. 
El nomenament va tenir lloc el 22 de 
novembre, durant la celebració del 
Congrés Provincial del PPC. Al juny, 
García va ser nomenada secretària 
de Medi Ambient del PPC a Cata-
lunya, càrrec que compaginarà amb 
l’actual. Tot i haver estat diputada al 
Parlament, García assegura que el nou càrrec “és el repte més gran 
que he hagut d’afrontar a nivell de partit fi ns ara, espero ser capaç 
d’assumir totes les obligacions que suposa”. García ja formava part 
del Comitè Executiu del PPC i del de Barcelona en el que ocupava els 
càrrecs de secretària Territorial, Electoral i de Medi Ambient | SD

en 2 minuts...

> Nuet no optarà a la nova tria del líder d’IU
El senador d’EUiA adscrit a l’Entesa, el montcadenc Joan Josep Nuet, 
considera que el corrent que encapçala, IU tiene futuro, “té la clau per 
decidir qui serà el proper coordinador de la formació”. Al Congrés Fe-
deral d’IU fet a Madrid els dies 15 i 16 de novembre, cap dels candidats 
que optava a liderar IU –entre ells, Nuet– va aconseguir una majoria 
sufi cient per alçar-se amb el lideratge. Després de les votacions, Nuet va 
retirar la seva candidatura. La direcció provisional del partit podria esco-
llir el coordinador en una reunió prevista per al 20 de desembre | SD

Hierro, nou responsable del PSC local | PSC

MARIO AZAÑEDO

> Presentació pública dels pressupostos
L’Ajuntament farà l’11 de desembre a la Casa de la Vila (19h) una audièn-
cia pública per presentar als representants de les entitats la proposta de 
pressupostos i les ordenances per al 2009. Aquest acte es convoca per 
segon any consecutiu. Les associacions interessades a assistir-hi poden 
rebre informació prèvia sol·licitant-la a la Regidoria de Participació Ciuta-
dana o bé consultant l’apartat d’entitats del web montcada.cat | SD
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DESDOBLAMENT DE LA LÍNIA DE VIC

Montcada i Reixac reivindica el soterrament 
de les vies al seu pas per Mas Rampinyo
L’Ajuntament presenta al·legacions al projecte que ha fet el Ministeri de Foment perquè la infraestructura contribueixi a cosir el territori

L’Ajuntament de Montcada i Rei-
xac ha presentat al·legacions a 
l’estudi informatiu del projecte 
de desdoblament del tram Mont-
cada i Reixac – Vic de la línia 3 
de Rodalies Renfe. La proposta 
del Ministeri de Foment planteja 
actuacions molt importants en la 
infraestructura ferroviària del nos-
tre municipi i el Consistori entén 
que aquestes mesures no només 
han d’aconseguir una millora de 
les comunicacions entre ciutats, 
sinó que també han d’aprofundir 
en la idea de pacifi cació de les 
infraestructures amb el dia a dia 
de Montcada i Reixac, endegada 
amb la confi rmació del soterra-
ment de la línia de Portbou.

Cal aprofi tar aquesta oportunitat, 
doncs, per aconseguir la integració 
de les infraestructures ferroviàries 
en el teixit urbà i treballar per una 
xarxa de transport més humanitza-
da, que serveixi per unir els barris 
i cohesionar la ciutat. No podem 

oblidar que Montcada i Reixac ha 
estat històricament maltractada 
per tota mena de grans infraes-
tructures i és, per tant, el moment 
de corregir aquesta situació.
La principal reivindicació municipal 
en el projecte de desdoblament de 
la línia C3 és el seu soterrament en 
tot el tram que travessa el barri de 
Mas Rampinyo, una actuació clau, 
que s’emmarca en els acords de 
col·laboració entre Foment, l’Adif 
i l’Ajuntament, i que està contem-
plada en el Pla Director d’Infraes-
tructures 2001-2010, però que no 
apareix en l’estudi informatiu del 
projecte de desdoblament.

Trobada pública. El soterrament 
de la línia de Vic és prioritari per a 
Montcada i Reixac i, per tant, im-
prescindible per a l’acceptació del 
projecte per part del Consistori. És 
per això que l’alcalde, César Arri-
zabalaga, ha demanat en aquesta 
reivindicació el suport de la plata-
forma ciutadana ‘Tracte just, soter-
rament total’, a la qual ja ha expli-
cat el projecte i les al·legacions i 
que, amb l’objectiu de sumar es-
forços, el govern local es reunirà 
el 4 de desembre, a La Unió de 
Mas Rampinyo (19h), amb els di-
ferents col·lectius i entitats que es 
troben en l’àmbit territorial afectat 
per l’actuació.

El soterrament de 
la línia està previst 
en el Pla Director 
d’Infraestructures però 
no apareix a l’estudi 
informatiu del Ministeri

Aquest plànol mostra quines són les propostes que fa el Ministeri de Foment respecte el traçat de la línia de Vic al seu pas per Montcada i Reixac i sobre el qual l’Ajuntament ha presentat al·legacions | INFOGRAFIA: KEVIN BIDON-CHANAL

Projecte de desdoblament

Línia de Vic

carta oberta

“Considerem que és una reivindicació justa per al nostre municipi”

El desdoblament de la línia 3 de 
Rodalies, en el tram entre Mont-
cada i Reixac i Vic, és d’una 
necessitat inqüestionable. Des 
de l’Ajuntament fa anys que tre-
ballem en aquest projecte, que 
ha de suposar la millora d’una 
línia que fi ns ara ha funcionat 
de manera molt irregular perquè 
només compta amb una via per 
als dos sentits. Tenim molt clar 
que l’actuació ha de servir per 
eliminar una de les barreres que 
fragmenta el nostre territori. Hem 

d’aprofi tar l’ocasió per soterrar la via del tren que tra-
vessa el barri de Mas Rampinyo i que aïlla el Mas Du-
ran de la resta del municipi. És una reivindicació justa 
i totalment viable, tal i com demostra l’informe que va 

redactar l’ATM el 2002 i el fet que es troba inclosa en 
el Pla Director d’Infraestructures 2001-2010.L’estudi 
informatiu del projecte de desdoblament contempla 
actuacions molt notables a la infraestructura ferrovi-
ària a Montcada i Reixac, amb la construcció d’una 
nova estació al centre de la ciutat i la modernització 
de les de Can Sant Joan i Mas Rampinyo. Mesures 
que s’afegeixen a la remodelació integral de l’esta-
ció de Santa Maria, ja en marxa, i a les millores dels 
passos a nivell de l’estació de Mas Rampinyo i dels 
dos que hi ha a la línia de Portbou.  Ara bé, el nostre 
suport al nou projecte passa per la inclusió del soter-
rament, i en aquesta línia van les al·legacions que ha 
presentat l’Ajuntament al Ministeri de Foment. Estic 
segur que, amb el suport del teixit ciutadà, igual que 
ha succeït en la reivindicació del soterrament de la lí-
nia de Portbou, aconseguirem que la negociació amb 
el Govern estatal arribi a bon port.

César 
Arrizabalaga
Alcalde

El desdoblament de la línia de Vic fa necessari fer un altre viaducte al costat del túnel que actualment passa pel turó Fermí | AFOTMIR
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El projecte del Ministeri contem-
pla l’ampliació de les quatre 
andanes fi ns als 200 metres de 
longitud; la instal·lació de tres as-
censors en el pas inferior per a 
vianants existent i la construcció 
d’un de nou entre les dues an-
danes interiors; la instal·lació de 
quatre marquesines de 80 me-
tres; la remodelació dels acces-
sos i de l’aparcament i la moder-
nització de l’edifi ci de viatgers.

Les al·legacions demanen la po-
tenciació de l’accés principal a 
l’estació des de Can Sant Joan i 
l’habilitació d’un aparcament en 
superfície. Tot això és possible 
als tres solars colindants, a l’est 
de l’estació, propietat de l’Adif, a 
la plaça de la Pedra, als terrenys 
que ocupava Traymas i al dipòsit 
de balast (grava). L’objectiu és 
aconseguir que els serveis de l’es-
tació estiguin al costat del barri.

Àrea de Política Territorial
Coordinació i redacció: Premsa i Comunicació

Projecte de soterrament

Línia de Vic

L’estudi informatiu del projec-
te de desdoblament planteja la 
construcció d’una nova estació, 
a 250 metres de l’actual, en sen-
tit Barcelona, amb un nou edifi ci 
de viatgers amb accés pels car-
rers Major i Elionor, la urbanitza-
ció de l’entorn i la instal·lació de 
marquesines de 80 metres a les 
noves andanes.

L’Ajuntament de Montcada i 
Reixac demana l’ampliació 
del pas inferior del carrer Nord 
fi ns als 7 metres i la seva con-
nexió amb el carrer Elionor. 

També considera necessària 
la instal·lació d’un sistema de 
pantalles de protecció acústi-
ca i visual a les andanes, així 
com l’ampliació de l’actual 
accés de vianants sota la via 
del passatge Manresa, on hi 
ha l’estació actual, fi ns a un 
mínim de 2,5 metres. A més, 
el Consistori ha demanat infor-
mació relativa al desmuntatge 
de les andanes antigues, el 
tractament dels espais resul-
tants i l’ús futur que es donarà 
a l’edifi ci de l’estació que que-
darà fora de servei.

Foment projecta un nou túnel 
des de la cruïlla del carrer Do-
mingo Fins amb Bogatell, sota el 
Turó Fermí, amb 290 metres de 
longitud i sortida a 30 metres del 
túnel existent. L’al·legació mu-
nicipal demana avançar el punt 
de desdoblament de la via, per 
tal de no afectar els carrers Bo-
gatell i Domingo Fins, i que 
la sortida del túnel es faci en 
paral·lel a l’actual.
El projecte contempla dos nous 
viaductes: un sobre el riu Ripoll, 
de via única i 97 metres de lon-
gitud, i un altre, també de via 
única i 47 metres, sobre la car-

retera C-17, adossat al viaducte 
ja existent.
 
L’Ajuntament considera que el 
pont sobre el Ripoll caldria que 
fos paral·lel a l’actual, incorporant 
un pas per a vianants i garantint 
el pas a peu que voreja el riu. 

Respecte al viaducte sobre la 
C-17, el Consistori demana la 
substitució de l’actual per un 
de nou que solucioni els dos 
sentits de circulació i amb dos 
punts de suport, en lloc dels 
tres que hi ha ara, que difi cul-
ten molt el trànsit.

L’estudi informatiu proposa un pas 
en trinxera des del pont de la C-17 
fi ns a l’estació de Montcada–Ripo-
llet, per aconseguir la connexió en 
superfície de l’av. Catalunya amb 
la carretera de Ripollet. Pel que fa a 
l’estació, es projecta l’eliminació de 
les vies mortes, la prolongació i l’ei-
xamplament de les dues andanes 
fi ns a 200 metres, la instal·lació 
de marquesines de 80 metres i 
l’execució d’un pas inferior entre 
andanes adaptat per a usuaris i 
vianants en general. A més, con-
templa la modernització de l’edi-
fi ci de viatgers i la implementació  
d’un aparcament a l’entorn.

L’Ajuntament condiciona l’ac-
ceptació del projecte al fet 
que, aprofi tant la construcció 
en trinxera, ja prevista, des de 
la C-17 fi ns a l’avinguda Ca-
talunya, es mantingui aquest 
punt baix del traçat fi ns al car-
rer Frederic Mompou, de mane-
ra que tot aquest tram quedaria 
soterrat. 

Un cop acceptat  el soterrament, 
caldria decidir el grau d’urbanit-
zació de la superfície alliberada, 
incloent l’execució d’una roton-
da reguladora del trànsit en el 
pas de l’avinguda Catalunya.

Estació Montcada–Bifurcació

Estació Montcada–Manresa

Túnels i viaductes

Mas Rampinyo

El color taronja indica les 
propostes de l’Ajuntament

El color vermell indica què recull 
el projecte del Ministeri

INFOGRAFIES: KEVIN BIDON-CHANAL
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El Turó d’en Tord, a la Serralada 
de Marina, compta des del pas-
sat 22 de novembre amb prop 
de 300 noves alzines que han 
estat plantades per alumnes del 
CEIP El Turó en el marc d’una 
activitat conjunta de l’escola amb 
l’Associació de Defensa Forestal 
(ADF) del municipi. Cadascun 
dels arbres ha estat apadrinat per 
un escolar que es compromet a la 
seva cura. 
La repoblació de l’espai forestal 
s’ha fet amb alzina i alzina sure-
ra, que són espècies autòctones 
de la Serralada. Prèviament a la 
plantada, voluntaris de l’ADF van 
preparar el terreny amb fems i te-
rra per subministrar nodrients als 
nous exemplars. També s’hi han 
instal·lat dos dipòsits d’aigua per 
al rec, que s’ompliran periòdica-
ment per facilitar als nens la cura 
dels arbres. Es calcula que arre-
larà al voltant del 40% del total 
plantat.

Elevada participació. L’AMPA ha 
fet una valoració molt positiva de 
la jornada, que va comptar amb 
més d’un centenar de participants 
entre els quals hi havia l’alcalde, 
César Arrizabalaga (PSC), i la 
regidora de Medi Ambient, Eva 
Gonzalo (PSC). L’entitat ha agraït 
la col·laboració de les autoritats, 
dels alumnes i, especialment, dels 
voluntaris de l’ADF per ajudar a fer 

possible aquesta activitat mediam-
biental que es troba inclosa dins 
d’un dels eixos del projecte El 
Turó verd que promou l’AMPA 
i en el qual està immers el cen-
tre educatiu. L’objectiu fi nal és 

aconseguir tenir el certifi cat que 
l’acrediti com  a escola verda. 
Actualment, el CEIP El Turó 
ja es troba inclòs en la Xarxa 
d’Escoles Verdes de la Generali-
tat de Catalunya. 

Alumnes del CEIP El Turó i voluntaris 
de l’ADF planten prop de 300 alzines 

ESCOLA VERDA

Cada exemplar ha estat apadrinat i els escolars tindran cura de la seva supervivència

Pilar Abián | Redacció

Un voluntari de l’ADF ensenya dos alumnes del CEIP El Turó a plantar una alzina | SANTI ROMERO

L’Agència Catalana de Residus 
–organisme que depèn de la Ge-
neralitat– ha posat en marxa els 
treballs de neteja de residus in-
controlats a la zona de la bòbila 
del Gran i de Ca n’Albinyana, 
situades al Pla de Reixac. De mo-
ment, s’hi han retirat 31 tones de 
residus de diferents tipus, entre 
els quals destaquen gairebé dues 
tones de fi brociment i altres cinc 
de pneumàtics. Per dur a terme 
aquesta feina, s’ha tancat al trànsit 
rodat algun camí secundari i no-
més es permet el pas als propieta-
ris dels terrenys o als pagesos. 

Objectius de futur. Per a princi-
pi de l’any vinent, l’objectiu de 
l’Ajuntament és que es continuïn  
eliminant abocadors il·legals al 

marge esquerre del riu Besòs, 
però encara s’està perfi lant el 
pro jecte. “Pretenem sancionar 
durament els infractors que co-
meten aquestes faltes o delictes 
mediambientals, que s’estan ge-
neralitzant arreu del municipi”, 
ha explicat la regidora de Medi 
Ambient, Eva Gonzalo (PSC). 
La neteja és fruït d’un acord al 
qual van arribar l’Agència de 
Residus i l’Ajuntament, a través 
d’un projecte de rehabilitació 
presentat pel Servei de Medi Am-
bient, que localitza i quantifi ca 
els diversos punts d’abocaments 
incontrolats que hi ha arreu del 
municipi. La major part dels re-
sidus retirats són voluminosos i 
runa de la construcció, tot i que 
també hi ha abocaments de fi bro-
ciment.

