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> Notícies: Els alcaldes de Montcada, Ripollet i Cerdanyola, satisfets pel procés de construcció de l’Hospital. PÀG. 4

Diverses entitats i l’Ajuntament
recapten fons d’ajuda per
a La Marató contra les 
malalties mentals. PÀG. 13
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La Festa de la Gent Gran ha tin-
gut una bona acollida en la terce-
ra edició. Centenars de persones 
van participar a les propostes 
organitzades pel Consistori amb 
el suport dels dos casals de la 
gent gran de la ciutat el 12 de 
desembre. L’Ajuntament va re-
tre homenatge a dues persones 
centenàries de Montcada: Ara-
celi Hidalgo, de 97 anys, i Cle-
mente Jiménez, de 92.

La Festa de 
la Gent Gran 
torna omplir el 
Miquel Poblet

 El ball té molt bona acceptació l S. ALQUÉZAR

> Esports: El Lee Young guanya una medalla de bronze al Mundial de Taekwondo de Turquia  PÀG. 30

SILVIA ALQUÉZAR

PÀG. 19

PUBLICITAT

Nissan enviarà a casa  
3.300 treballadors durant 
tres mesos com alternativa 
per salvar la crisi.  PÀG. 8

El govern redueix la despesa 
ordinària però manté la inversió
El fons especial aprovat per l’Estat pot suposar una injecció de més 5 milions d’euros per al municipi. PÀG. 3

SANTI ROMERO

Usuaris la Biblioteca del carrer Montiu llegeixen i juguen a la zona lúdica l SANTI ROMERO

Concerts i 
pessebres 
per rebre 
el Nadal
> PÀGS. 27-28

>CULTURA

PÀG. 26

L’1 de gener de 2009 tancarà les 
seves portes la Biblioteca del cen-
tre per iniciar el procés de trasllat 
a la nova biblioteca central urbana 
Elisenda de Montcada, ubicada al 
complex Montcada Aqua, al Pla 
d’en Coll. La seu del carrer Montiu, 
inaugurat el 1981, es reconvertirà 
en una sala de lectura i estudi.

La biblioteca 
del centre inicia 
el trasllat al nou 
edifi ci de l’Aqua

>SOCIETAT> PRESSUPOST PER AL 2009

>CULTURA

L’Ajuntament i les entitats 
ja tenen a punt les activitats 
tradicionals previstes en 
aquestes dates

Adimir agraeix el 
suport de la dibuixant 
Pilarín Bayés  PÀG.  15
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“Un instrument realista al ser-
vei de les persones”. Així defi -
neix el govern municipal la pro-
posta de pressupostos per al 2009 
que va presentar l’11 de desembre 
a la sala institucional de la Casa 
de la Vila el president de l’Àrea 
Econòmica de l’Ajuntament, Joan 
Maresma (CiU), acompanyat de 
la regidora de Participació Ciuta-
dana, M. Teresa Gallego (PSC). 
A l’acte va assistir una trentena de 
persones, entre ciutadans a títol 
particular i membres d’entitats.
El pressupost puja a 36.896.558 
euros, amb un increment del 2,7% 
respecte l’any 2008. Segons Ma-
resma, la proposta es caracteritza 
“per la contenció en la despesa 
ordinària i el manteniment de 
la inversió sense incrementar la 
pressió fi scal als ciutadans”. 

Maresma va donar a conèixer 
el nou sistema de bonifi cacions 
perquè els ciutadans puguin fer 
front a l’Impost de Béns i Immo-
bles (IBI). En el cas dels immo-
bles amb valors cadastrals inferi-
ors als 80.000 euros, la quota no 
pujarà més del 4% i en el cas de 
valors superiors als 80.000, el lí-
mit serà el 6%. També hi haurà 
una bonifi cació del 50% per a les 
famílies i pensionistes els ingres-
sos dels quals no superin 1,5 ve-
gades l’IPREM (al voltant de 900 
euros mensuals).

Atenció social. Maresma també va 
remarcar que, a pesar de la crisi i 

la reducció dels ingressos previs-
tos, la progressiva disminució de 
l’endeutament municipal durant 
els anys de bonança econòmica i 
la política de contenció en la des-
pesa ordinària “permetran una 
forta capacitat de despesa en 
àmbits estratègics en les situa-
cions de crisi, com són l’atenció 
social i la promoció econòmi-
ca”. En aquest sentit, l’Edil va 
anunciar que la partida assigna-
da a Serveis Socials s’incrementa 
un 80% respecte l’any passat i la 
d’Educació, un 33%.

Inversions. El govern destinarà 
4.452.700 euros a cinc objectius. 
El primer, acabar els equipaments 
ja iniciats i previstos al Pla d’Ac-
tuacions Municipal (PAM), com 
l’Escola Bressol Can Casamada 
i les instal·lacions del nou teatre 
municipal, i continuar el progra-
ma de la Llei de Barris a la Ribe-
ra. En segon lloc, la remodelació 
de carrers, entre els quals hi ha 
l’arranjament defi nitiu del carrer 
Major.  En l’àmbit de polítiques 
ambientals, es preveu acabar la 
reforma de la Casa de les Aigües 
i aplicar el programa de recupe-
ració dels rius, subvencionat per 
l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA). També es destinaran di-
verses partides al manteniment 
dels equipaments públics (270.000 
euros) i a la modernització de 
l’administració local, incloent-hi 
la Policia Local (293.000 euros). 
“En defi nitiva –va dir Mares-
ma–, és un pressupost marcat 
per la responsabilitat i l’ambi-
ció, capaç de mantenir una es-
pecial atenció a les persones en 
un context de crisi”. La propos-
ta de pressupostos se sotmetia a 
aprovació en el Ple extraordinari 
del 18 de desembre (en el moment 
de tancar aquesta edició).

>Actualitat

PROPOSTA DE PRESSUPOSTOS

El govern vol mantenir la inversió sense 
incrementar la pressió fi scal als ciutadans
Les famílies i els pensionistes, els ingressos dels quals no superin els 900 euros mensuals, tindran bonifi cacions del 50% en el rebut de l’IBI

La partida assignada 
a Serveis Socials creix 
un 80% respecte l’any 
passat i la d’Educació, 
augmenta un 33%

Laura Grau | Montcada

L’Estat es compromet a invertir més 
de 5,5 milions en obres al municipi
Els projectes s’han de presentar abans de fi nal de gener i s’han d’executar en un any  

L’Estat està disposat a destinar 
5.683.270 euros a l’Ajuntament 
per sufragar projectes d’inversió 
al municipi durant el 2009. Els di-
ners –176 euros per habitant– pro-
venen del Fons Estatal d’Inversió 
Local i del Fons Especial per a la 
dinamització de l’economia i el 
treball aprovats pel Consell de 
Ministres el 28 de novembre. L’al-
calde, César Arrizabalaga (PSC), 
ha valorat molt positivament les 
mesures aprovades. “Podrem fer 
inversions no previstes en un 
any que estarà marcat per una 
difícil conjuntura econòmica”, 
ha dit l’edil, tot afegint que “bona 
part dels diners es destinarà a 

l’asfaltat de carrers i això, alho-
ra, permetrà donar feina a em-
preses vinculades al món de la 
construcció”.  