ABOCAMENTS INCONTROLATS

Els treballs els duu a terme l’Agència Catalana de Residus

Silvia Díaz | Redacció

Un dels abocaments d’amiant que s’ha localitzat al Pla de Reixac | PREMSA AJUNTAMENT

Neteja de dos espais 
situats al Pla de Reixac
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La Plataforma en Defensa del Pa-
trimoni (PDP), formada per una 
desena d’entitats montcadenques, 
farà un informe tècnic sobre les 
actuacions més urgents que cal fer 
a la Torre dels Frares per frenar el 
seu deteriorament mentre no es 
decideix el seu futur. El col·lectiu, 
també demanarà permís als seus 
propietaris per fer les obres que 
calgui. El president de l’Àrea de 
Política Territorial, Jordi Climent 
(PSC), que es va reunir el 19 de 
novembre amb representants de 
la PDP, veu amb bons ulls aques-
tes mesures, sempre i quan s’actuï 
dintre de la legalitat.

Reunió satisfactòria. La primera 
trobada ofi cial entre l’Ajuntament 
i la PDP ha estat valorada posi-
tivament per ambdues parts. Cli-
ment va felicitar la Plataforma per 
la seva iniciativa, tot i discrepar 
amb algunes accions endegades 
pel col·lectiu, com l’acte que es va 
fer el dia 15 en què alguns joves 
van intentar reparar la teulada de 

la Torre dels Frares, amb el risc de 
sofrir un accident. Segons l’edil, 
abans de fer qualsevol actuació a 
l’edifi ci, s’ha de demanar permís a 
la propietat. Tot i que el Consis-
tori ha declarat la ruïna tècnica i 
econòmica de la Torre dels Frares, 
Climent va assegurar que “el go-
vern està interessat a conservar-
la intentant que passi a mans 
municipals un cop s’enllesteixi 
el Catalèg del Patrimoni Ar-
quitectònic, pendent de revisió”. 

L’arqueòleg montcadenc Dani 
Moly, membre de la PDP, consi-
dera que mentre l’Ajuntament fa 
aquestes gestions “cal fer una ac-
tuació urgent per evitar la pro-
gressiva degradació de l’edifi ci”. 
Amb aquest objectiu, es crearà una 
comissió de treball que seguirà tots 
els tràmits legals per poder dur a 
terme les reparacions pertinents. 
La PDP també vol impulsar la re-
collida de signatures per demanar 
el suport de la població.

La Plataforma i l’Ajuntament aposten 
per conservar la Torre dels Frares

DEFENSA DEL PATRIMONI

El col·lectiu ciutadà demanarà permís als propietaris per evitar la degradació de l’edifi ci

Membres de la PDP que van participar a la jornada organitzada per reparar la teulada | PLATAFORMA

Laura Grau | Vallençana
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>Societat Canvis en la tercera 
edició de la festa de la 
gent gran PÀG. 16

Actes de conscienciació
per commemorar el Dia 
de la Sida PÀG. 14

IES MONTSERRAT MIRÓ

La construcció del nou edifi ci es pot 
retardar per manca de pressupost
La Generalitat no ha previst cap partida econòmica per al 2009 per assumir el cost de la redacció del projecte

La proposta de pressupostos de la 
Generalitat per al 2009 no inclou 
cap partida per al nou IES Mont-
serrat Miró, un fet que podria 
retardar la construcció de l’edifi ci 
projectat al solar que actualment 
ocupen les pistes d’atletisme, al 
Pla d’en Coll. L’alcalde, César Ar-
rizabalaga (PSC), ha anunciat que 
l’Ajuntament és a l’espera de rebre 
la confi rmació ofi cial per part de la 
Generalitat i que, des del govern 
local, es faran totes les gestions ne-
cessàries per garantir l’inici de les 
obres el més aviat possible. “L’IES 
és una prioritat i volem tenir la 
certesa que es farà amb la ma-
jor celeritat”, ha dit l’edil. 

Acords verbals. Segons l’acord ver-
bal a què havien arribat l’Ajunta-
ment i la Generalitat, si els terrenys 
municipals per a la construcció de 
l’IES se cedien abans del 31 de 
juliol, tal com es va fer, l’obra 
s’incorporaria als pressupostos de 
l’any vinent. “Hem demanat a 
Educació que ens confi rmi per 
escrit l’acceptació dels terrenys, 
ja que l’Ajuntament ha fet totes 
les passes que calia en els termi-

nis previstos”, ha explicat la regi-
dora d’Educació Ana Rivas (PSC). 
Segons l’edil, la Generalitat no ha 
expressat en cap moment la vo-
luntat de no fer el centre, però tot 
fa indicar que si el projecte no es 
redacta l’any vinent, la construc-
ció es pugui retardar. Per aquest 
motiu, el govern local té previst 
dur al Ple de novembre una mo-
ció instant el Departament d’Edu-
cació a respectar els compromisos 
adquirits.
Els responsables del centre i l’AM-
PA també es mostren preocupats. 
Tot i així, la direcció ha confi rmat 
que el Departament d’Educació els 
ha assegurat via telefònica que l’ins-

titut obrirà en els terminis previstos, 
és a dir, durant el curs 2010-11. 
La decisió de construir un nou edi-
fi ci per a l’IES M. Miró la va pren-

dre la Generalitat al 2006 davant 
la impossibilitat de remodelar-ne 
l’actual que data de la dècada dels 
70 i ha quedat obsolet.

El govern local promou 
una moció instant 
al Departament 
d’Educació a respectar 
els seus compromisos 

Pilar Abián | Redacció

Tant l’Ajuntament com la direcció i l’AMPA estan disposats a fer front comú per aconseguir que el centre obri durant el curs 2010-11 | S. ROMERO

l’apunt

L’AMPA defensa l’espai triat per construir l’IES 
En reposta a les propostes formulades 
pels veïns que aposten per cons truir 
l’IES Montserrat Miró a Mas Duran, 
l’AMPA del centre insisteix que la ubi-
cació triada és la correcta perquè res-
pon a la necessitat que aquest estigui 
en el seu actual entorn, centralitzat al 
voltant de les escoles de les quals prové 
la major part de l’alumnat. L’AMPA 
també recorda que no es parla de fer 
un nou IES, sinó de substituir el que 

ja existeix i que traslladar-lo a Mas Du-
ran perjudicaria els estudiants, que no 
tindrien prou temps per desplaçar-se a 
casa a l’hora de dinar. Així mateix, els 
representants dels pares recorden que 
en els primers plans de reparcel·lació 
del Pla d’en Coll ja es preveia un IES 
i demanen als veïns la seva solidaritat, 
alhora que agraeixen el comportament 
de la Joventut Atlètica Montcada (JAM) 
davant el trasllat de les pistes | PA

Educació obre 
les inscripcions 
per al taller 
‘Anima’t’
La Regidoria d’Educació ha obert 
les inscripcions per a una nova 
edició del taller Anima’t, juga 
amb ells, adreçat a famílies amb 
infants d’entre 18 i 36 mesos. Els 
interessats s’hi poden inscriure 
fi ns al 9 de gener, a l’Ajuntament 
(av. de la Unitat, 6). El taller es 
farà del 15 de gener al 4 d’abril 
a les instal·lacions del CEIP Rei-
xac, de 18 a 19.30h i té un preu 
de 45 euros. L’Anima’t és un es-
pai en què pares i fi lls s’endisen 
en un clima de refl exió, lúdic i 
distès, per poder compartir els es-
pais de joc | SD

Presentació del 
llibre d’Adimir 
il·lustrat per 
Pilarín Bayés
L’associació de discapacitats Adi-
mir presenta l’11 de desembre a 
l’Auditori (18h) el llibre La des-
coberta de l’Àngel, una publicació 
que pretén conscienciar la ciuta-
dania i, especialment els joves, 
sobre el món de les discapacitats 
i que ha estat il·lustrada per la 
dibuixant Pilarín Bayés. Els dos 
protagonistes de la història que 
explica el manual són l’Àngel, 
un jove que desconeix totalment 
que existeixen persones com en 
Luis Pablo, l’altra protagonista, 
que representa les persones amb 
discapacitats. Amb aquest llibre, 
Adimir vol que els estudiants de 
secundària del municipi pren-
guin consciència de la situació 
d’aquest col·lectiu | SD 
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MALTRACTAMENTS A LES DONES

La violència masclista no és no-
més un atac contra els drets de les 
dones, és un atac contra tota la so-
cietat. Aquest és un dels missatges 
que es van transmetre el 25 de no-
vembre durant l’acte commemo-
ratiu del Dia Internacional contra 
la violència vers les dones que es 
va fer a les 19h, davant la Casa de 
la Vila, en què van participar prop 
d’un centenar de persones. A la 
mateixa hora, el Grup de Dones 
de Can Cuiàs va convocar al seu 
barri un acte similar. 
La regidora de Dona i Igualtat, M. 
Teresa Gallego (PSC), va reiterar 
el compromís de l’Ajuntament 
per combatre els maltractaments 
tant mitjançant el servei d’atenció 
que presta l’Ofi cina de la Dona 
com amb campanyes de preven-
ció adreçades especialment als jo-
ves. “L’informe sobre violència 
masclista que hem fet des del 
Consistori ha contribuït a cons-
cienciar la població sobre l’abast 
d’aquesta problemàtica”. La lec-

tura del manifest, consensuat per 
les administracions catalanes, va 
anar a càrrec d’Ana Ponce, mem-
bre de la Xarxa Veïnal Solidària 
que es va constituir ara fa dos anys 
per donar suport emocional a les 
dones i que avui dia també con-
tribueix a detectar casos de mal-
tractaments. “La xarxa funciona 
perquè està al carrer, en contacte 
directe amb la gent”, va dir. 

Nou model d’home. Per eradicar la 
violència de gènere cal canviar el 
model actual de masculinitat. Així 
ho va explicar Daniel Gabarró, 
el coordinador de l’associació 
Homes Igualitaris Ahige, durant 
una conferència a la Casa de la 
Vila, el 20 de novembre. El tèc-
nic va manifestar que la implica-
ció dels homes és fonamental per 
posar fi  a la violència. A Can Sant 
Joan es va fer una altra xerrada 
el dia 26 sobre els aspectes legals 
relatius als casos de violència de 
gènere, a càrrec de l’advocada 
Marta Argudo.

Pilar Abián/Silvia Díaz | Montcada

La prevenció i la implicació dels homes, 
factors clau contra la violència masclista
Elevada participació en els actes commemoratius del Dia Internacional contra la violència vers les dones fets al municipi Més d’un centenar de persones 

s’ha inscrit a les jornades de par-
ticipació ciutadana en l’àmbit de la 
infància i la joventut que tindran 
lloc els dies 28 i 29 de novembre 
a l’Hotel Ciutat de Montcada 
(Centre Comercial El Punt), a Mas 
Rampinyo. Les sessions, organit-
zades per l’Ajuntament, comptaran 
amb la presència d’especialistes en 
aquest sector i participants d’arreu 
de l’Estat espanyol. 

Temes. A les jornades es presen-
taran experiències de municipis 
catalans i espanyols que han tre-
ballat la participació juvenil, no 
només en els àmbits que els reper-
cuteix directament, sinó també en 
d’altres com els pressupostos parti-
cipatius o el model ideal de ciutat. 
“Volem debatre i refl exionar a 
partir d’experiències de partici-
pació en l’àmbit de la joventut i 
la infància d’altres poblacions i 
establir sistemes per fomentar la 
implicació d’aquests col·lectius a 
Montcada”, ha dit la regidora de 
Participació Ciutadana, M. Teresa 
Gallego (PSC). 

Silvia Díaz | Redacció

Més de cent 
inscrits a les 
jornades de 
participació

l’apunt

Entitats i centres cívics se sumen als actes 

Algunes entitats, centres cívics i l’Espai 
Jove Can Tauler s’han sumat al Dia 
Mundial contra la violència de gè-
nere amb l’organització d’activitats. 
Can Tauler ha acollit una mostra de 
fotografi es de Pau Romero, alumne 
de l’IES Montserrat Miró, que posa 
de manifest que la violència masclista 
també està present entre els joves. 
Alguns nois reprodueixen conductes 
possessives i agressives amb les seves 

parelles, fet que Romero explica en 7 
imatges (com la de dalt) que es podran 
veure durant el desembre als IES | LG

Teresa Gallego, amb Daniel Gabarró, coordinador de l’associació Homes Igualitaris Ahige | S. DÍAZ
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DIA DE LA SIDA

Les activitats a Montcada amb 
motiu del Dia Mundial de la Sida 
giren al voltant de la sexualitat se-
gura i sense tabús. L’Ajuntament, 
els centres cívics i les entitats un 
any més organitzen un progra-
ma d’actes per commemorar la 
jornada. L’acte central serà l’1 de 
desembre –data de l’efemèride–, a 
la plaça de l’Església. A les 17h hi 
haurà activitats per a infants i fi ns 
a les 18.30h, el grup Teatre al Buit 
dinamitzarà la jornada, fi ns que es 
doni inici al tapís en memòria dels 
morts per la Sida a Montcada i la 
lectura del manifest 2008. Segons 
les dades del Centre d’Estudis 
Epidemiològics, des del 1981 fi ns 
al 2007, al municipi han mort 89 
persones a causa de la Sida, 25 són 
dones i 64, homes.

Altres activitats. Des del 21 de 
novembre i fi ns al 5 de desembre, 
els instituts duen a terme tallers, 
teatre i taules informatives sobre 

les malalties de transmissió sexual 
i el virus de la Sida. El dia 21, la 
companyia Teatreacció va repre-
sentar a l’Auditori l’obra Què sí, 
vida! D’altra banda, Can Tauler 
acollirà fi ns al 9 de desembre 
l’exposició SEX o no SEX; el dia 
28 organitza una jornada amb el 
nom Sexe sense tabús, amb cine-

ma, trivial i música, i el dia 29 a 
la nit, una taula rodona. També el 
dia 29, el Centre Cívic l’Alzina, el 
Grup de Dones de Terra Nostra i 
Creu Roja organitzen un torneig 
solidari de petanca, a les 9h a la 
plaça del Poble. A l’Alzina també 
es podrà veure l’exposició Un llaç 
per la solidaritat, fi ns al dia 7.

Silvia Díaz | Redacció

La commemoració proposa una 
sexualitat sense tabús però segura
L’acte central serà, un cop més, el tapís en memòria de les víctimes locals, l’1 de desembre

Actors del grup Teatreacció durant la representació de l’obra “Qué sí, vida!” | PILAR ABIÁN

COOPERACIÓ

TMB i Taarof bi Salam, 
solidaritat sobre rodes
Transports Metropolitans de Bar-
celona (TMB) donarà quatre au-
tobusos a les poblacions de San 
Luis, Meanguera i a l’Associació de 
Municipis del Nord de Morazán. 
La signatura del conveni de cessió 
va ser el 17 de novembre, a càrrec 
de l’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC), el vicepresident de la Man-
comunitat de Municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, Cle-
mente Murillo, i el vicepresident 
executiu de TMB, Dídac Pestaña. 

Suport als discapacitats. Taarof bi 
Salam ha cedit un vehicle adaptat 
per al transport de persones amb 
mobilitat reduïda a l’Associació 
Hanan de Tetuan (Marroc), en-
titat que treballa en l’àmbit de la 
discapacitat infantil i que ha estat 
declarada d’utilitat pública pel 
govern del seu país. El microbús 
pertanyia inicialment a l’associació 
benèfi ca marroquina Luna Blan-
ca. Taarof bi Salam continua, amb 
aquesta acció, promovent accions 
solidàries des de Montcada cap a 

col·lectius del país magrebí. Recent-
ment, també va lliurar material te-
rapèutic per als usuaris d’Hanan.

Silvia Díaz | Redacció

El microbús cedit a Hanan| TAAROF BI SALAM

en 2 minuts...