Requisits a complir. Els diners 
d’aquest fons estatal no quedaran 
refl ectits en el pressupost del 2009 
ni tampoc consolidaran en el fu-
tur, ja que responen a una mesura 
excepcional que també obliga als 
ajuntaments a complir amb uns 
requisits extraordinaris, com ara 
haver de presentar els projectes 
a sufragar abans del 24 de gener 
amb el compromís que s’execu-
taran abans del 31 de desembre 
de l’any en curs. Les actuacions 
hauran d’estar relacionades amb 

la millora d’espais públics o equi-
paments, la conservació del patri-
moni o l’eliminació de barreres 
arquitectòniques, entre d’altres.
L’ajuda econòmica del govern 
central en el marc del Fons espe-
cial per estimular l’economia i el 
treball no està vinculada amb la 
demanda de millorar el fi nança-
ment dels ajuntaments. Aquesta 
reivindicació, que lidera la Fede-
ración Española de Municipios y 
Provincias i que es basa en aug-
mentar el percentatge que reben 
els consistoris dels pressupostos 
de l’Estat situat al voltant del 13%, 
encara continua sent una assigna-
tura pendent que es vol resoldre 
al 2009. 

Pilar Abián | Redacció

GRÀFIC: CARLES GÓMEZ
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>Notícies Els comerços feliciten 
el Nadal amb decoració 
especial i regals PÀG. 11

Els pisos de lloguer per 
a joves reben un centenar 
de sol·licituds PÀG. 6

SANITAT

Firmes de reconegut prestigi opten a 
construir el futur hospital Ernest Lluch
Els alcaldes de Montcada, Cerdanyola i Ripollet confi rmen que la Generalitat manté el compromís adquirit

El projecte del futur hospital Er-
nest Lluch el farà una fi rma de 
reconeguda solvència. De tots els 
estudis d’arquitectura que s’han 
presentat al concurs d’idees, 24 en 
total, el passat 11 de desembre es 
van donar a conèixer els cinc que 
han estat fi nalment seleccionats, 
quatre dels quals pertanyen a una 
UTE (Unió d’Empreses Tempo-
rals). Tots els licitadors acrediten 
haver redactat en els últims 10 
anys projectes de construcció de 
centres sanitaris de gran prestigi. 
El que ha sumat més punts en la 
selecció ha estat la UTE forma-
da per les fi rmes Pinearq i Bbats 
que ha projectat, entre d’altres, 
les clíniques Quirón de Madrid i 
de Barcelona o el nou edifi ci de 
l’Institut Guttman.

La presentació de la primera se-
lecció del concurs d’idees sobre el 
futur hospital es va fer a l’Ajunta-
ment de Ripollet, en un acte or-
ganitzat per la Mancomunitat de 
Montcada, Cerdanyola i Ripollet 
que va comptar amb la presència 
dels alcaldes dels tres municipis, 
així com de l’alcaldessa de Barbe-

rà del Vallès. Els edils van mani-
festar la seva satisfacció perquè el 
procés per construir l’hospital als 
terrenys de l’antiga fàbrica Redo-
sa –al terme municipal de Mont-
cada, en el límit amb Cerdanyola 
i Ripollet– estigui es marxa, tot 
i que no van voler parlar d’una 
possible data d’inauguració. 
“El compromís de la Genera-
litat per fer el projecte realitat 
és absolutament ferm i seguirà 
el calendari establert”, va dir el 
president de torn de la Mancomu-
nitat, l’alcalde de Ripollet, Juan 
Parralejo (PSC), confi rmant que 
en el pressupost de la Generalitat 
per al 2009 hi ha una partida de 
4,5 milions d’euros destinada a la 
redacció del projecte.

La Generalitat destinarà 
al 2009 la xifra de 
4,5 milions d’euros 
per a la redacció del 
projecte executiu

Pilar Abián | Ripollet

L’alcalde de Montcada i Reixac, en primer terme, durant la seva intervenció, acompanyat dels alcaldes de Ripollet, Cerdanyola i Barberà | PILAR ABIÁN

Traspàs de les 
competències 
en atenció 
domiciliària

El Consorci de Serveis d’Atenció 
a la Dependència de Montcada i 
Reixac (CSADMIR) s’encarregarà 
a partir de l’1 de gener de la ges-
tió del servei d’atenció domici-
liària (SAD), un àmbit que ara 
es competència directa dels Ser-
veis Socials del Consistori –que 
estan obligats per llei– i s’ofereix 
a través d’empreses externes. 
El CSADMIR és un organisme 
constituït al 2007 i integrat en un 
60% per representants municipals 
i en un 40% pel Consorci Hospi-
talari de Catalunya. 
El traspàs de competències es va 
fer efectiu al Ple de novembre, i 
tots els grups municipals hi van 
votar a favor, però van demanar 
que el govern garanteixi que la ges-
tió dels serveis tingui una fi nalitat 
pública. “Els consorcis permeten 
una agilitat en l’atorgament de 
les prestacions”, va dir la regido-
ra de Serveis Socials, M. Carmen 
González (CiU). 

Serveis més àgils. A través de la 
marca Millor a casa i amb una do-
tació inicial de 300.000 euros, el 
CSADMIR oferirà el SAD a par-
tir del gener. “El traspàs implica 
un major seguiment dels casos, 
la implementació de programes 
de formació per als cuidadors i 
la reversió del marge indus-
trial, que fi ns ara es quedaven 
les empreses, per a un possible 
augment d’usuaris”, ha explicat 
González. A hores d’ara, Serveis 
Socials atén 286 persones, tant de 
l’àmbit de la vulnerabilitat com de 
la dependència.

Silvia Díaz | Montcada

l’apunt

Els tràmits a seguir marcaran el calendari

04

Les cinc empreses fi nalistes del con-
curs d’idees hauran de presentar un 
esborrany de desenvolupament de 
la seva proposta i, a la primavera, el 
Departament de Salut decidirà quin 
és el gabinet que fi nalment redactarà 
el projecte. Després, s’haurà de licitar 
i adjudicar l’obra i serà en el plec de 
condicions d’adjudicació on constarà 
el termini en què s’haurà de construir 
l’equipament. Un dels tràmits que en-
cara queda pendent de resolució és 
la cessió dels terrenys a la Generalitat, 
una gestió que la Mancomunitat tenia 
previst enllestir abans de fi nal d’any 
però que encara s’allargarà uns me-
sos, segons va explicar Parralejo. 
César Arrizabalaga va incidir en la sig-

nifi cació i l’envergadura del projecte: 
“És un dels més important en què 
he participat i em satisfà pensar 
que aviat tornaran a néixer nens al 
nostre municipi”. L’alcaldessa de 
Barberà, Ana del Frago (PSC), va res-
saltar l’efi càcia del treball conjunt dels 
ajuntaments, mentre que l’alcalde de 
Cerdanyola, Toni Morral (ICV-EUiA), 
va destacar el treball tècnic i polític i 
va manifestar que, un cop construït, 
l’hospital serà un revulsiu social i eco-
nòmic.

Nou pressupost. La Mancomunitat 
de Cerdanyola, Montcada i Ripollet 
va apro var també el pressupost per al 
2009 que puja a 420.000 euros | PA
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En marxa la primera fase de millora 
dels aparcaments sota l’autopista
L’actuació es farà per etapes i la zona més gran, entre La Salle i el pavelló, s’asfaltarà al gener

Les obres de condicionament dels 
aparcaments situats sota l’autopis-
ta C-33 ja estan en marxa. Han 
començat els treballs de pavimen-
tació de les zones entre els carrers 
Carrerada i Lleida i la rambla dels 
Països Catalans i també s’aprofi -
tarà l’actuació per condicionar un 
petit espai per aparcar que hi ha 
davant l’IES Montserrat Miró. La 
zona d’estacionament més gran 
–compresa entre el col·legi La Sa-
lle i el pavelló Miquel Poblet– no 
es començarà a asfaltar fi ns al prò-
xim gener, “per no deixar sense 
places d’aparcament aquest sec-
tor, molt utilitzat pels veïns”, ha 
explicat el regidor de Serveis Mu-
nicipals, Sergio Hermoso (PSC). 

Millores. L’actuació consisteix a 
remodelar els actuals estaciona-
ments, que no estan ni asfaltats ni 
delimitats, i ampliar la capacitat de 
vehicles fi ns arribar a les 200 pla-
ces. Les obres també inclouen la 
millora de l’enllumenat. “Aquesta 
actuació permetrà pal·liar la 

manca de places d’aparcament 
i millorar la mobilitat al muni-
cipi”, ha expressat Hermoso. La 
primera fase d’aquestes obres està 
previst que acabi a fi nal de desem-
bre. Construcciones Deumal és 
l’empresa encarregada d’executar 
les obres, amb un pressupost de 
196.000 euros. 
L’espai d’aparcament sota la C-33 

és propietat de l’empresa Acesa, tot 
i que fa anys que s’utilitza com a 
estacionament tant pels veïns de 
Montcada Nova com per aque-
lles persones que volen anar al 
centre. Fins ara, els terrenys han 
estat sense pavimentar ni orde-
nar i quan plou s’hi formen bas-
sals que difi culten l’accés i l’apar-
cament dels vehicles.

Les màquines ja treballen a l’aparcament proper al Casal de la Gent Gran |  RAFA JIMÉNEZ

El 23 de desembre s’obrirà al 
trànsit el carrer Sant Josep que 
enllaça en línia recta el carrer 
Domingo Fins amb Joaquim 
Castellví i es tancarà, alhora, el 
petit passatge de la fàbrica de gel 
–com es coneix popularment– 
que passarà a ser només accessi-
ble per als vianants. 
L’obertura del nou carrer, que 
s’inaugurarà a les 13h amb la 
presència de les autoritats i re-

presentants veïnals, implicarà 
canvis en la vialitat del sector. 
Tot el trànsit que accedeixi al 
carrer Ripoll des del carrer Bar-
celona podrà sortir al carrer 
Castellví bé pel nou carrer Sant 
Josep o bé per la Baixada de San-
ta Engràcia, que serà d’un únic 
sentit. D’altra banda, els vehicles 
que vulguin accedir a les rodalies 
dels carrers Ripoll i Sant Jaume 
hauran d’entrar necessàriament 
pel carrer Barcelona. 

Silvia Díaz | Redacció

Un grup de veïns passejant pel carrer Sant Josep a fi nal del mes d’octubre |  SANTI ROMERO

Pilar Abián | Redacció

El carrer Sant Josep s’obre 
al trànsit el 23 de desembre

NUCLI ANTIC

05



6 2a quinzena | Desembre 2008Notícies06

> Judici pel cas de l’Alba, la nena maltractada
Al tancament d’aquesta edició, estava previst que l’Audiència de Bar-
celona deixés vist per a sentència el judici pel cas de l’Alba, la nena 
que al 2006, quan vivia a Can Sant Joan i tenia 5 anys, va sofrir mal-
tractaments que li han comportat seqüeles irreversibles. La vista va 
començar l’11 de desembre i al llarg d’aquests dies han declarat els 
acusats –la mare de la nena i el seu company sentimental– el pare de 
l’Alba, la primera dona de l’imputat i la seva fi lla, els  Mossos d’Esquadra 
que van intervenir al cas així com els metges de la Vall d’Hebron que 
van atendre l’Alba, tècnics de Serveis Socials i la directora del CEIP El 
Viver, on estudiava la nena quan vivia a Montcada. El testimoni clau 
ha estat el de Maite, la fi lla de l’acusat, qui en vídeo ha relatat com va 
veure l’agressió que va deixar en coma la seva germanastra i així com 
els maltractaments als quals n’era sotmesa habitualment. El padrastre, 
en la seva declaració, ha assegurat que es va trobar l’Alba inconscient i 
ha negat haver-la maltractat. La mare només ha acceptat contestar les 
preguntes de la defensa i ha assegurat que mai va veure la seva antiga 
parella maltractant la nena. Per contra, els facultatius han assegurat en 
la seva intervenció que és “impossible” que les lesions que presentava 
l’Alba quan va ser ingressada a l’hospital haguessin estat provocades 
per una caiguda, tal com assegura l’acusat | SD

en 2 minuts...

> Detingudes per robar amb una radiografi a
Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local de la Bisbal d’Empordà (Gi-
rona) van detenir el 28 de novembre tres dones que es dedicaven 
presumptament a entrar als habitatges de la capital del Baix Empordà 
amb el mètode que es coneix com el de la radiografi a. Les dones 
escollien pisos pròxims al centre de la ciutat i, mentre una vigilava, 
les altres dues aprofi taven per entrar a les vivendes, d’on robaven 
diners en efectiu i joies que s’amagaven entre la roba per no desvet-
llar sospites. Dues de les detingudes, una de 45 i l’altra de 25 anys, 
són de Montcada i Reixac i entre totes dues sumen 28 antecedents 
policials. L’altre dona, de 23 anys, no té domicili conegut. Tot i que 
la detenció va ser per una temptativa de furt, la Policia atribueix a 
aquestes dones quatre robatoris que es van produir entre els dies 11 
i 17 de novembre  | SD

Més d’un centenar de joves sol·licita 
un dels 42 pisos de lloguer públics
L’Ajuntament preveu lliurar les claus dels dos blocs de Mas Duran al març del 2009

Un total de 105 persones han 
presentat la sol·licitud per accedir 
a un dels 42 pisos de lloguer de 
protecció ofi cial adreçats a me-
nors de 35 anys que construeix 
l’Institut Català del Sòl (Incasòl) 
a Mas Duran. “Estem contents 
perquè els pisos han tingut una 
bona acollida entre els joves, 
amb més d’un centenar de sol-
licituds”, ha explicat la regidora 
d’Habitatge, Eva Gonzalo (PSC). 

Caldrà esperar la llista d’admesos. 
A partir d’ara, l’empresa pública 
de la Generalitat Adigsa valorarà 
la documentació recollida a l’Ofi -
cina Local d’Habitatge de l’Ajun-
tament i elaborarà les llistes provi-
sionals d’admesos i exclosos, que 
s’exposaran durant 10 dies hàbils 
al Consistori i al web adigsa.cat. 
Posteriorment, un cop ateses to-
tes les reclamacions, la Direcció 
General de Promoció de l’Habi-
tatge aprovarà el llistat defi nitiu 
i es convocarà el sorteig per a 
l’adjudicació dels immobles, que 

es dividirà en tres categories, en 
funció de la tipologia de famí-
lies sol·licitants. Els habitatges, 
d’entre 40 i 56 m2, tindran un 
preu de lloguer entre els 223 i 

els 338 euros al mes i la vigència 
màxima dels contractes serà de 
5 anys. Gonzalo ha avançat que 
la promoció podria estar enlles-
tida al març.