El Banc de Sang i Teixits organitza dues jornades de donacions de sang a 
Montcada i Reixac durant aquest mes de desembre. La primera tindrà lloc 
el dia 5, de 17 a 20.30h, al CAP de Montcada Centre, i la segona es farà el 
dia 10 a la Casa de la Vila en la mateixa franja horària. Els organitzadors de 
la campanya recorden que mantenir l’estoc sanguini als centres hospitala-
ries garanteix una asssitència mèdica de qualitat| RJ

> Campanya de donacions de sang al desembre

Alumnes de batxillerat de l’IES La Ribera han fet una sortida acadèmica 
amb l’objectiu de fer un exercici sobre la recuperació de la memòria histò-
rica. Els estudiants van visitar Portbou per fer la ruta de Walter Benjamin, 
fi lòsof jueu-alemany mort en aquest poble empordanès, van aprofundir 
en el fet històric dels camps de refugiats republicans que van existir al 
sud de França i van visitar a Colliure (França) la tomba del poeta Antonio 
Machado, exiliat i mort en aquest poble el 22 de febrer de 1939 | LR

> L’IES La Ribera visita la tomba de Machado

IES LA RIBERA

Una quarantena de persones va participar el 25 de novembre al taller 
sobre l’Alzhèimer i altres demències que va tenir lloc a la Casa de la 
Vila promogut per la Regidoria de Serveis Socials. La farmacèutica Im-
maculada Fernández, membre de l’Associació de Familiars d’Alzhèimer 
de Barcelona, va ser l’encarregada d’explicar quins són els símptomes de 
la malaltia i d’altres patologies mentals. En el segon taller, previst el 2 de 
desembre, a les 18.30h, a la Casa de la Vila, s’aprofundirà en com han 
d’actuar els familiars que conviuen amb el malalt | PA

> Seminari participatiu sobre l’Alzhèimer

PILAR ABIÁN
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La il·luminació nadalenca d’enguany es posarà en marxa el 2 de desembre, al vespre

NADAL

La Cambra de Comerç i l’Ajuntament 
engeguen el Concurs d’Aparadors

La Cambra de Comerç i Indús-
tria de Sabadell ha obert les ins-
cripcions per a la 39a edició del 
Concurs d’Aparadors. Fins a l’1 de 
desembre, els establiments interes-
sats a participar-hi poden fer la ins-
cripció a l’Ajuntament, a la Casa de 
la Vila, a Promoció Econòmica, a 
la delegació de la Cambra del polí-
gon industrial la Ferreria (avinguda 
de la Ferreria, 86-88), i a les seus 
de les associacions de comerciants 
del centre, Can Sant Joan i Mas 
Rampinyo.  Les bases del premi 
indiquen que cada establiment ha 
de presentar un aparador de Nadal 
elaborat amb elements que caracte-
ritzen el seu negoci.

Premis. La Cambra atorga cinc pre-
mis, el primer dels quals està valorat 
en 1.000 euros. Cada ajuntament 
participant dóna els seus propis 
guardons. En el cas de Montcada, 
el primer està valorat en 600 euros; 
el segon, en 450; i el tercer, en 300 
euros. El jurat del certamen, format 
per tres representants d’entitats co-

mercials i de la Cambra, visitarà 
els aparadors entre el 10 i el 22 de 
desembre, entre les 10 i les 14h i 
les 16.30 i les 21h. Els establiments 
hauran d’estar visibles i il·luminats 
durant tot aquesta franja horària. 

Llums de Nadal. La il·luminació es 
posarà en marxa el 2 de desembre, 
en carrers de gairebé  tots els barris. 
L’acte ofi cial de l’encesa tindrà lloc 
a les 21.15h, davant la Casa de la 

Vila. Al centre, hi haurà arcades 
al carrer Major i motius en fanals 
a Rocamora, Clavell i Jaume I. 
A Mas Rampinyo s’il·luminarà 
l’avinguda Catalunya i a Montca-
da Nova es col·locarà decoració 
a la plaça Joan Fuster i la ram-
bla dels països Catalans. A Can 
Sant Joan, les arcades i els motius 
aniran als carrers Masia, Bateria 
i Reixagó. A Can Cuiàs, hi haurà 
motius al carrer Camèlies.

Silvia Díaz | Redacció

Els comerços ja han posat a la venda articles típics de l’època nadalenca | SANTI ROMERO

El Punt promou una campanya solidària amb Càritas

Obsequis per fi delitzar 
els clients habituals

Un Nadal més els comerciants 
ofereixen regals i promocions per 
tal que els clients es quedin a com-
prar a Montcada. L’associació de 
Can Sant Joan ha posat en marxa 
les inscripcions del sisè concurs 
d’engalonament de balcons i fi ns al 
6 de gener, tothom que faci les se-
ves compres als establiments adhe-
rits a la campanya participarà en el 
sorteig de regals. El primer premi 
és un televisor de 32 polzades; el 
segon, una video-consola; el tercer, 
un navegador GPS, i el quart i cin-
què un pernil. A més, hi haurà vint 
premis més sorpresa. 
A partir del 9 de desembre, Mont-
cada Centre Comerç repartirà 
vals entre els clients per al sorteig 
de cinc lots valorats en més de 
300 euros de productes i serveis 
d’establiments adherits a la cam-
panya. El sorteig es farà el dia 23 
a la plaça de l’Església (18h). El 
mateix dia, l’entitat, amb el suport 
de l’Esplai Sesa, durà a terme 
un Caga Tió, d’11 a 14h i de 17 
a 21h. Els comerciants de Mas 
Rampinyo, per la seva banda, es-
tan ultimant els detalls de la seva 
campanya de Nadal. 

Solidaritat. El Centre Comercial El 
Punt (Mas Rampinyo), amb el su-
port de Càritas, promou una cam-
panya de recollida d’aliments típics 
de Nadal per lliurar-los a les famílies 
més necessitades. Les donacions es 
podran fer del 29 de novembre al 
24 de desembre i s’han de deixar al 
costat d’un arbre de Nadal que es 
col·locarà a l’equipament. D’altra 
banda, El Punt també organitza ac-
tivitats per als infants. A partir del 6 
de desembre, tots els dissabtes i els 
festius comercials hi haurà tallers, lu-
doteca i karaoque de nadales. 

Silvia Díaz | Redacció

Un balcó engalonat | ARXIU/SANTI ROMERO
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El Casal del parc Salvador Allende celebra de l’1 al 17 de desembre el seu aniversari

GENT GRAN

La festa d’homenatge es converteix 
en una mostra d’entitats i de casals

La festa de la gent gran 2008, or-
ganitzada per l’Ajuntament, canvia 
d’estil i esdevindrà, en la tercera 
edició, una jornada dedicada a 
mostrar el ventall d’activitats que 
fan els casals i algunes entitats del 
municipi. La celebració tindrà lloc 
el 13 de desembre al pavelló Mi-
quel Poblet. El que no faltarà serà 
l’homenatge a dues de les persones 
més grans del municipi.
La mostra de cursos i tallers 
l’organitzen els casals i diver-
ses associacions. Cada col·lectiu 
instal·larà un estand amb infor-
mació sobre les seves activitats, 
a les 10h, i al llarg de tot el matí 
hi haurà una exhibició de tai-txí, 
una desfi lada de vestits de paper, 
cant coral, rondalles, sardanes i 
sarsuela. A la tarda, a partir de les 
16.30h, es faran els parlaments 
ofi cials i un ball, amb l’orquestra 
Mandolina. 

Aniversari. De l’1 al 17 de desem-
bre, el Casal de la Gent Gran 
de Montcada i Reixac organitza 

activitats per celebrar el seu 28è 
aniversari. 
La primera actuació serà el 
dia 1, (17h), a càrrec del grup 
d’havaneres L’Espingari. El 2 
(16.30h), el centre ha convidat el 
grup Oliveres, del Casal de Sant 
Joan de Vilatorrada. El programa 
es reprendrà el dia 4 (16.30h), 
amb un show musical a càrrec del 
Casal Joan Valera de Badalona.

La Marató de TV3. El Casal 
col·labora de nou amb la Marató, 
que es dedica a les malalties mentals 
greus. El dia 5 es farà una xerrada 
i l’actuació de l’il·lusionista Jordi 
Xipell (16h). El dia 12 (15.30h), 
hi haurà contes tradicionals, una 
exhibició de capgrossos i sardanes. 
La cloenda de l’aniversari serà la 
representació d’Els Pastorets i na-
dales, el dia 17 (16.30h).

Silvia Díaz | Redacció

La segona edició de la festa de la gent gran va reunir centenars de persones | ARXIU/SD

Matrícules 
per als cursos 
de català del 
segon trimestre

Cursos sobre 
fi nançament i 
projectes per a 
entitats locals

La Regidoria de Participació Ciu-
tadana ofereix un curs sobre fi -
nançament per a les entitats, amb 
el qual es pretén dotar als partici-
pants els coneixements sobre els 
diferents tipus de fi nançament 
als quals poden recórrer, de les 
eines disponibles per accedir a 
les diverses fonts i les claus per 
elaborar un pla de fi nançament 
adequat. “Volem donar claus 
a les entitats perquè busquin 
recursos per altres vies i així 
pguin millorar els seus projec-
tes”, ha explicat la regidora de 
Participació Ciutadana, M. Tere-
sa Gallego (PSC). 
El curs es farà els dies 9 i 11 de 
desembre, de 18.30 a 21.30h, a 
la sala de formació de l’edifi ci 
de l’Ajuntament (av. de la Uni-
tat, 6). Les persones interessades 
s’hauran d’inscriure prèviament 
per telèfon, al 935 726 474 (ex-
tensió 1112), per correu electrò-
nic, pcazorla@montcada.org o 
per fax, al 935 726 493. Tots els 
cursos són gratuïts i per garantir 
l’assistència, s’oferirà un servei 
de canguratge.

El Servei Local de Català obre del 
17 al 19 de desembre la matrícula 
per als cursos de llengua catalana 
corresponents al segon trimestre, 
que començaran al gener i acaba-
ran al març. L’horari d’obertura 
del Servei –situat a la quarta plan-
ta de l’edifi ci de la Casa de la Vila– 
és de 10 a 13h i de 16.30 a 19.30h 
el dimecres i el dijous, mentre que 
el divendres és de 10 a 13h. 
L’oferta és de cursos presencials 
i a distància de tots els nivells, a 
més d’una aula d’aprenentatge. 
Les persones interessades a fer al-
gun curs però que no saben quin 
és el seu nivell poden adreçar-se 
al Servei per demanar dia i hora 
per fer una prova o bé trucar al 
telèfon 935 751 644 o enviar un 
correu electrònic a l’adreça mont-
cadaireixac@cpnl.cat | SD

El centre tindrà una aula amb ordinadors i connexió a Internet

CASAL DE LA GENT GRAN

Dos socis reben classes per 
fer de monitors d’informàtica

Llorens Barber i Carolina Xam-
bó estan fent un curs de formació 
per ser els futurs monitors que di-
namitzin l’aula d’informàtica que 
tindrà el Casal de la Gent Gran 
de Montcada i Reixac. El centre 
compta ara amb cinc ordinadors 
cedits per l’Ajuntament, però 

l’objectiu és acollir-se al projecte 
de la Diputació “I tu, perquè no?” 
que dotaria el Casal dels mitjans 
i recursos necessaris per tenir un 
espai com el que ja disposa el Ca-
sal Casa de la Mina. Primer cal, 
però, preparar els formadors. Per 
això, cada dimarts i cada dijous 
Barber i Xambó es desplacen du-

rant dues hores i mitja a Barcelona 
per aprendre a fer ús de les noves 

tecnologies i a saber explicar-ho 
als seus companys. 

Pilar Abián | Redacció

Nou curs d’àrab 
i català per a 
infants al Centre 
Cívic La Ribera
Una vintena d’infants participa a 
les classes de català i àrab que es 
fan els dimarts i dijous, de 17.30 
a 18.30h, al Centre Cívic. Enca-
ra hi ha places vacants. El pro-
grama el promouen la Regidoria 
d’Integració i l’entitat Taarof bi 
Salam, amb l’objectiu d’afavorir 
l’aprenentatge de la llengua ma-
terna dels infants i l’acollida dels 
alumnes nouvinguts. Les classes 
estan estructurades en dos ni-
vells, un per a infants de 6 a 9 
anys i un altre per a nens i ne-
nes entre 9 i 12, amb un total de 
160 hores lectives. L’Ajuntament 
i l’entitat han signat un conveni 
de col·laboració i el Consistori 
destina 8.540 euros per a la rea-
lització del projecte | SD

Llorens i Carolina seran els encarregats d’ensenyar informàtica als seus companys | R. JIMÉNEZ

Silvia Díaz | Redacció
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Les jornades dedicades al Marroc es faran el 4 i el 5 de desembre i la resta, a partir del gener

LA RIBERA

El Centre Cívic organitza activitats per 
generar un debat sobre convivència

La promoció de la convivència és 
l’objectiu de la Setmana blanca de 
la Ribera, una iniciativa que neix 
del programa d’actuacions cívi-
ques del Centre Cívic (Llevant, 
10), que tindrà lloc del 15 al 19 de 
desem bre. Amb tallers, conferèn-
cies i la projecció de pel·lícules 
es vol generar un debat sobre el 
respecte per l’entorn al barri. El 
programa compta amb la partici-
pació de la Regidoria d’Integració, 
els Mossos d’Esquadra i entitats 
com Cáritas, que oferiran diver-
ses xerrades. Per complementar 
el programa, al Centre Cívic 
s’exposaran murals, un amb les 
normes bàsiques de convivència 
de l’Ordenança municipal de civis-
me i un altre de dibuixos fets per 
nens montcadencs sobre la seva 
visió del civisme i l’incivisme. 
D’altra banda, l’equipament conti-
nua els dies 4 i 5 de desembre amb 
les jornades culturals dedicades al 
Marroc. Les sessions sobre Espa-
nya, Catalunya i Malí, previstes 
al desembre, s’ajornen al gener.

Activitats d’Integració. Les regi-
dories d’Integració, Salut Públi-
ca i Consum i Dona i Igualtat 
ofereixen el 2 de desembre, a les 
17.30h, una sessió informativa al 
Centre Cívic sobre les vies d’accés 
al permís de treball, adreçada 
especialment a les dones. La xe-
rrada girarà entorn la reagrupa-
ció al món laboral i l’intercanvi 
d’experiències per a dones amb o 

sense documentació. S’habilitarà 
un servei gratuït de ludoteca per 
facilitar l’assistència del públic. 
D’altra banda, el dia 2 de desem-
bre està previst que comenci un 
nou curs de les classes de suport 
per a immigrants per treure’s el 
carnet de conduir, a les quals hi ha 
un centener de persones inscrites. 
Les sessions es faran els dimarts, 
dijous i divendres, de 19 a 21h.

Silvia Díaz | Redacció

A principi de novembre, el Centre Cívic va acollir unes jornades dedicades al Paquistan | SILVIA DÍAZ
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>La bústia del lector >Editorial
Hipoteques
Accedir a un habitatge sem-
pre ha estat per a la majoria 
dels ciutadans un dels objec-
tius més costosos d’assolir, no 
només per la qualitat de l’ofer-
ta –que no sempre respon 
a l’ideal de cadascú–, sinó 
especialment per la quanti-
tat que s’ha d’invertir. Tenir 
un pis obliga a treballar dur, 
a estalviar i a destinar durant 
molts anys bona part del sou 
a pagar religiosament les quo-
tes de la hipoteca. Avui dia, 
però, malgrat estar predispo-
sats a acceptar totes aquestes 
premises, molts compradors 
potencials no poden accedir 
a un habitatge no tant pel 
preu desorbitat que aquest 
pugui tenir –especialment ara 
que n’han baixat força–, sinó 
perquè les entitats bancàries 
han tancat l’aixeta i exigeixen 
un seguit d’avals que no es-
tan a l’abast de tothom i que 
superen amb escreix els que 
demanaven fa tan sols uns 
mesos.
En aquesta circumstància 
es poden trobar alguns dels 
veïns que el passat 21 de no-
vembre van ser benefi ciats en 
el sorteig de 27 pisos protegits 
a Mas Duran, construïts per la 
Fundació Mediterrània. L’ale-
gria manifestada en saber 
que la seva bola estava entre 
les agraciades esdevindrà 
tristor, ràbia i impotència si no 
aconsegueixen la hipoteca. 
Malgrat que els pisos prote-
gits són més barats que els 
de lliure mercat, no es pot dir 
que els regalin. I, certament, 
renunciar a la compra d’un 
pis perquè no reuneix les nos-
tres expectatives és una cosa, 
però haver-ho de fer per què 
la conjuntura econòmica no 
acompanya és una altra ben 
diferent.

Edita: Montcada Comunicació. Av. de la Unitat, núm. 6. Tel. 935 726 491. Direcció: Pilar Abián. Redacció: Sílvia Alquézar, Mario Azañedo, Silvia Díaz, Laura Grau, Rafa Jiménez, César Sánchez i Núria Sánchez. Fotografi a: Santi Romero. Assessorament lingüístic: Servei Local de Català 
(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. 
Consell d’Administració: Jaume Alcázar, Enriqueta Gómez, Cosme Oriol i Pere Oliva. Secretària Ajuntament: Mª José López. Interventor: Josep Serrano. Dipòsit Legal: B-43084-88. E-mail: laveu@montcada.org. Webs: laveu.cat, montcadaradio.com i montcada.cat 

el clic laveu@montcada.org > Fil directe amb l’Ajuntament

Les cartes no han d’excedir de 25 línies. És imprescindible que els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI. No es publicaran les cartes que atemptin contra perso-
nes o institucions. Les cartes es poden registrar a l’Ofi cina d’Atenció Ciutadana (OAC), o bé enviar-les per email, amb les dades corresponents, a l’adreça electrònica laveu@montcada.org 

El proper número, el 19 de desembre

Arbrat desproporcionat que impideix el pas de vianants i la visibilitat

laveu@montcada.org

Sóc usuari de Montcada Aqua i voldria saber què passa a la piscina, ja que 
una part ha estat tancada al públic. X. Vázquez I Montcada
Després de detectar-se una sèrie de defi ciències en els tensors que 
suporten les peces del fals sostre de la zona d’aigües, es va decidir  fa 
uns dies tancar l’accés als usuaris d’una part del recinte, per precau-
ció. Seguidament, es va procedir a la retirada de les peces d’aquest fals 
sostre, amb la fi nalitat d’assegurar la utilització dels espais amb plenes 
garanties per part dels usuaris i poder analitzar de forma acurada les 
causes del problema i les solucions a adoptar. En el moment que es 
tinguin les conclusions tècniques, es faran les operacions necessàries 
per reposar el fals sostre, intentant afectar el menys possible l’ús de les 
instal·lacions. Jordi Climent, president de l’Àrea Territorial (PSC)

¡Os necesitamos!
Somos un grupo que nos interesa-
mos por el bienestar del barrio de la 
Ribera y nos preguntamos qué está 
pasando, cada vez hay menos ser-
vicios y todo porque nosotros, que 
vivimos en el barrio, estamos origi-
nando el cierre de los locales, yendo 
a comprar a otros centros que no 
pertenecen a la Ribera. Queremos 
llamar la atención a sus habitantes,  
que compren en su barrio, y otras 
personas que les interese invertir,  
que pueden hacerlo, hay locales va-
cíos y a todos nos interesa que haya 
servicios, como pescadería, carni-
cería, mercería o farmacia (que es 
imprescindible, ya que si seguimos 
adquiriendo el género en otras far-
macias tendrán que cerrar. Depués 
de lo que se luchó en su momento 
por tenerla, vamos a perderla). Tam-
bién queremos hacer un llamamiento 
a los comerciantes a que se unan y 
hagan una asociación de para tener 
fuerza y representación en el barrio. 
Ánimo, luchemos por nuestro barrio. 

Taula Cívica
La Ribera

Policia Local
Si no fuera porque estamos ya en 
el siglo XXI, estos hechos que voy 
relatar podrían cifrarse en la época 
en la que la guardia civil de tráfi co 
te multaba por pestañear. Pero esto 
ocurrió el 18 de noviembre, a las 17h, 
en el cruce de la Salle. Circulando a 
una velocidad prudencial, la cual 
no superaba los 30 Km/h, tuve que 
frenar porque un policía local, que 
se disponía a efectuar su servicio 
en dicho cruce, no miró el paso de 
vehículos que circulaban en ambos 
sentidos, ni tampoco lo hacía por 
ningún paso de peatones, a lo que 
inmediatamente se dispuso a parar 
el tráfi co, tanta agilidad en el servi-
cio era por lo tarde que se incorpora-

ba y, con muy mala educación y sin 
ningún respeto hacia mi persona, lo 
primero que me dijo fue “¿quieres 
que te denuncie?” Recuerdo bien la 
frase porque los tres minutos esca-
sos que duró esta conversación, yo 
diría más bien monólogo, sólo habla-
ba él. Cada vez que intentaba decir 
algo me repetía: “Cállate, ¿quieres 
que te denuncie? Lo repitió hasta la 
saciedad. Ahora bien, estos nuevos 
agentes que se han incorporado a la 
Policía Local de Montcada, ¿les han 
formado en educación al ciudadano, 
democracia y libertad de expresi-
ón? Más bien creo que sólo se les 
ha formado para engordar las arcas 
del Ayuntamiento con multas injus-
tifi cadas y por el hecho de vestir un 
uniforme se creen con el derecho de 
darle mil patadas a la Constitución, 
al respeto hacia los ciudadanos y ha-
cia la democracia que tanto sacrifi -
cio ha costado a muchas personas y 
ahora, con 5 palabras, lo echan todo 
a perder. Lo que más me duele es 
que este gobierno local, del cual me 
sentía orgulloso, permite estas ofen-
sas a los ciudadanos, los cuales, al 
fi n y al cabo, son los que con sus 
engordados impuestos pagan a tanto 
prepotente.

Jerónimo Padilla
Montcada 

**************
Quiero agradecer a algunos miem-
bros de la Policía Local la amabi-
lidad y profesionalidad que han 
demostrado sobre un tema tan de-
licado como es el de los gatos de 
Montcada Bifurcación. En especial, 
al sargento Fernández y al caporal 
1.005, porque en todos los temas 
que hemos hablado del pueblo (no 
sólo de gatos, sino sanitarios o de 
mobiliario urbano) siempre los ha 
solucionado. También un agradeci-
miento especial al agente 1.062, que 
siempre ha solucionado todo poni-

endo buena relación entre algunos 
vecinos que de verdad es bastante 
difícil hablar simplemente con ellos. 
También al agente 1.014,  mi más 
sentido agradecimiento. Por moti-
vos de seguredad no doy nombres a 
excepción del sargento Fernández. 
Para todo este equipo de profesiona-
les, “chapeau!”. Como en todas las 
profesiones, hay buenos profesiona-
les, regulares y malos. A todos ellos, 
mi más sincero agradecimiento.

Maria Márquez
Can Sant Joan

Disparidad de criterios
Frente a las noticias en prensa local, 
manifestaciones y recogida de fi rmas  
para que se proceda al cierre de la 
fábrica de cemento que tenemos en 
Montcada, aparece en AndalucíaTV 
como primera noticia del día el pa-
sado 15 de noviembre la manifes-
tación, con comercios cerrados in-
cluídos, de más de 8.000 personas 
con su alcalde a la cabeza para que 
no se cierre la fábrica de cemento 
Holcim en el pueblo de Torre Don 
Jimeno (Jaén). En la misma noticia 
aparece el consejero de Trabajo de 
la Junta de Andalucía dando su total 
apoyo al no cierre y asegurando que 
dicha Junta no lo va a permitir. ¿Qué 
contrastes, verdad? ¿Quienes tienen 
razón? Ahí lo dejo. Me permito decir 
que la fábrica de nuestra localidad 
es casi centenaria y que la quinta 
generación de aquellos obreros em-
pieza a dar los primeros pelotazos 
de tenis o frontón en sus instalaci-
ones deportivas, a 50 metros de la 
fábrica.

José Segura
Montcada

Carta de despedida
Maores, cuando me enteré de lo que 
te había pasado, un escalofrío recor-
rió mi cuerpo  y la tristeza se instaló 

en mí. Durante un año, en el cur-
so de 3º de primaria, compartimos 
aula; yo te enseñaba a leer, escribir, 
las tablas de multiplicar… Tú apren-
días a sobrevivir y a transformar con 
tu imaginación de niña, la realidad 
que te rodeaba. Era más difícil ha-
cer lo que tú hacías que lo que yo 
te enseñaba.Te recuerdo disfrazada 
de hada madrina, con un vestido de 
color rosa y una barita mágica, como 
el personaje de un cuento. Todo era 
fi cticio, irreal… Pero eras feliz. Esta 
vez, Mª Loli, buscando la felicidad, 
te abordó el lobo, era de verdad. Aca-
bó el curso escolar y me despedí de 
todos vosotros/as, de manera fugaz. 
Siempre he  guardado en mi interior 
la esperanza de un reencuentro con 
mis alumnos/as. Jamás me imaginé 
que me despediría de ti de una ma-
nera tan amarga.                                                                                                                                  
La última lección la he aprendido 
yo, la cadena siempre se rompe por 
el eslabón más débil, en este caso 
eras tú. Como tantos niños/as que tie-
nen una infancia dura. Sólo un último 
deseo, que las personas que sufren 
ahora por ti, tengan la ayuda y el amor 
necesario, para poder seguir adelante. 
El amor que tú buscabas y no encon-
traste. Hasta siempre, Maores.  

M. Rueda
Can Sant Joan

Alzhèimer
Felicito la iniciativa de fer un semina-
ri sobre l’Alzhèimer i altres malalties 
mentals. És molt instructiu sobretot 
per als familiars que hem de conviure 
amb aquests malalts. Per a ells és un 
via crucis, però per als que els acom-
panyem també és molt dur i no sem-
pre trobem el suport que voldríem. 
Assistir aquests malalts implica molt 
desgast físic i emocional que només 
sabem els que el patim.

M. Martí
Montcada

Adjunto fotografi a de l’arbrat que 
hi ha al carrer Vallbona, al barri 
de Terra Nostra, al terme munici-
pal de Montcada i Reixac, el qual 
impedeix el pas de vianants i difi -
culta la visibilitat dels conductors 
dels vehicles a la sortida dels ga-
ratges de les vivendes que hi ha 
en l’esmentat carrer.

SARA FERNÁNDEZ | TERRA NOSTRA
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>Agenda
28 l divendres
Hora del conte. El Qüentilador, a càrrec 
d’Albert Marqués. Hora: 18h. Lloc: Bi-
blioteca de Can Sant Joan.

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

30 l diumenge
Teatre. A qui li pugui interessar i Jaula. 
Hora: 19h. Lloc: Auditori Municipal. Preu: 
6 euros (veure pàgina 21)

Monòlegs. Amb Miguel Ángel Marín. 
Hora: 20h. Lloc: Pub Boulevard. Preu: 
7,50 euros (amb consumició).

1l dilluns
Concert. De L’Espingari. Hora: 17h. Lloc: 
Casal de la Gent Gran de MiR  (veure ac-
tes del 28è aniversari a la pàgina 16).

Dia Mundial de la Sida.  Tapís col·lectiu 
i activitats diverses. Hora: 18.30. Lloc: 
Plaça de l’Església (veure pàgina 14)

2 l dimarts
Cicle. Coses que passen, amb Pep Mar-
tínez. Hora: 20h. Lloc: Kursaal. 

3 l dimecres
Exposició. De pintura de Marco A. Pérez 
Oliván. Hora: 19.30h. Lloc: Kursaal. 

10 l dimecres
Exposició. De quadres de sorra de Raquel 
Amigo. Lloc: Espai Jove Can Tauler. 

11 l dijous
Presentació. Del relat La descoberta de 
l’àngel. Hora: 18h.  Organitza: Adimir.

Reunió. Audiència Pública sobre els 
pressupostos municipals i les ordenan-
ces. Hora: 19h. Lloc: Casa de la Vila.  

12 l divendres
Cinefòrum. Projecció d’El revés del tapiz 
de la locura d’Adriana Leira, i col·loqui 
amb l’equip de Ràdio Nikosia. Hora: 
18h. Lloc: Casa de la Vila. Organitza: 
Cemoriba.

13 l dissabte
Visita. Rodalia del barri de Sant Antoni. 
Hora: 11h. Lloc: Plaça Espanya. Orga-
nitza: Fundació Cultural Montcada.

Documental. Sobre el 25è aniversari del 

Grup de Teatre de La Salle. Hora: 18h. 

Lloc: Teatre de La Salle (també el 14).

Concert. Swingdrome, a càrrec d’Ivanow 

Jazz Group. Hora: 22h. Lloc: Kursaal. 

14 l diumenge
Teatre familiar. El ratolí viatger, a càrrec 

de la Cia. L’Estaquirot. Hora: 12h. Lloc: 

Kursaal. Preu: 3,5 euros.

Concert. De guitarra clàssica amb Katrin 

Klingeberg. Hora: 19h. Lloc: Auditori 

Municipal. Preu: 6 euros.

16 l dimarts
Exposició. De pintura d’Eva Sereno. 

Hora: 19.30h. Lloc: Auditori Municipal.

17 l dimecres
Presentació. De la revista Quaderns. 

Hora: 20h. Lloc: Fundació Cultural. 

18 l dijous
lnauguració. Mercat d’Art. Hora: 19.30h. 

Lloc: Casa de la Vila.

TEATRE 
A QUI LI PUGUI INTERESSAR
JAULA
30 de novembre, a les 19h

Actes del Dia 
Mundial contra 
la Sida
1 de desembre, a la plaça de 
l’Església, a les 18h

(veure la resta d’actes 

a la pàgina 14)

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 
premiades a la Biennal de 
Fotografi a 2008
Fins al 14 de desembre

GUITARRA CLÀSSICA 
EMERSON SALAZAR
Segon premi del concurs ‘Miquel Llobet’
14 de desembre, a les 19h

Kursaal

Exposició de pintura 
de Marco A. Pérez Oliván
3 de desembre,  a les 19.30h

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

Sala Joan Dalmau

Sala Sebastià Heredia

Swingdrome
amb Ivanow Jazz Group
13 de desembre, 22h

Concert de jazz

Rivas, c. Conca,10
Duran, av. Terra Nostra, 37
E. Relat, av. Catalunya, 65
Guix, c. Major, 25
Miró, c. Orquidea, 8
J. Relat, c. Major, 89
Pardo, c. Masia, 2
V. Nieto, Països Catalans, 51
J. Vila, pg. Jaume I, 30

28 29 30

5 6 72 3 41

129 10 118

J.Relat Rivas Rivas

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

E.RelatJ.Vila Pardo GuixDuran

Farmàciesdesembre

29 30
V.Nieto V.Nieto

13 14

1916 17 1815
Rivas Duran J.Vila Pardo Guix

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
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>Cultura La Casa de la Vila acull 
les millors imatges
de la Biennal PÀG. 20

Els transtorns mentals, 
tema comú de dues 
obres de teatre  PÀG. 21

EXPOSICIONS

Eva Sereno, de 33 anys, a l’apartament de la Font Pudenta on viu i pinta | LAURA GRAU

Eva Sereno: “Busco la poètica que hi 
ha darrera dels objectes quotidians’
L’artista inaugura el 16 de desembre una mostra de la seva obra més recent a l’Auditori 

Marco A. Pérez Oliván posa a l’estudi que té a Reus, ciutat on resideix | PERE ROSSELLÓ

Pérez Oliván: “M’agrada indagar en
la frontera entre realitat i irrealitat”
L’artista, que va viure a Montcada als anys setanta, exposa al Kursaal a partir del 3 de desembre

Marco Antonio Pérez Oliván 
(Mauritània, 1951) inau gura 
una exposició el 3 de desembre 
a la sala Sebastià Heredia del 
Kursaal (19.30h). L’artista, que   
resideix actualment a Reus, va 
viure Montcada i Reixac en-
tre els anys setan ta i vuitanta, 
durant els quals va estar molt 
vin culat al moviment veïnal de 
Can Sant Joan, barri on va viu-
re bona part d’aquest perío de. 
“Exposar en aquest equipa-
ment i a la sala que porta el 
nom d’una persona tan espe-
cial com en Sebastià suposa 
una  gran satisfacció personal 
perquè tenir un ateneu va ser 
una de les reivindicacions 
veï nals més llargues”, ha dit 

Pérez Oliván. L’autor va néixer 
a Mauritània perquè va ser el 
país on els seus pares –d’afi lia-
ció anarquista– es van exiliar 
després de la guerra civil. Als 
12 anys va tornar a Barcelona i 
als 20 es va instal·lar al munici-
pi. L’afi ció al dibuix i la pintura 
li ve de petit i només amb 14 
anys va començar a treballar 
d’aprenent en agències  de pu-
blicitat i editorials de còmic. 
“Sempre vaig ser autodidac-
ta i en aquestes feines vaig 
aprendre molt”. 