Sílvia Alquézar | Redacció

L’edifi ci, que ja es troba en la recta fi nal de construcció, és propietat de l’Incasòl | SANTI ROMERO

HABITATGE PROTEGIT
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Tots els grups municipals van 
aprovar al Ple de novembre, fet 
el dia 27, declarar la lesivitat d’un 
acord que l’Ajuntament va asso-
lir al 2005 amb A. Viñals, com a 
propietari de l’illa formada pels 
carrers Bonavista, Rocamora i 
l’avinguda de la Ribera, on a ho-
res d’ara hi ha diversos blocs de 
pisos i un aparcament, un espai 
on els dimecres s’instal·len algu-
nes parades del mercat setmanal. 
La declaració de lesivitat consis-
teix en un contenciós adminis-
tratiu contra una decisió que va 
prendre la pròpia administració. 
“Hem revisat els criteris amb 
els quals es va signar el conve-
ni al 2005 i hem valorat que 
suposa un benefi ci excessiu per 
a un particular i l’Ajuntament 
pretén preservar els drets de la 
ciutadania”, ha dit el president 
de l’Àrea de Política Territorial, 
Jordi Climent (PSC). 
L’acord entre el particular i 

el Consistori pretenia, segons 
l’Ajuntament, compensar el pro-
pietari pel fet que al 1983 s’hagués 
esgotat el sòl edifi cable de la seva 
parcel·la. El conveni indica que, a 
data de 31 de desem bre de 2007 
com a màxim, el Consistori havia 
de fer una modifi cació de plane-
jament per tal que Viñals recupe-
rés el sostre edifi cable, ja fos amb 
altres terrenys o bé, compensant-li 
econòmicament en funció del preu 
de mercat del sòl en aquella data. 

Correcció. El propietari xifra en 
5 milions d’euros el que l’Ajun-
tament li hauria d’abonar. Ara, el 
govern no ha considerat oportú 
dur a terme aquesta compensa-
ció, “en benefi ci de la ciutada-
nia”, ha indicat Climent. Mal-
grat aprovar-se per unanimitat, 
la regidora d’ICV-EUiA Alba 
de Lamo va sol·licitar al govern 
l’informe tècnic que al 2005 va 
culminar amb la signatura del 
conveni amb Viñals.

L’Ajuntament aprova l’anul·lació d’un 
acord signat amb un privat al 2005

PLE DE NOVEMBRE

El Consistori considera que el conveni, de caire urbanístic, vulnera els interessos generals de la ciutadania

Les parades de fruita i verdura del mercat se situen a l’illa en discòrdia  | ARXIU/SILVIA DÍAZ

Silvia Díaz | Montcada

altres punts del Ple

Aprovació de tres modifi cacions de crèdit
Les obres de remodelació de les 
pistes esportives del CEIP Reixac 
es fi nançaran a través de 97.018 
euros que provenen del romanent 
per a operacions a llarg termini 
del 2007. Per dotar de material 
informàtic la nova biblioteca, el 
govern municipal ha donat de 

baixa una partida de 33.040 eu-
ros que prové d’inversions a la 
Fundació Masoliver. D’altra ban-
da, el Ple també va aprovar un 
tràmit per tal que tot el terreny 
del municipi destinat a habitatge 
protegit el gestioni l’empresa mu-
nicipal Montcada Òptima | SD

Una nova xicana 
obliga a desviar 
el trànsit entre 
el riu i el tren

Les obres de soterrament de la 
C-17 a la plaça d’Espanya de 
Montcada i Reixac afecten el tram 
de carretera comprès entre el riu 
Ripoll i el pont de ferrocarril de la 
línia de Vic i s’ha desviat el tràn-
sit en sentit Barcelona de forma 
temporal amb una nova xicana 
per la zona interior de la carretera. 
El motiu d’aquesta nova desviació 
del trànsit és treballar sobre els ter-
renys laterals de la carretera entre 
els carrers Narcís Monturiol i Can 
Tapiola per construir els peralts 
necessaris per a la nova platafor-
ma de la carretera. Està previst 
que durant el primer trimestre 
del 2009 els cotxes ja passin per 
l’interior del túnel | SD

Imatge de les obres a la C-17 | PREMSA AJ.
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SOLUCIÓ TEMPORAL A NISSAN

Canvi dels acomiadaments per un ERO 
temporal que afecta 3.300 empleats
Els sindicats i la direcció tenen previst constituir una taula de negociació el 7 de gener per debatre el futur de la fi rma

La direcció de Nissan ha retirat 
els 1.680 acomiadaments de tre-
balladors de les plantes de Bar-
celona i de Montcada previstos 
entre aquest any i el vinent a 
canvi d’un expedient de regula-
ció d’ocupació (ERO) temporal 
que enviarà a casa 3.300 empleats 
durant més de tres mesos. 
L’acord el van assolir el 5 de de-
sembre la multinacional i tots 
els sindicats amb representació 
al comitè, amb la mediació del 
Departament de Treball, que 
dies després va acceptar l’ERO 
temporal. La mesura es va co-
mençar a aplicar l’11 de desem-
bre i durarà fi ns al 31 de març. 
A partir d’aquesta data, es tor-
narà a negociar el pla industrial 
de futur per a l’empresa. 

Taula de negociació. Per al 7 de 
gener està prevista la constitució 
d’una taula de negociació entre 
la direcció i els sindicats. “Estem 
satisfets per aquest acord, per-

què tenim un marge de temps 
per decidir el futur de l’empre-
sa sense que perillin els llocs de 
feina”, ha explicat el president 
del comitè d’empresa de Nissan a 
Montcada, Joaquín Carrillo. 
La direcció s’ha compromès a 
complementar les prestacions per 
atur que rebran els afectats fi ns al 
90% del salari i ha exclòs d’aquest 
expedient els treballadors més 

grans de 53 anys. L’ERO tem-
poral en principi afectava 3.500 
treballadors però s’ha reduït el 
nombre perquè 200 han demanat 
la baixa voluntària.

Donacions de sang. El 4 de desem-
bre, un dia abans que l’empresa 
presentés l’ERO temporal, la 
plantilla de la planta del Pla d’en 
Coll va dur a terme una campa-

nya de donacions de sang. Entre 
els 260 treballadors de Montcada 
i Reixac i els de la Zona Franca 
pretenien aconseguir 1.680  cap-
tacions, el mateix nombre d’aco-
miadaments que preveia fer la di-
recció. Els empleats de la factoria 
de Barcelona van superar en dos 
dies les 450 donacions mentre 
que els del Pla d’en Coll van obte-
nir-ne una seixantena.

Un grup de treballadors de la planta de Nissan del Pla d’en Coll que va donar suport a la campanya de captació de sang |  LLUÍS MALDONADO

L’atur torna 
a créixer i ja 
supera la xifra 
dels 2.000 
aturats

L’atur ha tornat a créixer al no-
vembre al municipi. Segons les 
dades facilitades pel Departa-
ment de Treball de la Generali-
tat, Montcada i Reixac té un to-
tal de 2.104 persones sense feina, 
157 més que a l’octubre, sent la 
pujada més alta de tot el 2008. 
La taxa de desocupació és del 
15 %, un punt per sobre respec-
te el darrer mes. El nombre de 
desempleats al llarg d’aquest any 
s’ha incrementat en gairebé 900 
persones. 

Tendència a l’alça. Pel que fa a 
l’atur interanual, el percentatge 
d’aturats que busquen treball 
s’ha situat sis punts per sobre 
respecte el novembre del 2007. A 
la comarca del Vallès Occidental, 
el mes de novembre es va tancar 
amb un total de 54.022 persones 
sense feina. Els experts conti-
nuen augurant que la tendència 
a l’alça del nombre de persones 
sense feina seguirà creixent du-
rant els propers mesos.

Silvia Díaz | Redacció

Sílvia Alquézar | Redacció
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El govern municipal informa entitats 
i ciutadans sobre les al·legacions
El Ministeri de Foment estudiarà les aportacions de Montcada al projecte

El Consistori ha fi nalitzat la 
ronda de reunions informatives 
amb entitats i ciutadans sobre les 
al·legacions que ha presentat al 
projecte del Ministeri de Foment 
per desdoblar el tram Montca-
da i Reixac-Vic de la línia 3 de 
rodalies Renfe. Concretament, 
entre els mesos de novembre i 
desembre, ha fet trobades a l’Abi 
–amb membres de la Plataforma 
Tracte Just, Soterrament Total–, 
a la Casa de la Vila, a la Unió de 
Mas Rampinyo i a l’Espai Cultu-
ral Kursaal. Segons el president 
de l’Àrea de Política Territorial i 
regidor d’Urbanisme, Jordi Cli-
ment (PSC), les al·legacions que 
s’ha presentat al projecte “estan 
encaminades a cosir el territo-
ri i integrar les infraestructures 
ferroviàries”. 

Demandes. Soterrar la línia de Vic 
al seu pas per Mas Rampinyo és 
una de les principals demandes 
del govern municipal. Foment 

proposa un nou túnel des de la 
cruïlla del carrer Domènec Fins 
amb Bogatell, sota el Turó Fer-
mí, amb 290 metres de longitud i 
sortida a 30 metres del túnel exis-
tent. El Consistori demana avan-
çar el punt de desdoblament de 
la via, per no afectar els carrers 
Bogatell i Domingo Fins, i que la 
sortida del túnel es faci en paral-
lel a l’actual.  A Can Sant Joan es 

proposa apropar l’estació al nucli 
urbà i  habilitar un pàrquing i a 
l’Estació Montcada-Manresa, es 
demana l’ampliació del pas infe-
rior del carrer Nord. Climent va 
remarcar que “el govern estarà 
pendent de la resposta de Fo-
ment a les al·legacions, ja que 
la seva inclusió en el projecte 
defi nitiu suposarà molts bene-
fi cis per a Montcada”.

Laura Grau | Redacció

DESDOBLAMENT DE LA LÍNIA DE VIC

Reunió informativa a la Unió de Mas Rampinyo organitzada per l’Ajuntament | LAURA GRAU
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Represa de les obres de 
restauració de la llera 

RIU RIPOLL

Una excavadora treballa en el marge de la llera que hi ha entre els polígons industrials | PREMSA AJ.

Aquest mes l’Ajuntament ha ini-
ciat la segona fase de les obres de 
neteja i adequació paisatgística i 
ambiental del riu Ripoll en el tram 
comprès entre el pont que uneix 
els polígons la Granja i la Ferre-
ria. L’actuació, que duu a terme 
l’empresa Naturalea, compta amb 
el fi nançament del Consorci per 
a la Defensa de la Conca del riu 
Besòs i el suport de l’Agència Cata-
lana de Residus (ACA) i consisteix 
en la rehabilitació de la llera del riu 
per mitjà de la retirada dels horts 
il·legals i en la plantada d’espècies 
de ribera i arbustos. “Després de 
la realització d’aquests treballs, 

no es permetran noves ocupa-
cions de la llera, que tant per-
judiquen l’ecosistema fl uvial” 
ha manifestat la regidora de Medi 
Ambient, Eva Gonzalo (PSC).
L’actuació total, d’acord amb un 
projecte elaborat pel Consistori, 
abasta des de la desembocadura de 
la riera de Sant Cugat al riu Ripoll 
fi ns al límit del terme municipal de 
Montcada i Reixac amb Ripollet, 
el que representa una superfície 
de 12 ha. Es treballs estan oberts 
a la participació d’entitats i fi ns ara 
hi han col·laborat Projecte Rius i 
l’Associació per la Conservació de 
l’Entorn i la Recerca (ACER), en-
tre d’altres.

Pilar Abián | Redacció

Núvol de pols
causat per una 
errada tècnica

Una errada tècnica va provocar 
l’1 de desembre una emissió de 
pols des de Lafarge que va du-
rar aproximadament 6 minuts, 
segons ha manifestat la direcció 
de l’empresa. Malgrat les dimen-
sions del núvol provocat, la ci-
mentera ha assegurat que es va 
tractar d’un episodi aïllat i pun-
tual que no va representar cap 
risc per a la salut de la població 
ni dels treballadors. Lafarge ha 
demanat disculpes públiques pel 
fet, que va posar en coneixement 
tant de l’Ajuntament com de la 
Generalitat. Des del Consistori 
s’ha demanat a la cimentera que 
extremi les mesures per evitar la 
repetició d’episodis similars.

Pilar Abián | Redacció

Imatge captada des del Turó | PROTECCIÓ CIVIL
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El Concurs d’aparadors de Na-
dal, convocat per la Cambra de 
Comerç i els ajuntaments de la 
demarcació, ha rebut 42 inscrip-
cions d’establiments de Montcada. 
El jurat durà a terme fi ns al 22 de 
desembre les visites a les botigues 
participants. El primer premi local 
està valorat en 600 euros; el segon, 
en 450; i el tercer, en 300 euros. 
Pel que a les campanyes de les en-
titats, Montcada Centre Comerç 
(MCC) celebrarà el dia 23 el 
sorteig de cinc vals de 300 euros 
amb productes i serveis dels esta-
bliments associats a l’entitat. L’acte 
tindrà lloc a les 18h a la plaça de 
l’Església. A més, durant tot el dia, 
d’11 a 14h, i de 17 a 21h, l’MCC, 
amb el suport de l’Esplai Sesa, ofe-
reix un Tió de Nadal. 

Barris. Els comerciants de Can 
Sant Joan continuen lliurant vals 
per al sorteig de regals oferts per 
les botigues. La novetat és que es 
farà un acte conjunt per fer ofi cial 
els guanyadors dels lots i del con-

curs d’engalonament de balcons, 
que està previst per al 18 de gener 
al Kursaal (12h). Per donar color a 
la campanya, l’AV del barri fa el 3 
de gener, a la plaça Bosc, activitats 
infantils, amb infl ables al matí i la 
visita del Carter Reial, a la tarda.
L’associació de Mas Rampinyo 
sorteja el 23 de desembre una cis-
tella de Nadal entre els seus clients. 
L’entitat també oferirà una xocola-
tada per als infants el 3 de gener a 
La Unió, coincidint amb el patge. 

Programa especial de ràdio. Mont-
cada Ràdio (104.6fm i www.
montcadaradio.com) emetrà el 22 de 
desembre, de 9 a 13h, ¡Qué buena 
suerte! un espai que seguirà en di-
recte el sorteig de loteria de Nadal, 
amb Oliver Pérez i Mario Azañe-
do. Es tracta d’una producció de 
l’empresa local de comunicació 
audiovisual Properamedia oferida 
a través de l’emissora municipal. 
L’espai també es transmetrà per 
Ripollet Ràdio (91.3fm). 

Més de 40 comerços participen 
aquest any al Concurs d’aparadors

NADAL 2008

Els botiguers premien amb regals els clients que es queden a comprar a Montcada

Silvia Díaz | Redacció

Un dels comerços del centre que s’ha presentat al concurs d’aparadors | SANTI ROMERO

Campanya especial 
de vigilància al carrer
Mossos i Policia Local patrullen plegats als eixos comercials

Els Mossos d’Esquadra i la Policia 
Local de Montcada Reixac fan du-
rant aquest Nadal una campanya 
especial de vigilància als eixos co-
mercials, per garantir la seguretat 
dels botiguers i dels clients. Un 
agent local i un autonòmic fan un 
patrullatge a peu durant l’horari 
comercial, distribueixen tríptics 
informatius i parlen amb els co-
merciants perquè preguin mesures 
de protecció. “Comprovar que 
els bitllets no siguin falsos i anar 

amb compte amb el tancament 
del local són algunes de les reco-
manacions que fem”, ha explicat 
el cap dels Mossos, Sebastià Rubia. 
“La vigilància durant aquestes 
dates sempre l’hem feta, però 
amb els agents fent presència al 
carrer donem més sensació de 
seguretat”, ha explicat el cap de la 
Policia Local, Antonio Franco. La 
campanya de Nadal dels agents es 
complementa amb vigilància als po-
lígons, al transport de mercaderies i 
amb més controls d’alcoholèmia.