Còmic i surrealisme. Des de fa 
anys es dedica exclusivament 
a la creació i exposa regular-
ment la seva obra a galeries i 
centres culturals “i allà on em 

deixen”, diu. Fa un any, va ex-
posar a la seu de la Fundació 
Cultural una mostra de la seva 
obra, la major part dibuixos de 
petit format adequats a les di-
mensions de la sala. Al Kursaal 
exposarà una desena de teles 
de gran for mat que barregen 
l’estètica del còmic amb l’es-
til surrealista, utilitzant colors 
més propis de la publicitat que 
de la pintura. La seva obra, de 
caràcter fi guratiu, preten crear 
un espai de dubte a l’especta-
dor obert a diferents interpre-
tacions. “In  ten to expressar 
la   meva opinió sobre temes 
que em preocupen, sobretot 
socials,  i també m’agrada in-
dagar sobre la frontera entre 
la realitat i la irrealitat”.

Laura Grau | Redacció

Instants trobats, anatomia de l’efí-
mer és el títol de l’exposició de 
pintura i fotografi a que l’artis-
ta montcadenca Eva Sereno 
inaugura el 16 de desembre a 
l’Auditori Municipal (19.30h). 
Sereno, de 33 anys, imparteix 
classes de dibuix i pintura a 
la Casa de la Vila en el marc 
dels cursos de la Regidoria de 
Cultura i també treballa com 
a professora d’arts plàstiques 
al CEIP Anselm Clavé de Ri-
pollet. La docència i la pintura 
van ser sempre les seves voca-
cions, però fi nalment l’opció 
de Belles Arts va guanyar la 
de Magisteri. Des de fa temps, 
combina les dues facetes, tot i 
reconèixer que en els dos anys 
anteriors a aquest ha deixat en 

un segon pla la vessant crea-
tiva. L’exposició que està pre-
parant des de fa un any per 
a l’Auditori l’ha obligat a po-
sar-se a pintar i a descobrir les 
possibilitats artístiques de les 
accions i els objectes més quo-
tidians. “Busco la poètica que 
hi darrera les coses petites 
que fem cada dia, com anar 
a comprar o penjar un qua-
dre”, ha explicat Sereno. 

Trencar límits. L’artista treba-
lla a partir d’imatges, sobretot 
material  fotogràfi c, que mani-
pu la fi ns a con vertir-les en 
pintura. “Intento trencar els 
límits entre imatge i pintura 
i jugar amb l’ambiguïtat”. 
La tèc nica mixta i l’experimen-
tació amb el color i les textu-

res són els territoris on se sent 
més còmoda a l’hora de crear, 
tot i buscar sempre l’harmo-
nia del quadre. Les fotografi -
es en blanc i negre que inclou 
l’exposició, positivades per 
l’artista, refl ecteixen instants 
efímers que han cridat la seva 
atenció. La repetició de motius 
i icones també és una constant 
d’aquesta exposició, la segona 
que fa a l’Auditori. La prime-
ra, sobre l’erotisme, la va fer 
al 1998, poc després d’acabar 
els estudis. “Per a mi va ser 
una prova de foc i una ma-
nera de donar-me a conèixer 
a Montcada”, ha dit. L’artista 
reconeix que la seva obra nova 
trenca amb l’anterior i “obre 
un nou camí que el públic 
haurà de jutjar”, conclou.

Laura Grau | Redacció
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L’escriptor i poeta Carlos Vitale 
(Buenos Aires, 1953) presentarà 
el llibre de microrelats Descortesía 
del suicida, de l’editorial Candaya, 
el 12 de desembre a la Biblioteca 
de Montcada Centre (19.30h). 
Llicenciat en Filologia hispànica 
i italiana, Vitale resideix a Bar-
celona des del 1981. Al 2005 va 
publicar la seva obra poè tica sota 
el títol Unidad de lugar 1981-1998.  
Descortesía del suicida recull la seva 
narrativa completa amb un cente-
nar de textos, a mig camí entre el 
microrelat, l’aforisme, les ocurrèn-
cies i l’escriptura de dietari.

Relats hiperbreus. L’escriptora, 
periodista i crítica literària Sònia 

Hernández –membre del jurat del 
Premi de Microrelats El Basar– serà 
l’encarrega de presentar el llibre de 
Vitale, que s’emmarca en la tradi-
ció llatinoamericana del relat hiper-

breu en què destaquen mestres del 
gènere com Jorge Luis Borges o Ju-
lio Cortázar i que, fora del món de 
parla hispana, ha tingut cultivadors 
de la talla de Franz Kafka.

L’Abi ha convocat el XIIIè Pre-
mi de Narrativa Curta i el IV 
de Narrativa Curta Juvenil Ate-
neu Domingo Fins, que compta 
amb la col·laboració del Cer-
cle Cultural. En la modalitat 
d’adults el jurat atorgarà dos 
premis, un primer de 650 euros 
i un segon de 350. Les obres 
han de ser inèdites, en català 
i amb una extensió mínima de 
12 folis i màxima de 22. En la 
modalitat juvenil, l’extensió no 
pot superar els 5 folis. Hi haurà 
dos premis –un xec de compra 
per valor de 100 euros–, un per 
a alumnes de 1r i 2n d’ESO, i 
un altre per a alumnes de 3r i 
4t. La data límit per presentar 

obres és el 23 de gener de 2009 
i la festa literària on es donaran 
a conèixer els guanyadors tin-
drà lloc el 28 de febrer a l’Abi. 
L’entitat està preparant el llibre 
recopilatori de les 12 anteriors 
edicions que veurà la llum du-
rant el 2009.

Es convoca el XIIIè Premi 
de Narrativa Curta de l’ABI
L’entitat prepara el volum recopilatori de les anteriors edicions

Carlos Vitale presenta un llibre de 
microrelats a la biblioteca del centre
La presentació de ‘Descortesía del suicida’ anirà a càrrec de l’escriptora Sònia Hernández

Laura Grau | Redacció

La gironina Marta Finazzi, fi nalista 
d’octubre, amb el microrelat ‘Fers’
L’edició mensual ha comptat amb 120 participants, amb un augment dels autors en català

Marta Finazzi Martínez és la fi na-
lista de la convocatòria del mes 
d’octubre del Premi de Microre-
lats El Basar de Montcada Ràdio 
amb l’obra Fers, escrita en català, 
que tracta sobre un home que 
no pot deixar de somiar. Finazzi, 
néta d’un italià emigrat a Catalu-
nya, té 27 anys, és llicenciada en 
Humanitats i viu a Girona. Fins 
fa poc treballava al Consorci per 
a la Normalització Lingüística de 
la comarca del Gironès i des de 
petita és una gran afi cionada a 
la literatura i l’escriptura. Finazzi 
reconeix que no li agrada pensar 
gaire les històries, “m’han de 

sortir per elles soles”. El jurat, 
format pels crítics i escriptors 
Juan Antonio Masoliver i Sònia 
Hernández i el crític Fernando 
Valls, ha escollit el microrelat de 
Finazzi d’entre els 120 textos re-
buts al mes d’octubre. Masoliver 
ha destacat que el microrelat de 
Finazzi “està molt ben escrit i és 
original la idea d’un home que 
continua somiant quan està 
despert”. 

Valoració. En aquesta convoca-
tòria, el nombre de participants 
procedents de Catalunya i que 
escriuen en llengua catalana ha 
augmentat i s’ha reduït la presèn-

cia d’autors de Llatinoamèrica. 
Es manté la participació proce-
dent de la resta de comunitats 
autònomes espanyoles. El jurat 
també ha seleccio nat cinc textos 
del mes d’octubre que també 
destaquen per la seva qualitat: El 
refl ejado, de Manuel Israel Guerra 
(Sevilla); Una hoja de papel escrita, 
de Pau Alcalde (Cerdanyola); El 
pasado me espera, d’Araceli Esteves 
Castro (Mallorca); L’abella i la bès-
tia, de Maria Cirera i Delgado, 
(Manresa) i El esférico, de Toni 
Quero Cárcel (Sabadell). Tots 
ells seran publicats en un volum 
col·lectiu que s’editarà a l’abril, 
coincidint amb Sant Jordi.

PREMI ‘EL BASAR’

Laura Grau | Redacció

Finalista d’octubre

L’home que no podia deixar de 
somiar  vivia al pis de dalt. Mai vaig 
saber com es deia. A la seva bústia 
només hi havia escrit Fers. Tanma-
teix, cada cop que pujava l’escala 
cap a casa meva no podia deixar de 
pensar en aquell home. Un home 
que cada dia es despertava entre 
somnis que arrossegava inexo ra-
blement des de qualsevol nit cap 
a totes les vigílies. Em pregunta-
va com es pot continuar somiant 
quan s’està despert. Així, cada 
matí que en Fers obria la porta del 
replà es convertia en una persona 
diferent. No, ja no somiava, però 
vivia una existència estranya que 
emergia dels somnis. Era com si 
fossin una extensió d’ell mateix i, 
malgrat que el volguessis fer tornar 
en si, és impossible despertar algú 
que no dorm. Només es creia algú 
que només ell coneixia i vivia al lí-
mit un somni que només s’acaba-
va quan tancava els ulls, un altre 

cop. Com una bobina espatllada 
que no deixa de girar, però les pel-
lícules del seu cinema mai eren 
iguals. Fins que un dia em vaig tro-
bar en Fers a l’escala. Tenia la mi-
rada desesperada. La d’un home 
que arrossega els seus fantasmes. 
Però no em va dir res. Simplement 
va continuar pujant amunt. Posa-
ria la clau al pany i, com cada nit, 
tot tornaria a començar. Els seus 
somnis l’atraparien com una tera-
nyina i el farien viure un món que 
no era el seu. En el fons l’envejava 
perquè era un home únic que es 
girava d’esquena a tot, que perse-
guia els seus somnis de dia, com si 
fos un caçador de llunes, de nits, 
sota el llindar de l’alba. Fins aquell 
dia, que vaig veure el seu rostre. 
Creia que parlava de les vides que 
jo mai viuria, però no em vaig parar 
a pensar que jo només admirava 
aquell home pels seus somnis. Per 
ser esclau de les nits eternes.

Fers

 Marta Finazzi

Ramon Pardina, premi 2007 |  ARXIU/P. ABIÁN

LITERATURA

Laura Grau | Redacció

CERÀMEN

Vitale, en una imatge recent, és argentí però viu a Barcelona des del 1981 | FRANCESC FERNÁNDEZ
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En el marc de la Setmana de la 
Ciència de la Fundació Catalana 
per a la Recerca i la Innovació, els 
Amics del Museu van organitzar 
el 19 de novembre a la Casa de 
la Vila una xerrada titulada “L’ex-
plosió del Càmbric, l’origen dels 
animals”, a càrrec de l’investiga-
dor Xavier Fernández Busquets, 
fi ll de Montcada però resident a 
Mollet des de fa anys. Fernández 
forma part d’un equip d’investiga-
dors de l’Institut de Bioenginyeria 
de Catalunya que ha descrit una 
nova hipotesi sobre l’origen de les 
diferents espècies animals.
El científi c va explicar que un dels 
moments més importants de l’evo-
lució de la vida a la Terra va es-
devenir fa uns 600 milions d’anys, 
quan a partir de formes de vida 
essencialment unicel·lulars es van 
originar els patrons de tota la va-
rietat animal actual, en un període 
de temps molt breu que es coneix 

com l’Explosió de la vida del Càm-
bric. Segons Fernández, aquesta 
acceleració en l’evolució té a veure 
amb l’augment del calci que es va 
produir als oceans a conseqüència 
de la gran quantitat d’erupcions 

que es van registrar durant la di-
visió de la Terra en continents. “El 
calci actua com aglutinador de 
les cèl·lules que en ‘enganxar-se’ 
van donar a lloc a la diferent in-
dividualitat animal”, va explicar.

AMICS DEL MUSEU

Xavier Fernández presenta una nova 
teoria sobre l’origen dels animals
El científi c, fi ll de Montcada i Reixac, treballa a l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya

Laura Grau | Montcada

Inaugurada l’exposició 
de la VI Biennal de Foto
La mostra romandrà a la Casa de la Vila fi ns al 14 de desembre

Alguns dels fotògrafs premiats posen amb les autoritats a la sala institucional | PILAR ABIÁN

AFOTMIR

Raquel Amigo mostra les seves 
creacions amb sorra a Can Tauler

Xavier Fernández Busquets, parlant sobre l’origen dels animals a la Casa de la Vila | L. GRAU

Clara Cardona il·lustra
la felicitació institucional
Clara Cardona és l’artista mont-
cadenca responsable d’il·lustrar la 
felicitació de Nadal i Cap d’Any 
que edita l’Ajuntament per aques-
tes dates. Cardona va estudiar 
pintura a l’Escola Llotja de Barce-
lona i va ser una de les fundado-
res del Cau d’Art. Ha participat 
en nombroses ocasions  al Mercat 
d’Art i ha fet expo si cions individu-
als i col·lectives a ciutats de Cata-
lunya i França. Anteriorment han 
acceptat aquest encàrrec pintors 
com Joan Capella, Maese Pérez i 
Pedro Gómez Ballesta | LG Clara Cardona | PREMSA AJUNTAMENT

Fins al 14 de desembre es pot 
visitar a la Casa de la Vila l’ex-
posició d’imatges premiades a 
la Biennal 2008, organitzada 
per l’Agrupació Fotogràfi ca de 
Montcada i Reixac (Afotmir). 
Per segona vegada consecutiva, 
el tortosí Albert Porres ha gua-
nyat el primer premi del certa-
men. El president de l’Afotmir, 

Pedro Caballero, va destacar 
durant el lliurament de pre-
mis, fet el 19 de novembre a 
la sala institucional, l’augment 
de participants respecte l’edi-
ció anterior, així com la qua-
litat de les obres presentades. 
A l’acte van assistir l’alcalde, 
César Arrizabalaga (PSC), i la 
regidora de Cultura, Amèlia 
Morral (CiU).

Pilar Abián | Montcada

Raquel Amigo, de 33 anys, amb una de les obres que exposarà a Can Tauler | LAURA GRAU

Del 10 al 22 de desembre l’Espai 
Jove Can Tauler acull una expo-
sició de quadres fets amb sorra de 
Raquel Amigo. La jove imparteix 
un taller de collage al Centre Cívic 
l’Alzina de Terra Nostra, barri on 
viu, i és alumna des de fa tres anys 
del curs de pintura que Eva Sereno 
dirigeix a la Casa de la Vila. Tre-
balla com a tècnica de laboratori a 
Montmeló i les seves afi cions són 
la pintura i les manua litats. Prope-
rament exposarà en una mostra 
col·lectiva de pintura al Casino de 
Terra Nostra | LG

EXPOSICIÓFESTES DE NADAL
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Sergio Martín increpa Rosa Labrador, davant M.Carmen Martín i M.José Esquerra | LAURA GRAU

TEATRE

‘El mètode Körosema’, 
estrena teatral a La Salle 
Els dies 29 i 30 de novembre es faran les últimes representacions

Un muntatge que funciona i enganxa

El Grup de Teatre la Salle ha portat a escena, amb més que satisfactoris 
resultats, El mètode Körosema, una adaptació pròpia de l’exitosa obra 
El mètode Grönholm. Els actors van saber tirar endavant una obra d’es-
teticitat espaial on cobren un gran protagonisme les interpretacions i les 
relacions entre personatges en un text, que tot i resultar massa explícit 
en certs moments, consta d’expressions modernes que fan reviure els 
diàlegs. Destaca l’escenografi a, bàsica, que alhora és molt suggerent 
i defi nidora de tot el que passa dins de l’escena, a més de donar una 
gran vivacitat als fets amb els contrastos i combinacions de colors. Tot i 
que a gran part de l’obra els moviments escènics dels personatges estan 
poc defi nits i no responen a una lògica d’estímul resposta, la complicitat 
entre actors ajuda a millorar les, ja bones, interpretacions. Sobresurt el 
personatge de Carles Bueno (Sergio Martín) interpretat amb dinamis-
me, seguretat i una gran expressivitat, tot i que hi ha moments on això 
es perd per donar pas a l’estereotip, problema que es repeteix amb el 
personatge de Mariona Font (Rosa Labrador), on la connexió física és 
la base psicològica i interpretativa però cau, en certs moments, en la 
mecanització. Amb Mercè Degàs (M. José Ezquerra) i Dolors Augé (M. 
Carmen Martín), personatges d’una gran força interna que fan moure 
tota l’escena, es tanca un conjunt que funciona, amenitza i enganxa 
l’espectador durant tota la representació.      

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

Un home gran ha d’explicar al seu 
fi ll discapacitat de 40 anys que no-
més li queden dos mesos de vida. 
Un intel·lectual ha de fer front a 
l’Alzhei mer i a les reaccions que la  
malaltia genera en el seu entorn 
de familiars i amics. Aquests són 
els arguments de les dues obres 
curtes que integren l’espectacle 
que la companyia Tantarantana 
representarà el 30 de novembre a 
l’Auditori (19h). A qui li pugui in-
teressar i Jaula  són dues apostes 
del productor Víctor Suáñez que, 
tot i la duresa dels temes, esdeve-
nen en la seva opinió “un cant a 
l’emoció, al cor i a la manera 
d’entendre la Humanitat”.

Normativa. A qui li pugui interessar  
refl ecteix la preocupació d’un 
pare  pel futur del seu fi ll disminuït  
quan ell ja no hi sigui. Tot i el dra-
ma que descriu, “l’obra té un 
marcat to poètic que fa que l’es-
pectador quedi enganxat a la 

butaca”, ha explicat el productor. 
Jaula, de la madrilenya Itziar Pas-
cual, que es representarà en cas-
tellà, està dedicada “als homes i 
les dones que guarden maletes 
dins l’anima”, –en paraules de 
l’autora–, és a dir, als afectats per 
pèrdues de memòria a causa de 
malalties com l’Alzheimer. L’obra 

no només parla de la manca de 
memòria que afecta la gent gran, 
sinó també de la pèrdua de la 
identitat que suposa la desapari-
ció dels referents dels pares i dels 
avis, “amb tocs d’humor i ten-
dresa que no eviten que se’ns 
faci un nus a la gola en algunes 
escenes”, ha afegit Suáñez.

Dues obres curtes refl exionen sobre 
la discapacitat psíquica i l’Alzhèimer
‘A qui li pugui interessar’ i ‘Jaula’ són textos de gran bellesa, amb tocs d’humor i tendresa

Laura Grau | Redacció

Josep Costa i Ferran Lahoz protagonitzen el muntatge ‘A qui li pugui interessar’ | DAVID RUANO

L’energia de ‘Swingdrome’, al Kursaal

Ivanow Jazz Group és una formació jove que recupera l’essència del swing | WEB IJG

El Kursaal acollirà el 13 de desem-
bre (22h) un concert de luxe amb 
l’Ivanow Jazz Group, una banda 
formada per 8 músics i una solista 
que recupera l’esperit del swing de 
la Nova Orleans dels anys 20, 30 
i 40. L’energia, l’espontaneïtat i la 
vitalitat del swing queden paleses 
en el seu darrer treball discogràfi c 
Swingdrome. El grup, format l’any 
1999, ha col·laborat en diverses 
ocasions amb la reconeguda or-
questra La Locomotora Negra 
i actua setmanalment al Jazz Sí 
Club del Taller de Músics de Bar-
celona | LG

El Grup de Teatre de La Salle 
Montcada farà els dies 29 i 30 
de novembre les dues últimes 
representacions de l’obra de 
teatre El mètode Körosema 
que protagonitzen quatre dels 
responsables de l’entitat: Ser-
gio Martín, M.Carmen Mar-
tín, Rosa Labrador i M. José 
Ezquerra. L’obra, que es va 

estrenar el 15 de novembre 
al teatre del col·legi La Salle i 
també es va representar el 16, 
s’emmarca en els actes del 25è 
aniversari del grup que van co-
mençar a mitjan de novembre 
amb una exposició. Els dies 
13 i 14 de desembre (18h) es 
projectarà al centre un docu-
mental sobre la seva trajectòria 
amb entrevistes i fotografi es.

Laura Grau | Montcada

CONCERT DE JAZZ
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el retro-visor Silvia Díaz

Rosa Planas va ser una de les poques dones que hi treballava a fi nal dels anys 50

El futur tancament de Daico-
lorchem signifi ca que Montcada 
perd una de les seves fàbriques 
més representatives, que ha donat 
feina a molts veïns des de la seva 
instal·lació a la Ribera, als anys 
40, i fi ns i tot, a famílies senceres. 
“Allà vaig rebre el meu primer lot 
de Nadal”, explica Rosa Planas 
Viñals, veïna de Montcada que va 
treballar durant quatre anys a In-
torsa, el primer nom de l’empresa. 
La Rosa mira enrera i diu que “és 

trist” que una fàbrica d’aquestes 
característiques plegui, on hi va 
treballar del 1958 al 1962. 
“No era habitual que hi hagués 
dones en aquella època, de fet, 
quan vaig començar a treballar 
n’era l’única i hi vaig entrar per 
substituir-ne una altra”, recorda. 
Recomanada per l’aleshores en-
carregat de la planta, Mariano Ban-
drés, la Rosa va formar part de la 
secció de previsió, als laboratoris. 
“Comprovàvem que els colorants 

que ens arribaven contenien les 
prescripcions químiques”, diu la 
Rosa, que recorda que el seu torn 
era de 8 hores, de dilluns a diven-
dres. Quan es va casar, va decidir 
plegar, tot i que sabia que enyo-
raria “el bon ambient i les bones 
condicions” que es respiraven a 
la fàbrica. A més, la Rosa i el seu 
marit van ser una de les primeres 
parelles que va anar a viure als pi-
sos de Valentine, al costat d’Intorsa. 
Ara viu al carrer Santiago.

Intorsa, adéu a una de les de sempre

Als anys 50, l’empresa estava més aïllada de la resta del nucli urbà  | FAMÍLIA BANDRÉS

‘El veïnat de 
Mas Rampinyo’ 
fa 25 anys
Al desembre farà 25 anys que 
va sortir a la llum el primer nú-
mero d’El veïnat de Mas Rampi-
nyo, una revista que va impulsar 
la SCR La Unió per informar i 
opinar sobre tot allò que afectés 
el barri i alhora fomentar la llen-
gua i les tradicions catalanes, tal 
com consta els estatuts d’aquesta 
entitat. Tot i la seva irregularitat, 
deguda a falta de recusos humans 
i també econòmics, la revista ja 
porta editats 61 números. Per ce-
lebrar-ho, s’està preparant un nú-
mero especial que s’editarà abans 
de fi nal d’any | LR 33è aniversari 

de l’Agrupació 
Sardanista de 
Terra Nostra
L’Agrupació Sardanista de Terra 
Nostra celebra els seus 33 anys 
d’existència el 8 de desembre 
amb l’organització d’un seguit 
d’activitats en què destaquen una 
audició de sardanes amb la Cobla 
La Nova Vallès (12.30h), un di-
nar de germanor (15h) i una can-
tada d’havaneres amb rom cre-
mat a càrrec del grup L’Espingari 
(18h). Totes les activitats es faran 
al Gran Casino de Terra Nostra i 
seran gratuïtes | LG

Rosa Planas amb una companya | ARXIU R. PLANAS

Cultura busca 
voluntaris per 
fer de patges

Nou número 
de la revista 
‘Quaderns’
La Fundació Cultural presenta el 
17 de desembre al seu local (20h) 
el número 17 de Quaderns que 
inclou un article sobre l’actuació 
del govern municipal després de 
l’aixecament del general Franco, 
un reportatge sobre Vallençana, 
una retrospectiva sobre les dan-
ses populars catalanes al municipi 
i un apunt sobre Ca n’Oller. Tam-
bé es farà una xerrada sobre les 
tradicions nadalenques | LG

La Regidoria de Cultura busca 
voluntaris a partir de 14 anys per 
ajudar el Carter Reial els dies 3 i 
4 de gener de 2009 i a Ses Majes-
tats els Reis d’Orient el 5 de gener. 
Els interessats s’han d’inscriure a 
l’OAC abans del 4 de desembre. 
Els menors d’edat hauran d’apor-
tar una autorització paterna. El 9 
es farà una reunió a la Casa de la 
Vila (19.30h) on quedaran desig-
nades les persones que faran de 
patges reials | LR
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El Game’s Gallery perd 
pistonada amb un punt 
de sis possibles  PÀG. 27  

Tot i la seva primera 
derrota, La Salle 
continua sent líder PÀG. 27  

>Esports

Per tercera vegada des de la seva 
creació a l’any 2006, el Mundial 
de Taekwondo de poomsae comp-
tarà amb la presència d’una repre-
sentació del club Lee Young. Del 
14 al 16 de desembre, sis mem-
bres de l’entitat que dirigeix José 
Santiago competiran al torneig 
que es disputarà a Ankara (Tur-
quia). Es tracta d’Alberto Jo Lee, 
que participarà tant en categoria 
sènior individual com en trio de 
menys de 36 anys, acompanyat 
per José Manuel Ramón i José 
Luis Estudillo. Diego Carillo, 
Bernardo Fidalgo i Juan Antonio 
Santiago completen la representa-
ció del Lee Young amb un altre 
trio de més de 36 anys. Els sis 
van guanyar el seu bitllet per a 
Turquia després d’aconseguir la 
medalla d’or a les seves discipli-
nes al Campionat d’Espanya que 
es va celebrar a Alcobendas (Ma-
drid) a principi del mes de juny.

Preparació. Després de 10 hores 
d’entrenament setmanals durant 
els últims mesos, l’expedició mont-
cadenca marxarà cap a Turquia el 
13 de desembre. El grup estarà 
liderat per José Santiago que, a 
més, repeteix com a seleccionador 
de la delegació espanyola, que es-
tarà integrada per 25 esportistes. 
De nou, el club Lee Young serà el 
més representat a la selecció. Uns 
100 països estan convocats per 
competir al Mundial d’Ankara.

TAEKWONDO

Rafa Jiménez |  Redacció

El club Lee Young afronta amb optimisme 
la seva participació al Mundial de Turquia

D’esquerra a dreta: José Santiago, Alberto Jo, Diego Carrillo, José Manuel Ramón, Bernardo Fidalgo, José Luis Estudillo i Juan Antonio Santiago | S. ROMERO

Alberto Jo Lee, José Manuel Ramón, José Luis Estudillo, Diego Carrillo, Bernardo Fidalgo i Juan Antonio Santiago participaran a la cita, del 16 al 18 de desembre

<<

José Santiago 
Director club 
Lee-Young

l’entrevista

‘Tenim opcions de 
medalla, encara que 
no sabem el color’

A Turquia, el club Lee Young viurà la 
seva tercera presència al Mundial de 
pomsae de Taewkondo, que celebra 
la tercera edició. A les seves dues 
anteriors participacions, disputades 
a Corea del Sud, l’entitat montca-
denca va acumular cinc medalles. Al 
2006, Vanessa León va aconseguir 
el bronze en categoria júnior. L’any 
passat, León va guanyar la plata 
mentre que el trio format per Bernar-
do Fidalgo, Diego Carrillo i Juan An-
tonio Santiago (foto) van aconseguir 
el bronze | RJ 

Tercera participació consecutiva a un Mundial

         ARXIU/SANTI ROMERO

Amb quins objectius s’afronta 
el Mundial de Turquia?
Ens marquem l’objectiu de gua-
nyar el campionat del món. Hem  
treballat molt i la nostra represen-
tació està formada per gent molt 
professional, amb experiència. 
Tenim moltes opcions de gua-
nyar medalles, tot i que encara 
no sabem el color que tindran.
Confi a més en els trios o en la 
participació individual d’Al ber-
to Jo Lee? 
Tinc confi ança en els sis. Amb 
el trio tenim l’avantatge d’ha-
ver guanyat  medalles en al-
tres campionats. Alberto és un 
gran competidor. És jove, fort i 
té molta tècnica. Té opcions de 
pujar a la part més alta del podi, 
però haurà de suportar la pres-
sió de debutar en un Mundial.
Vostè repeteix com a seleccio-
nador nacional. Molta respon-
sabilitat, no? 
Hem fet un treball ben coordinat 
i confi o molt en la delegació es-
panyola. Aspirem a repetir o mi-
llorar el subcampionat del món 
de l’any passat | RJ
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El Guíxols només havia encaixat 
quatre gols a les 12 primeres jor-
nades de la Primera Catalana i 
en un únic partit, el CD Montca-
da va ser capaç de fer-li la meitat, 
aconseguint la victòria per 1 a 2. 
Ben situats sobre el camp i amb les 
idees clares en atac, els gols d’Iván 
Serrano i Cristian, de penal, van 
ser sufi cients davant un rival amb 
poc futbol i massa ansietat. 
La victòria a Sant Feliu va fer obli-
dar la derrota d’una setmana abans 
contra un altre equip gironí, el Lla-
gostera (1-2). El líder, que arribava 
invicte a la Ferreria, es va emportar 
els tres punts després d’un partit 
intens en el que els verds van do-
nar la cara fi ns a l’últim moment. 
En aquest matx, el club va estrenar 
amb èxit el nou servei que permet 
veure en directe, a través del seu 
web, els partits de casa.
D’altra banda, a petició pròpia, 
‘Berni’ ha deixat l’equip i jugarà 
al Ripollet. 

FUTBOL. Primera Catalana

El CD Montcada supera amb nota els 
partits contra equips capdavanters
L’equip verd va posar contra les cordes el líder, el Llagostera, i va sumar els tres punts de la seva visita al camp del Guíxols

L’extrem dret Norbert Sánchez intenta superar a un rival en el partit a l’estadi de la Ferreria contra la Llagostera |  SANTI ROMERO

Rafa Jiménez  |  Sant Feliu de Guíxols

FUTBOL. 2a Territorial

El Santa Maria  
aconsegueix 
guanyar a 
camp contrari
Rafa Jiménez |  Redacció

El Santa Maria, que encara no ha-
via guanyat fora de casa, va aca-
bar amb la seva mala ratxa amb 
un espectacular partit al camp del 
Roma, on va aconseguir el triomf 
per un resultat més propi del món 
del tennis (4-6). Toni Serrano –en 
dues ocasions–, Fran, Iván, David i 
Cristian van ser els autors dels gols 
montcadencs. A la porteria, va fer 
el seu debut Maxi, jove porter que 
prové del Sabadell Amateur i que 
substitueix Jonathan Ávila. La 
victòria a Barcelona va servir per 
passar pàgina de la derrota al camp 
del Trajana Penya Barcelonista 
Sant Just (2-1). Tot i generar mol-
tes ocasiones, els montcadencs van 
evidenciar una greu falta d’encert.