Dos agents indiquen a una comerciant de Can Sant Joan com detectar si un bitllet és fals  | SILVIA DÍAZ

Silvia Díaz | Montcada
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>Societat Converses perquè la 
comunitat musulmana 
tingui un lloc de culte PÀG. 18

L’Escola Bressol Font 
Freda obre el nou edifi ci 
després del Nadal PÀG. 14

SOLIDARITAT

Montcada s’aboca 
per donar suport 
a la Marató de TV3
S’han recollit 2.760 euros entre totes les entitats

Montcada i Reixac ha partici-
pat activament amb la Marató 
de TV3 dedicada a les malalties 
mentals greus, que es va fer el 
14 de desembre. Algunes entitats 
han organitzat diverses propos-
tes amb l’objectiu de donar a co-
nèixer la problemàtica i recaptar 
fons. En total, la ciutat ha recollit 
2.760 euros.
L’aportació més important, de 
1.644 euros, es va aconseguir 
al festival benèfi c que va fer La 
Unió de Mas Rampinyo el ma-
teix dia. Durant la jornada hi va 
haver una paradeta per vendre 
les manualitats del grup de do-
nes, es va fer una xocolatada i la 
rifa d’un tapís, a més de diverses 
actuacions de ball que van ani-
mar els assistents.

La Unió també va instal·lar una 
bústia a l’entrada de la sala gran 
on es podien fer les aportacions.
El mateix dia 13, l’Abi va fer el 
tradicional vermut de Nadal amb 
un caràter solidari amb la recolli-
da de diners entre els assistents. 
D’altra banda, la Regidoria de 
Cultura ha lliurat la recaptació 

de l’obra de teatre infantil El ratolí 
viatger que va tenir lloc al Kur-
saal –368 euros en total– per a 
la causa. El centre comercial El 
Punt, a Mas Rampinyo, també va 
distribuir guardioles el dia 13 de 
desembre per recaptar diners.

Xerrades. El Casal de la Gent 
Gran de Montcada i Reixac tam-
bé va voler col·laborar amb la 
Marató amb una xerrada el dia 5 
a càrrec d’Óscar Manzano, metge 
de medicina general, qui va ex-
plicar en què consisteixen les ma-
lalties mentals greus. Per la seva 
banda, l’Associació de Familiars  
de Malalts Mentals Cemoriba va 
organitzar el dia 12, a la Casa de 
la Vila, la projecció del documental 
El revés del tapiz de la locura, dirigit 
per Adriana Leira, i el col·loqui 
sota el títol ‘Radio Nikosia, acción, 
intervención y participación en sa-
lud mental’, que va comptar amb 
la presència de quatre dels seus 
protagonistes i components de 
l’espai radiofònic.
D’altra banda, La Salle ha aconse-
guit recollir 650 euros de la guar-
diola que va instal·lar els dies 12, 
15 i 16 de desembre a l’entrada 
de l’escola. La implicació va anar 
més enllà, perquè unes 80 per-
sones van participar a la cadena 
humana que es va fer al pati de 
l’escola com a mostra de suport 
als malalts i les seves famílies.

La Unió recapta més 
de 1.600 euros en un 
festival benèfi c a
la seu de l’entitat

Sílvia Alquézar | Montcada

Les components del club gimnàstic van actuar al festival benèfi c que La Unió va fer el dia 14 per recollir fons per a la Marató  | SÍLVIA ALQUÉZAR

El dia 16 es va repetir la cadena humana al voltant de La Salle que els alumnes, professors i pares del col·legi organitzen per la Marató | L. GRAU

Titelles solidàries al Kursaal | LAURA GRAUEls membres de l’espai Radio Nikosa, durant l’acte organitzat per Cemoriba | SÍLVIA ALQUÉZAR
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Tots els grups municipals i les AMPA insten la Generalitat a que l’IES Miró estreni edifi ci el 2010

EDUCACIÓ

El nou edifi ci de l’Escola Bressol 
Font Freda obre portes el 7 de gener

Els alumnes de l’Escola Bressol 
Font Freda, de titularitat munici-
pal, començaran l’any a les noves 
instal·lacions, situades al costat dels 
mòduls prefabricats on fi ns ara 
feien classe. Les obres han consistit 
en la rehabilitació de l’antic edifi ci, 
que s’ha dotat d’una aula més per a 
infants d’1 a 2 anys i d’un espai per 
a nadons. Ara, el centre té un total 
de 74 places, 33 més que abans, i 
cuina pròpia. La reforma ha anat 
a càrrec de l’empresa Corpimo, 
per un import de 423.000 euros. 
L’Ajuntament ha previst fer un acte 
d’inauguració, de caire lúdic, a fi nal 
de gener.
D’altra banda, el cablejat elèc-
tric aeri del CEIP Font Freda 
s’eliminarà durant els pròxims dies 
aprofi tant els treballs que l’Adif 
està duent a terme per desviar part 
del subministrament elèctric de 
l’estació transformadora que Fecsa 
té al costat de l’escola La Salle a una 
altra instal·lació més petita, que es 
farà a l’espai d’aparcament del Font 
Freda. El Consistori ha arribat a un 

acord perquè l’Adif allargui el ca-
blejat de forma subterrània fi ns al 
centre educatiu de forma gratuïta. 
L’espai que ocupava l’estació trans-
formadora de l’escola s’alliberarà i 
es farà servir com a magatzem. 

IES Montserrat Miró. L’AMPA de 
l’institut i les de les escoles Font 
Freda, Reixac i Elvira Cuyàs, amb 
el suport de l’AV de Montcada 
Nova i la comissió de seguiment 
de les obres, van acordar el 16 de 

desembre sol·licitar la celebració 
d’un Consell Escolar Municipal 
extraordinari la segona setmana de 
gener per analitzar el futur de l’IES, 
a la qual es convidarà a la delegada 
d’Educació a la comarca, Anna 
Riuró. D’altra banda, tots els grups 
municipals amb representació al 
Ple van aprovar per unanimitat a 
la sessió del 27 de novembre instar 
la Generalitat a que faci tots els trà-
mist perquè el nou IES es posi en 
marxa cara el curs 2010-2011.

Silvia Díaz | Redacció

L’AMPA del Miró promou la celebració d’un Consell Escolar extraordinari sobre el centre | S. ROMERO

en 2 minuts...

Professors de primària i secundària van dur a terme el 27 de novembre i l’11 
de desembre dues manifestacions contra el projecte de Llei d’Educació de 
Catalunya (LEC) que el govern de la Generalitat ha tramès al Parlament. El 
primer dia, els manifestants van tallar durant uns minuts el trànsit a l’avinguda 
de la Unitat i van llegir un manifest on van tornar a expressar la seva oposició a 
la norma, en considerar que suposa la privatització dels serveis educatius. La 
segona mobilització va consistir en una marxa des de l’edifi ci de l’Ajuntament 
fi ns a la Casa de la Vila, on els particitants van llegir un altre escrit | RJ

Els cursos d’àrab i català que s’imparteixen al Centre Cívic La Ribera –els 
dimarts i els dijous– compten aquesta temporada amb una vintena d’inscrits. 
Els alumnes es divideixen en dos grups, de 6 a 9 i de 9 a 12 anys. Les classes 
s’allargaran fi ns al juny de l’any vinent  | SD

> Una vintena d’infants als cursos d’àrab

RAFA JIMÉNEZ

> Més manifestacions contra la LEC

CRISTINA GARRE



152a quinzena | Desembre 2008 Societat

L’associació de discapacitats Adi-
mir ha presentat públicament el lli-
bre La descoberta de l’Àngel, un conte  
que pretén conscienciar els adoles-
cents sobre el món de les discapaci-
tats i que té com a valor afegit que 
les il·lustracions són de la popular 
dibuixant Pilarín Bayés. L’artista 
va assistir a la presentació, feta a 
l’Auditori l’11 de desembre, que 
va esdevenir un sentit homenatge 
de l’entitat cap a la seva persona. 
Bayés, que fa uns anys va il·lustrar 
també el llibre Petita història de 
Montcada i Reixac, es va mostrar 
agraïda i satisfeta d’haver format 
part del projecte.  

Teoria i pràctica. La descoberta 
de l’Àngel és una breu narració 
que es basa en una llegenda so-
bre el valor dels diners i l’amistat 
que protagonitzen una senyora 
adinerada i un captaire i que Adi-
mir ha adaptat per tractar el món 
dels discapacitats. En aquest cas, la 
història la protagonitzen l’Àngel, 

un noi amb fusta de líder, i el Luis 
Pablo, un jove que tot i tenir una 
discapacitat intel·lectual és capaç 
de donar-li una lliçó d’humanitat 
al seu nou amic. Adimir ha fet una 
edició limitada del conte que ara re-
partirà entre els IES de la localitat 
perquè els alumnes puguin llegir el 
text i les propostes de treball que 

l’acompanyen, adreçades a cons-
cienciar els joves sobre els valors 
dels discapacitats.
La presentació va comptar amb 
una àmplia representació de les au-
toritats municipals, encapçalada per 
la presidenta de l’Àrea Social, Ana 
Rivas (PSC), qui va agrair a Adi-
mir la seva tasca. Carolina Ibáñez, 

de l’entitat, va assenyalar que el 
principal objectiu de l’associació és 
“oferir a la societat l’oportunitat 
de descobrir la riquesa i la hu-
manitat dels discapacitats, que 
no hem de veure com una nosa, 
sinó com a persones que ens en-
senyen moltes coses, com ara 
l’esperit de superació”.

Adimir edita un conte adreçat als joves 
sobre els valors dels discapacitats 
La il·lustradora Pilarín Bayés col·labora amb la iniciativa que té com a objectiu conscienciar els adolescents

Anna Ballesta, d’Adimir (al centre), mostra la portada del llibre davant la dibuixant Pilarín Bayés i dues nenes que pertanyen a l’entitat | LAURA GRAU

PROPOSTA EDUCATIVA

L’Ajuntament ha presentat un nou 
vehicle de transport adaptat que 
donarà servei al municipi. El vehi-
cle, que té capacitat per a quatre ca-
dires de rodes, disposa de les darre-
res mesures de seguretat i confort. 
El servei de transport adaptat per a 
persones amb mobilitat reduïda el  
realitza des de fa 9 anys Creu Roja, 
en conveni amb el Consistori. Ac-
tualment, el servei compta amb 
cinc vehicles que traslladen una 
quarantena de persones als centres 
de dia i poblacions veïnes | NS

Nou vehicle 
per transportar 
discapacitats

La Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias ha atorgat 
a l’Ajuntament una subvenció de 
més de 20.000 euros per a pro-
grames de promoció de la salut. 
7.500 euros es dedicaran a incen-
tivar l’activitat física i l’alimentació 
saludable. Uns 10.000 seran per 
programes d’assistència a les dro-
godependències i als malalts de 
Sida i altres 3.500, per millorar la 
salut de grups desfavorits en risc 
d’exclusió social | SD

Subvenció per 
a projectes de 
l’àmbit sanitari

Laura Grau | Montcada
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DIA MUNDIAL DE LA SIDA

Una trentena d’entitats va posar 
el seu gra de sorra per elabo-
rar, l’1 de desembre a la plaça 
de l’Església, el tapís en me-
mòria de les persones que han 
mort a Montcada i Reixac a 
causa d’aquesta malaltia. L’acte 
l’organitzava l’Ajuntament, amb 
el suport de diverses entitats 
locals. “La Sida ja no és una 
malaltia mortal en tots els ca-
sos, però no hem d’oblidar que 
molts països encara no dispo-
sen del tractament i que aquí 
no deixa de ser una patologia 
crònica que incapacita qui 
la pateix per a tota la vida”, 
va explicar la regidora de Salut 
Pública i Consum, M. Carmen 
González (CiU). L’elaboració del 
tapís, que es va fer per sisè any 
consecutiu, va ser l’activitat cen-
tral del programa que es va orga-
nitzar al municipi amb motiu del 
Dia Mundial contra la Sida.

Divulgació social i cultural. Mi-
nuts abans de la confecció del 

tapís es van fer, també a la plaça 
de l’Església, diverses activitats 
infantils, així com un espectacle 
teatral a càrrec de la companyia 
Teatre al Buit. Al mateix temps, 
es va inaugurar l’exposició SEX 
o no SEX, que es va poder veure 
posteriorment a l’Espai Jove Can 
Tauler. Tots els centres cívics de 
Montcada hi van donar el seu 

suport i han dut a terme activi-
tats i exposicions amb motiu de 
la commemoració. 
Segons les dades obtingudes del 
Centre d’Estudis Epidemiolò-
gics, 89 persones de Montcada i 
Reixac van contraure el virus de 
la Sida entre el 1981 i el 2007. 59 
dels casos van acabar en mort, 15  
eren dones i 44, homes. 

Rafa Jiménez | Montcada

L’Ajuntament i les entitats recorden 
les víctimes amb un tapís solidari
Una trentena d’entitats va col·laborar en la seva confecció, el passat 1 de desembre

Les entitats han donat suport un cop més en l’elaboració del tapís de la Sida | RAFA JIMÉNEZ

La Regidoria  d’Integració, Coope-
ració i Solidaritat va organitzar el 
12 de desembre a la Casa de la Vila 
una jornada sobre el futur Pla Lo-
cal d’Inclusió i Cohesió Social de 
Montcada, un projecte que pretén 
esdevenir un instrument de treball 
transversal per detectar i intervenir 
davant les situacions que poden 
comportar risc d’exclusió social. 
La jornada va comptar amb la in-
tervenció de diversos experts en la 
matèria, que van explicar el procés 
per redactar un pla i van aportar 
les experiències d’altres ciutats 
com Reus, Lleida i Manresa. En 

l’actualitat, el document montca-
denc es troba en la fase de diag-
nosi. “Primer hem de conèixer 
quina és la foto sobre exclusió 
social que tenim a Montcada i, 
després, dissenyarem un mapa 
d’actuacions en funció dels re-
cursos”, va explicar la presidenta 
de l’Àrea Social, Ana Rivas (PSC), 
durant la inauguració de la jornada, 
a la qual també van participar el re-
gidor d’Integració, Carles Guijarro 
(PSC), i Francesc Martínez, tècnic 
del Pla Local d’Inclusió Social de 
l’Institut d’Assistència i Serveis 
Socials, adscrit al Departament 
d’Acció Social i Ciutadania. 