El Sant Joan agafa aire 
i s’allunya del descens 

FUTBOL. Primera Territorial

Els montcadencs han sumat quatre punts en dues jornades

La UE Sant Joan ha agafat un coixí 
de quatre punts amb el descens 
després de sumar quatre punts a 
les dues últimes jornades. Al camp 
de la Molletense, va saber aprofi tar 
els nervis del locals, que van aca-
bar amb tres jugadors menys. De 
la Torre, de penal, Raúl i Iván van 
fer els gols del montcadencs.

A la jornada anterior, el Sant Joan  
va deixar escapar dos punts contra 
un dels líders del grup, el Premià 
de Dalt, al que guanyava per 2 a 0 
amb gols d’Iván Salinas i Raúl. Els 
visitants van pressionar a la segona 
part per salvar, almenys, un punt.

Adéu. Miguel Ángel Cobo ha cau-
sat baixa voluntària a la plantilla.

Rafa Jiménez  |  Redacció

FUTBOL FEMENÍ

L’EF Montcada 
acumula 
dues derrotes 
consecutives
Pilar Abián |  Redacció

“Hem tingut un mal dia”, així de 
contundent es va expressar Anto-
nio Moya, tècnic de l’EF Montca-
da, a l’hora de resumir el que va 
donar de sí el partit contra l’EF 
Bonaire. Després de la derrota al 
camp del Palafrugell en un matx 
amb dues cares (3-2), les montca-
denques aspiraven a fer un bon 
paper a casa davant d’un rival 
assequible, que estava només tres 
punts per sobre a la taula. Però, 
contràriament, l’equip visitant va 
ser el que es va endur la victòria 
amb un contundent 0 a 4 que 
deixa clar qui va ser superior. Amb 
aquestes dues derrotes, l’EF Mont-
cada continua a prop del descens.Després de set victòries seguides, el Premià només va treure un punt de Can Sant Joan | SANTI ROMERO



271a quinzena | Desembre 2008 Esports

El sènior A de La Salle manté el li-
deratge del Grup Segon de Prime-
ra Catalana, tot i la seva primera 
derrota de la temporada a la pista 
de la UE Sarrià (24 a 22) després 
de sis jornades sense perdre i en un 
mal partit amb massa errors ofen-
sius i moltes pèrdues de pilota.

Una setmana més tard, els nois de 
Dídac de la Torre van guanyar per 
un ajustat 33 a 32 al Cardedeu. Els 
locals van anar per davant gairebé 
tot el matx, però en els darrers 20 
minuts els visitants, molt encertats 
en atac, van retallar distàncies i 
el marcador es va anar alternant. 
Però els lasal·lians van saber 

mantenir l’avantatge i van acabar 
guanyant per la mínima. El central 
local, Albert Maresma, explica la 
clau de la victòria: “Hem guanyat 
gràcies a la concentració i al joc 
en equip”. La inesperada ensope-
gada del Llagostera a la pista del 
Parets li va retornar el primer lloc 
en solitari als montcadencs.  

HANDBOL

Núria Sánchez | Pla d’en Coll

La Salle guanya per la mínima al 
Cardedeu i recupera el lideratge 

El lateral local, Alberto Hernández, va ser un dels màxims anotadors de l’enfrontament davant el Cardedeu amb sis gols | SANTI ROMERO   

A la jornada anterior, els nois de Dídac de la Torre van encaixar la primera derrota 

El femení pateix la cara i la 
creu en els darrers partits 
Les noies de Fernández es consoliden en el segon lloc

El sènior femení de La Salle 
s’aferma al segon lloc del Grup 
Cinquè de Lliga Catalana amb 
10 punts, malgrat patir la cara 
i la creu a les darreres jornades. 
En el primer partit de la segona 
volta, les montcadenques van 
encaixar una derrota contundent 
a casa contra el líder, el Sant Es-
teve Sesrovires per un clar 19 a 

32. El mal inici de les locals i la 
fl uixa defensa van ser claus en la 
derrota. 
A la jornada següent, les noies 
de Juan Manuel Fernández van 
guanyar amb claredat el cuer, el 
Sant Esteve de Palautordera (20-
31). Malgrat jugar amb tan sols 
set jugadores, La Salle va dispu-
tar un matx molt seriós en defen-
sa i amb un atac molt fl uid.

Núria Sánchez | Pla d’en Coll

La pivot Lourdes Rubí intenta fer un llançament davant la defensa sesrovirenca | NÚRIA SÁNCHEZ

Tres derrotes consecutives havien 
començat a inquietar l’entorn del 
Valentine Montcada. Les lesions 
i la manca d’encert en moments 
claus havien perjudicat un equip 
que s’havia apropat a la part baixa 
de la taula. La tercera ensopegada 
va arribar a casa contra el Sabadell 
Bàsquet, que es va emportar la vic-
tòria amb un gran encert des de la 
lína dels 6,25. El resultat fi nal, 71 a 
88, deixa clara la superioritat dels 
sabadellencs. 
Una setmana més tard, el Valenti-
ne va reconduir la dinàmica negati-
va amb una treballada victòria a la 
pista del Club Esportiu Vilanova i 
la Geltrú, 70 a 78. Els montcadencs 
van arribar a la recta fi nal per sota 
en el marcador, però van reaccio-
nar gràcies a la seva sang freda des 
dels tirs lliures. “Jo sóc molt clar. 
Aquesta temporada volia ascen-
dir, però la situació s’ha compli-
cat. D’aquí a uns mesos, veurem 
si les opcions passen per mante-
nir la categoria o estar a dalt”, 
comenta el capità, Raúl Ortega.

BÀSQUET. Primera Catalana

Els montcadencs van posar fi  a la seva mala ratxa amb una victòria a Vilanova i la Geltrú 

Rafa Jiménez  |  Redacció

El Valentine reacciona després 
de tres derrotes consecutives

El pivot Marc Jané, en una imatge del partit a casa contra el Sabadell Bàsquet | SANTI ROMERO   

El Game’s Gallery segueix 
amb la seva irregularitat
L’equip de ‘Pati’ només ha sumat un punt de sis possibles 

D’estar cinquè a només quatre 
punts del lideratge, el Game’s Ga-
llery ha passat, en dues jornades, a 
la novena posició amb un desavan-
tatge de sis punts respecte als tres 
primers classifi cats. I és que l’equip 
de José María Borbón ‘Pati’ només 
ha sumat un punt del sis últims 
que ha disputat. A casa, no va pas-
sar de l’empat en un emocionant 

derbi  contra el Ripollet (3-3). Una 
setmana després, els montcadencs 
van tornar de les Illes Balears sense 
poder treure cap punt d’Inca (2-1). 

Èxit d’antics membres del club. 
Julián Casanova i Lluís Badal, ex 
fi sioterapeutes del CFS Montcada,  
han format part de l’equip espan-
yol de tennis que ha guanyat la 
Copa Davis a Argentina.

Rafa Jiménez | Redacció

Xavi Ruiz i Javi Grimaldos, en una acció contra el Ripollet al derbi vallesà | SANTI ROMERO   

FUTBOL SALA. Primera Nacional A
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La UE Montcada ja 
coneix el seu calendari
Engegarà la competició el 18 de gener amb la Copa Catalana

Segons es va determinar a 
l’assemblea general de la Federa-
ció Catalana d’Escacs que es va 
celebrar el 15 de noviembre, la UE 
Montcada començarà la competi-
ció el 18 de gener amb la disputa 
de la Copa Catalana. La Divisió 
d’Honor del Campionat de Cata-
lunya per equips, guanyat pel club 
montcadenc a les tres últimes edi-
cions, es disputarà entre l’1 de fe-

brer i el 29 de març. La UE Mont-
cada tindrà com a principals rivals 
a la UGA, Sabadell, Cerdanyola i 
Barberà.
Després de celebrar l’edició 2009 
de l’Open Internacional d’Escacs 
Ciutat de Montcada, entre el 25 de 
juny i el 3 de juliol, els montcadencs 
afrontaran el seu principal repte: la 
Divisió d’Honor del Campionat 
d’Espanya per equips, del 16 al 
20 de setembre. 

ESCACS

Rafa Jiménez  |  Redacció

FUTBOL

La Penya Blanc 
i Blava inaugura 
el seu local
Rafa Jiménez |  Redacció

La Penya Blanc i Blava de Mont-
cada i Reixac celebrarà, el 29 de 
novembre, un sopar per inau-
gurar el seu local, situat al Bar 
Punto de Encuentro (Carrerada, 
20). Al sopar, que començarà a 
les 20h, podran assistir tots els 
socis i simpatitzants del RCD 
Espanyol, al preu de 12 de euros 
per als socis i de 15 per als que 
no ho siguin. 

Alguns membres de la penya | SANTI ROMERO   

L’Ajuntament homenatja 
Aitor Martín pel seu èxit  
L’atleta de la JAM es va proclamar campió d’Espanya cadet 

Una nodrida representació de la 
Joventut Atlètica Montcada (JAM) 
va omplir, el 26 de novembre, 
la Sala de Plens de la Casa de la 
Vila per assistir a l’homenatge a 
Aitor Martín, atleta del club que 
l’octubre passat es va proclamar 
campió d’Espanya en categoria ca-
det als 1.500 metres obstacles.
“Estem molt orgullosos del que 
ha aconseguit l’Aitor. Esperem 

que continuï amb aquesta línea, 
té molta voluntat i moltes possi-
bilitats per al futur, encara que 
el camí no serà gens fàcil”, va de-
clarar el president de la JAM, Joan 
Abián.  
L’acte d’homenatge també va 
comptar amb la presència de  
l’entrenador d’Aitor, Francisco Gó-
mez ‘Frasqui’, l’alcalde, César Arri-
zabalaga, i el regidor d’Esports, 
Juan Parra, tots dos del PSC.

ATLETISME

Rafa Jiménez  |  Montcada

D’esquerra a dreta, Joan Abián, Aitor Martín, César Arrizabalaga i Juan Parra | SANTI ROMERO   

La UE Montcada ha d’afrontar una temporada plena de reptes al món dels escacs| S. ROMERO   
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L’equip sènior B de l’AE Elvi-
ra-La Salle ha hagut d’esperar 
sis jornades per aconseguir la 
seva primera victòria de la 
temporada al Grup Segon 
del Campionat Territorial de 
Barcelona. En un duel contra 
el CB Fai Bigues, entre dos 
equips que encara no havien 
guanyat, els montcadencs 
van decantar la balança al 
seu favor guanyant per un 
contundent 82 a 49. 
A la següent jornada, la der-
rota va tornar al partit a la 
pista de l’ACB Palau per un 
ajustat 66 a 59.

D’altra banda, el primer 
equip masculí continua en 
ratxa i va sumar la seva terce-
ra victòria seguida. Després 
de tenir jornada de descans, 
els montcadencs van superar 
al CB Klima per 56 a 44 i 
ocupen la setena posició.

Crisi del femení. L’equip 
que entrena Emiliano Fer-
nández s’ha quedat encallat 
a l’última posició amb una 
única victòria. Als seus dos 
últims partits, va caure con-
tra el Círcol Catòlic de Ba-
dalona (85-49) i el CB Roda 
(44-105).

El sènior B aconsegueix la seva 
primera victòria de la temporada
Al seu setè partit, l’equip montcadenc va poder aconseguir el triomf davant el CB Fai Bigues (82-49)

El sènior B ja sap el que és guanyar aquesta temporada |  S. ROMERO

Rafa Jiménez | Redacció

L’EF Montcada no falla 
i es manté sense perdre

L’equip de Carrasco i Suárez encara no ha perdut cap partit de lliga | SANTI ROMERO

BÀSQUET. AE ELVIRA LA SALLE 

L’equip sènior de l’EF Mont-
cada continua imparable al 
Grup Segon de la Segona Di-
visió B. L’equip que entrenen 
José Luis Carrasco i Gerardo 
Suárez acumula ja sis partits 
sense perdre. Les seves dues 

últimes victòries van arribar 
a la pista del Catalonia (1-4) i 
a casa contra la Nueva Llore-
da Nord (9-3). Amb un partit 
menys a causa d’una jornada 
de descans, els montcadencs 
són segons a tres punts del 
líder, La Concòrdia.

FUTBOL SALA. EF MONTCADA

Rafa Jiménez | Redacció

El sènior B es va recuperar bé de la derrota en un partit ajornat | SANTI ROMERO

El sènior acumula ja 
quatre derrotes seguides

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN

El B. Montseny-CEB Can 
Sant Joan continua sense ai-
xecar el cap. L’equip montca-
denc ja acumula quatre der-
rotes consecutives i ha baixat 
fi ns a la desena posició del 
Grup Segon del Campionat 
Territorial de Barcelona amb 
tres victòries i cinc derrotes. 
Les dues últimes van arribar 
a casa, contra el CB Manlleu 
B (56-60), i a la pista del CB 
Parets B (67-50).
D’altra banda, l’equip sots-
25 només ha disputat un 
partit a les dues últimes set-
manes i ocupa la novena po-
sició al Campionat de Cata-
lunya B. Després de perdre a 

casa contra el CN Sabadell B 
(64-55), els montcadencs no 
van jugar a la pista del CB 
Torelló, ja que aquest partit 
es va ajornar. 

Rafa Jiménez | Redacció

> La Salle B millora el seu joc
El sènior B del CH La Salle ha millorat el joc a les darreres 
jornades, però no ha aconseguit obtenir bons resultats. Els 
homes de Tesi Escobosa continuen cuers del Grup Segon 
de Segona Territorial, amb 1 punt. Els locals estan comen-
çant a conjuntar-se en atac i han experimentat una clara 
millora, però no sufi cient per sumar la primera victòria. En 
el matx corresponent a la novena jornada, els locals van 
perdre a la pista del BM Polinyà –tercer classifi cat– per 35 
a 32. A la següent setmana, els lasal·lians van visitar 
la pista del Sant Vicenç B i van caure derrotats per un 
ajustat 26 a 24 | NS

El sènior, amb problemes  |  S. ROMERO

Segueix tots els esports, resultats i classifi cacions a

Després de perdre el seu matx 
ajornat contra el CMX 1904 
(6-2), el sènior B de l’AE Can 
Cuiàs es va recuperar, su-
mant quatre punts gràcies al 
seu triomf contra el Trinitat 
Baluet (8-2) i a l’empat amb 
La Nova del Boet (2-2).

Per la seva part, el sènior 
A, que havia enllaçat dos 
bons resultats després de 
guanyar, en partit ajornat, 
l’Aluminios Barcelona (5-2) 
i el Santa Perpètua (6-3), va 
donar un pas enrere al caure 
a casa contra el Sang Culé 
Cor Català per 2 a 5.

Rafa Jiménez | Redacció

L’equip B suma quatre 
punts en dos partits

FUTBOL SALA. AE CAN CUIÀS

SANTI ROMERO
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L’empresa Monsallent S.L. 
va començar el 17 de no-
vembre les obres d’ender-
roc de les instal·lacions de 
l’antic camp de futbol de 
la Ferreria per construir 
les noves pistes d’atletisme. 
Així, les màquines van en-
derrocar les tanques i por-
teries de l’antic estadi. Les 
obres van ser adjudicades 
per l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME) 
per un total de 180.268 
euros. 
El nou equipament anirà 
destinat a la Joventut Atlè-
tica Montcada, la JAM, que 
haurà d’abandonar l’actual 
pista d’entrenament a les 
instal·lacions de Pla d’en 
Coll, a on es construirà 
el futur IES Montserrat 

Miró. Està previst que les 
obres acabin en un termini 
màxim de sis mesos. 
Entre les actuacions que es 
faran està previst la cons-
trucció d’una pista de sau-
ló de 300 m de longitud i la 
remodelació dels vestuaris 
per d’adaptar-los a les nor-
mes d’accessibilitat. A més, 
la JAM comptarà amb un 
espai com a ofi cina i un 
magatzem per guardar el 
material.
L’alcalde, César Arrizaba-
laga (PSC), ha parlat de 
l’objectiu d’aquestes obres 
d’adaptació de l’antic camp 
de futbol: “L’Ajuntament 
aposta perquè les entitats 
puguin comptar amb 
equipaments adequats 
per poder desenvolupar 
les seves activitats”.

Inici de les obres de construcció 
de la nova pista d’atletisme
El nou equipament, que anirà destinat a la JAM, es preveu que estigui enllestit en el termini de sis mesos 

ACTUACIONS DE L’IME

L’empresa Monsallent ha iniciat l’enderroc de l’antic camp |  SANTI ROMERO

Núria Sánchez | Redacció

EL PLANTER, EN IMATGES

i més fotogaleries, a laveu.cat

La resta de fotos dels equips de la JAM a 
laveu.cat

Els nens que integren l’Escola de la JAM amb el tècnic Juan Abián | JAM

FUTBOL SALA. AE Can Cuiàs

L’IME està enllestint les obres d’instal·lació d’una coberta a  
la pista del CEIP Reixac. Les actuacions consisteixen en la 
col·locació d’una teulada, uns pilars i un nou sistema d’enllu-
menat. Aquest equipament integra dues pistes de bàsquet i 
una de futbol sala i és destinat tant a activitats escolars com 
als entrenaments d’entitats esportives locals com el CB Mont-
cada, el CFS Montcada o l’IES Montserrat Miró | NS

Pista coberta per al CEIP Reixac

> Syrtel lidera la Lliga d’hivern
La Lliga d’hivern de futbol-7 que organitza l’Institut Muni-
cipal d’Esports i Lleure ja està en marxa la competició.  De 
moment l’equip Syrtel –a la imatge– és líder invicte amb 
9 punts i el persegueix Catty amb 7. Amb una derrota i 
6 punts hi ha Bar La Pastora i Los Dakoki. Amb 4 punts 
trobem La Brasa. Finalment tanquen la classifi cació El 
lado Oscuro i Forbo amb 1 punt | NS

SANTI ROMERO

El júnior de l’IES Montse-
rat Miró ha començat la 
lliga amb molt bon peu, 
sumant cinc victòries en 
cinc partits. Els locals, en-
trenats per Dani Vidaña, 

són líders del Grup A amb 
deu punts. En els darrers 
matxs, el júnior ha guan-
yat a l’IES Secretari Colo-
ma (14-4) i es va imposar 
a domicili al CE Vilanova 
i la Geltrú (6-8).

KORFBAL. IES Montserrat Miró

El júnior suma els 
primers cinc triomfs

Núria Sánchez  |  Redacció

El conjunt de Dani Vidaña és líder invicte

Equip júnior de l’IES Montserrat Miró entrenat per Dani Vidaña |  IES M.MIRO

El cadet A del CH La Sa-
lle es col·loca segon del 
Grup Quart de Prime-
ra Catalana empatat a 
12 punts amb el líder, el 
Sant Quirze C. Els nois 
de Pablo Camarero han 
guanyat tots els partits dis-
putats de forma clara. En 
les darreres dues jornades 
els locals es van imposar al 
Terrassa Sporting per 24 a 
37 i van guanyar la Roca, 

20 a 35. Amb aquests re-
sultats els locals reafi rmen 
un excel·lent inici de tem-
porada.

Cadet B. D’altra banda, el 
conjunt d’Alberto Hernán-
dez no ha tingut tanta sort. 
En els darrers matxs els 
locals han perdut contra 
el Canovellles (27-33) i a 
la pista del Vilamajor (38-
16). El cadet és cuer del 
Grup Segon de Primera.

HANDBOL. CH La Salle Montcada

El cadet A és segon 
i continua invicte
Núria Sánchez  |  Redacció

Els locals han guanyat clarament els darrers matxs

Tots els jugadors i tècnics de l’AE Can Cuiàs que formen part del planter per a la temporada 2008-09 | SANTI ROMERO

L’AE Can Cuiàs va presen-
tar els equips de la tempo-
rada el 16 de novembre a 
les pistes del barri. El club 
compta enguany amb un 
sènior A i B, un juvenil, un 
infantil, un aleví, un pre-
benjamí i un benjamí de 
futbol sala. El club també té 
un conjunt de petanca | NS

Presentació 
ofi cial del 
Can Cuiàs

El cadet B no ha aconseguit cap victòria en els darrers matxs |  SANTI ROMERO



311a quinzena | Desembre 2008 Esports

El juvenil obté un 
triomf important

El juvenil va plantar a cara al Barça i va perdre per la mínima | SANTI ROMERO

FUTBOL SALA. CFS Montcada

El juvenil del CFS Mont-
cada ha obtingut una im-
portat victòria en la lluita 
per la permanència davant 
el Canet. Els locals es van 
imposar per un ajustat 5 a 
4 a l’equip del Maresme i 
pugen fi ns el desè lloc del 
Grup Sisè de Nacional amb 
6 punts. Gràcies a aquesta 

victòria,  el juvenil abando-
na el llocs de descens i deixa 
enfonsat en l’antepenúltim 
lloc al Canet, que és rival di-
recte dels locals. A la següent 
jornada, els montcadencs 
no van poder mantenir els 
bons resultats i van perdre 
a la pista del FC Barcelona 
–segon classifi cat– per un 
ajustat 3 a 2.

Núria Sánchez  | Redacció

Els locals van imposar-se per un ajustat 5 a 4 al Canet

en 2 minuts...

> El Shi Kan obté sis pòdiums

> L’infantil no coneix la victòria

El mini B del CB Montcada 
ha guanyat el cuer, el Sant-
feliuenc, i s’ha col·locat líder 
del Grup Vuitè del nivell B, 
amb 10 punts. Els locals es 
van imposar a domicili per 
un contundent 12 a 117. En 
la jornada anterior, els nois 
de Marc Amenós i Marc 
Sánchez van guanyar a 
l’Argenta Granollers –quart 
classifi cat– per 72 a 63.

Mini A.  El conjunt entre-
nat per Antonio Díaz i 
Sergi Vallespinós ocupa el 
darrer lloc del Grup Setè 
del nivell B després dels 
darrers resultats. Els locals 

van perdre contra el Gra-
nollers (46-76) i davant el 
Valldemia (108-74).

El mini B venç 
el Santfeliuenc i 
es col·loca líder

BÀSQUET. CB Montcada

Núria Sánchez | Redacció

El cadet A de l’EF Mont-
cada es col·loca a la zona 
còmode de la classifi cació 
després dels bons resultats 
obtinguts. Els locals han 
guanyat els darrers dos 
partits i ocupen el vuitè 
lloc amb 12 punts. En els 
darrers partits el cadet A 
va guanyar al camp del Ca-
talonia –quinzè classifi cat– 
per 0 a 2 i a la següent jor-
nada van imposar-se a casa 
contra el Parets –desè clas-
sifi cat– per 5 a 2. Aquesta 
victòria és molt important 
per els locals, que s’afer-
men a la zona mitja del 
Grup Desè de Primera. Els 
jugadors estan realitzant 
una molt bona temporada, 
malgrat comptar amb 5 ó 6 
jugadors de primer any. 

Aleví B. El conjunt dirigit 
per Alberto Sanchís ha 
aconseguir el primer empat 
de la temporada. L’equip, 
que participa al Grup Desè 
de Primera Divisió, és cuer 
amb un punt. Els locals van 
empatar a 3 a casa contra 

l’Olímpic la Garriga, que 
ocupa l’avantpenúltim lloc 
de la classifi cació. El bloc 
local va mostrar la seva 
alegria al fi nal del partit. 
L’equip continuarà treba-
llant i lluitant per acon-
seguir més punts i poder 
abandonar els darrers llocs 
de la taula. A la següent 
jornada, l’aleví B no va po-
der mantenir la bona ratxa 
i va perdre amb el Mollet 
–segon classifi cat– per un 
clar 5 a 0.

El cadet A s’aferma a la zona 
còmoda de la classifi cació
L’aleví B, entrenat per Alberto Sanchís, aconsegueix el primer punt de la temporada contra la Garriga

FUTBOL. EF Montcada

Núria Sánchez | Redacció

El mini A contra Granollers | S.ROMERO

El cadet A va guanyar a casa contra el Parets per un clar 5 a 2 | SANTI ROMERO

El Shi Kan Montcada va sumar sis podis al campionat de 
Catalunya cadet i júnior, que es va disputar a Vilanova i la 
Geltrú el 22 de novembre. Els locals Francesc Carvajal i 
Kevin André van ser campions. Joan Muñoz, Rubén Serra-
no i Adil Khella es van proclamar subcampions. Finalment 
David Abejón va fi nalitzar en tercer lloc | NS

L’infantil de l’AE Elvira-La Salle no aconsegueix trobar-se 
amb la victòria. Els nois de Jordi Zache han perdut els 
sis partits disputats i 
ocupen el darrer lloc 
del Grup Tretzè del 
Nivell B. En els dar-
rers partits disputats, 
els locals van ensope-
gar a casa contra el 
CPE Tarradell –segon 
classifi cat– per un 
contundent 24 a 75. 
A la següent jornada, 
l’infantil es va despla-
çar a la pista del Vic 
B –penúltim classifi -
cat– i va perdre per 
un clar 70 a 32 | NS

SANTI ROMERO

> Derrota del juvenil  
El juvenil de futbol sala de l’EF Montca-
da ha encaixat la primera derrota de la 
temporada en un molt mal partit. Els lo-
cals van perdre el primer matx a la pista 
de l’Alheña –segon classifi cat– per un 
contundent 6 a 0 . En l’anterior jorna-
da el juvenil (a la imatge) va imposar-se 
clarament al cuer, l’Esportiu Mataró, per 
4 a 0. Malgrat la derrota, els locals es 
mantenen a la part alta de la taula. Els 
homes de Gerardo Sánchez ocupen el 
quart lloc del Grup Primer de Segona A 
amb 11 punts  | NS

> Clínic de tècnics de bàsquet
El CB Montcada va organitzar, el 24 de novembre i amb 
la col·laboració de l’Associació Catalana d’entrenadors de 
bàsquet, un clínic per a tècnics. Més d’un centenar d’en-
trenadors va participar a la classe magistral, que va anar a 
càrrec de Xavi García, del CB Vic de la Lliga LEB Or.  Els 
participants i assistents van obtenir un diploma acredita-
tiu per assistir-hi. La presidenta del club, Rosa Olivares, va 
destacar la bona resposta que ha tingut la proposta i la 
intenció d’organitzar noves sessions formatives | NS

LAURA GRAU

            SHI KAN 



>A títol personal
Silvia Díaz

Salvador Beteta
La força dels treballadors. Les injustícies i la curiositat sobre les qüestions laborals van fer que Salvador 
Beteta, nascut a La Puebla de Don Fadrique (Granada), al 1964, i veí de Montcada des del 1986 , s’afi liés a CCOO a 
principi dels 90, esdevenint el delegat de personal de l’empresa de Sabadell on treballa, del sector postal. “No sabia 
què era un full salarial ni quins factors intervenen en una nòmina”, explica, recordant el seus inicis en aquest 
món. Format per la secció sindical del Vallès Occidental, Beteta es va convertir en assessor i des del 1994 és el 
responsable de la unió de CCOO de Montcada i Reixac, ubicada a la Rambla dels Països Catalans, en un local del 
Ministeri de Treball –situat a l’edifi ci conegut com el dels sindicats–, on dóna assessorament i informació sobre drets 
laborals. En un moment de crisi i de presentació d’expedients de regulació com en el que ens trobem ara, torna a 
sortir el debat sobre la funció i l’efectivitat de les forces sindicals. Sobre la credibilitat, Beteta ho té clar: els sindicats 
han estat capaços d’arribar a acords i de crear convenis favorables per als treballadors en tota mena de sectors. A 
nivell local, és un dels representants sindicals en el Pla Estratègic, en la comissió de serveis personals.

“Si hi ha atur i precarietat, 
sempre existeix una crisi”

De treballador de base a delegat i des-
prés a responsable sindical. Aquesta 
vocació li ve des de la joventut?
M’amoïnaven les injustícies que veia 
a la meva feina i tenia curiositat per 
tot l’entramat laboral. Vaig afi liar-me 
a CCOO i, per donar un servei acurat 
als treballadors, em vaig formar amb 
el suport dels companys de Sabadell, 
fi ns que em vaig convertir en asses-
sor. Va ser la comarca qui em va pro-
posar com a responsable de la unió 
de Montcada i Reixac, quan els ante-
riors coordinadors ho van deixar.
I quin suport es dóna des de Mont-
cada als treballadors?
L’anomenem assessorament mixte 
primari. Això signifi ca que abastem 
tots els sectors. Des del local donem 
informació i resolem directament els 
problemes dels treballadors o bé, de-
rivem el cas a gabinets jurídics que 

col·laboren amb nosaltres. Hi pot anar 
tothom, però els afi liats al sindicat no 
han de pagar per fer les consultes i 
els no afi liats, sí.
Tenim clars els nostres drets com a 
treballadors?
Crec que només en coneixem el 30 o 
el 40%. I un de fonamental és el dret 
a reclamar el que és nostre. 
I el fem servir o ens atura la por a les 
represàlies?
Sempre aconsello les persones que  
arriben al local que tirin endavant una 
reclamació però que actuïn de forma 
conseqüent, perquè no sempre acon-
seguim el nostre objectiu i hem de ser 
conscients dels riscos que comporta 
una reclamació o una denúncia a 
un empresari. Sóc optimista, perquè 
resolem al voltant d’un 80% dels ca-
sos a favor dels empleats i en moltes 
ocasions, sense anar a judici. El tre-

ballador pot tenir por a actuar i vol 
reclamar, però vol que algú el defensi. 
Per això estem els sindicats. 
Doni’m una més raó per afi liar-nos.
Tot empresari està adherit a una 
patronal i això signifi ca que està 
envoltat d’advocats i assessors, el 
que es tradueix en més poder i més 
capacitat de reacció, sovint amb 
només fer una trucada.

Les afi liacions fan que els sindicats 
tinguin més força. El que ens agrada-
ria és que els treballadors tinguessin 

una resposta tan ràpida davant dels 
seus problemes com la tenen els em-
presaris. D’altra banda, hi ha sectors 
amb bons convenis i la gent de vega-
des pensa que aquestes condicions 
han sortit del no res, quan al darrera 
hi ha una enorme tasca de consens i 
de treball feta pels sindicats. 
Existeix un cert desencant sobre el po-
der dels sindicats i les mobilitzacions.
Crec que hi ha confusió entre el sin-
dicalisme i la política. I més que de-
cepció, els treballadors tenen por a 
mobilitzar-se per les represàlies. No 
és el mateix una manifestació com 
les que s’estan fent a Nissan, amb 
seccions sindicals molt estructurades 
i un volum enorme de personal, que a 
una fàbrica de vint treballadors.
Nissan i altres empreses estan en 
crisi. Què creu que l’ha provocada? 
Un sistema basat en la mà d’obra ba-

rata. Espanya i Catalunya ja no són un 
paradís per a les grans companyies, 
perquè han trobat altres llocs on els 
treballadors cobren molt menys per 
fer la mateixa feina. Les administra-
cions haurien de posar més impedi-
ments a les empreses en el moment 
que decideixin marxar i analitzar 
amb lupa els expedients.
Algú s’està aprofi tant de la situació?
La crisi existeix, ha afectat les hipote-
ques, la construcció i la feina, però hi 
ha empresaris que estan decidint tan-
car perquè en comptes de 100 han  
ingressat 50. A més, en l’actual con-
text  comencem a veure normal que 
una empresa tanqui i no analitzem 
amb detall si això està o no justifi cat.
La crisi ens ve de nou?
Jo considero que mentre hi hagi atur 
i precarietat laboral la crisi existirà 
sempre, en major o menor grau.

“Aconsello els 
treballadors que 
reclamin els seus drets 
sempre i quan siguin 
conscients dels riscos”

 SILVIA DÍAZ

Sindicalista