Sílvia Alquézar | Montcada

Montcada aposta per 
evitar el risc d’exclusió 
social en certs col·lectius
L’Ajuntament presenta el Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social

D’esquerra a dreta, Guijarro, Rivas i Martínez durant la inauguració de l’acte | SÍLVIA ALQUÉZAR
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L’acte va posar en comú projectes sobre infants i joves

JORNADES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

El Consistori convida 
altres municipis a 
repetir l’experiència 

Les jornades sobre participació 
ciutadana en els àmbits de la in-
fància i la joventut es van tancar 
el 29 de novembre amb la mirada 
posada en el futur. “Necessitem 
continuar experimentant i apli-
cant fórmules per millorar en 
aquests àmbits sense tenir por a 
equivocar-nos”, va explicar la re-
gidora de Participació Ciutadana 
de Montcada i Reixac, M. Teresa 
Gallego (PSC), durant el discurs 
de cloenda de les jornades, que 
es van fer els dies 28 i 29 de no-
vembre a l’Hotel Ciutat de Mont-
cada. “Hem aconseguit un dels 
objectius plantejats, crear una 
xarxa de contactes amb la qual 
continuar desenvolupant el que 
hem après”, va indicar l’edil, qui 
va convidar d’altres municipis a 
donar continuïtat a aquesta inicia-
tiva en posteriors edicions.
Marc Rius, director general de 
Participació Ciutadana, va acom-

panyar Gallego en la cloenda. El 
seu discurs va girar al voltant “la 
necessitat que tots els àmbits de 
la política es tractin a través de 
processos participatius”. Segons 
Rius, la participació “millora la 
qualitat del sistema democràtic 
perquè ofereix vies de diàleg”. 
L’acte també va comptar amb la 
presència del diputat de Participa-
ció Ciutadana de la Diputació de 
Barcelona, Xavier Amor, qui va 
apuntar que els factors claus de 
la democràcia participativa són el 
compromís polític, la transparència, 
la comunicació i interacció entre ad-
ministració i ciutadania, la metodo-
logia i la dotació de recursos. 

Experiències. Al llarg dels dos dies, 
tècnics i polítics d’arreu de l’Estat 
espanyol van explicar a Montcada 
les seves experiències en els àmbits 
de foment de la participació dels 
joves i els infants. La diputada de 
Benestar Social i Drets de la Ciu-

tadania de la Diputació de Gra-
nada, Juana M. Rodríguez Masa, 
va parlar sobre la creació d’una 
ludoteca i el Casal de la Joventut, 
dues experiències de poblacions 
de la seva demarcació. També hi 
va assistir Miquel Buch, president 
del Fòrum de Joves Regidors, i Pi-
lar González, regidora de Sanlúcar 
de Barrameda, municipi de Cadis 
convidat a les jornades. Eva Sala-
berria, responsable de Participació 
Ciutadana de l’Ajuntament de Do-
nosti, i Abril Barceló, de Madrid, 
van presentar un projecte sobre un 
fòrum de joves, i Rocío López, de 
Còrdova, una iniciativa de pressu-
postos participatius segons el punt 
de vista infantil. 

Silvia Díaz | Mas Rampinyo

La jornada inaugural la va presidir l’alcalde, César Arrizabalaga (PSC), i la titular d’Educació de la Diputació i alcaldessa de Rubí, Carme García (PSC) | L. GRAU

l’apunt

Els delegats debaten sobre la participació dels joves
Un centenar de joves –delegats i 
sotsdelegats dels instituts de Mont-
cada– va assistir el 27 de novem-
bre a una jornada de treball sobre 
les causes de la baixa participació 
del col·lectiu en el món estudian-
til, sota l’enunciat de Jove, per què 
no participes? L’ activitat l’organitza 
cada any la Regidoria d’Infància i 
Joventut al Patronat Flor de Maig de 
Cerdanyola.
A través d’un taller de debat es va 
refl exionar entorn les difi cultats dels 
joves a l’hora d’exercir la participació 
en diferents esferes. En concret, el 
taller es va dividir en tres apartats: 
Jo participo, per identifi car de quina 

manera i en quins espais pren part 
cada alumne; Què entenem per 
participar? i per últim Per què no 
participem? | SD

PREMSA AJUNTAMENT

La nostra estimada 
mare, la Conxita de 
“Can Fábregas”, ens 
va deixar el passat 21 
d’octubre. Ara viurà per 
sempre més a Montca-
da, com ella volia. En 
nom de la familia vo-
lem comunicar la seva 
pèrdua i les nostres de 
condol rebudes.

La redacció de ‘La Veu’ 
sempre recordarà la Conxita 
com a una fi del lectora.

Conxita 
Esteban Roca

En record de:
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INTEGRACIÓ

Representants de la comunitat mu-
sulmana de Montcada han dema-
nat la col·laboració de l’Ajuntament 
per disposar d’un lloc de culte 
al municipi. El diputat socialista 
al Parlament, Mohamed Chaib, 
d’origen marroquí, es va entrevis-
tar el 9 de desembre amb l’alcalde, 
César Arrizabalaga (PSC), per 
fer-li arribar ofi cialment la petició 
de les entitats sol·licitants, entre 
les quals hi ha Taarof Bi Salam i 
l’associació religiosa Ibno Sina 
–formades majoritàriament per 
marroquins– i dos col·lectius més 
de Malí i el Paquistà. 

Via de diàleg. El diputat, que va 
valorar positivament l’actitud de 
l’alcalde cap a la proposta de les enti-
tats, va destacar la importància que 
els col·lectius de religió musulmana 
que hi ha a Montcada s’uneixin 
per treballar plegats i va remarcar 
que “el futur espai de culte ha de 
ser un lloc digne que doni una 
imatge positiva de l’Islam i que 
estigui obert a tothom”. 

Per la seva banda, el regidor 
d’Integració, Carles Guijarro 
(PSC), va deixar clar que “el paper 
de l’Ajuntament no és fi nançar 
cap confessió religiosa, però sí 
contribuir a que les entitats pu-
guin organitzar activitats”. El 
president de l’associació Ibno Sina, 
Mostapha El Hajui, creu que la vi-
sita del diputat Mohamed Chaib 
“ha obert portes de diàleg amb 

l’Ajuntament després de tres 
anys de converses infructuoses”.
El Consistori s’ha compromès a 
ajudar les entitats a buscar un es-
pai que reuneixi els requisits que 
fi xa l’ordenança municipal sobre 
llocs de culte, però ha deixat clar 
que la gestió i el manteniment de 
l’equipament seran responsabilitat 
d’elles. L’Ajuntament i les associa-
cions es tornaran a reunir al gener.

Laura Grau | Montcada

La comunitat musulmana vol tenir 
un centre de culte a Montcada
El Consistori ha deixat clar que l’espai haurà de complir amb el que marca l’ordenança municipal

SETMANA BLANCA DE LA RIBERA

Multiculturalitat i civisme, 
eixos del programa

Els dies 4 i 5 de desembre, el Centre Cívic La Ribera va convertir-se en un 
aparador de la cultura marroquina, en el marc de les segones jornades mul-
ticulturals, organitzades per l’Ajuntament i la Taula Cívica. El programa va 
incloure exposicions fotogràfi ques i d’artesania, gastronomia, tallers de henna 
i exhibicions de danses tradicionals i de dansa del ventre | LG

LAURA GRAU

> Jornades culturals sobre el Marroc

Els representants de la comunitat musulmana amb Chaib –amb corbata–, i Guijarro | LAURA GRAU

Una xerrada sobre seguretat ciu-
tadana i gent gran tanca el 19 de 
desembre (11.30h) els actes de la 
Setmana Blanca, que ha organitzat 
el Centre Cívic del barri amb el 
suport dels Mossos d’Esquadra i la 
Taula Cívica. “El blanc simbolitza  
la neteja, la claredat i la neutrali-
tat, que són els valors que volem 
inculcar amb aquesta iniciativa”, 
va dir Emmanuel Velasco, l’agent 
cívic del barri, durant l’acte de pre-
sentació del programa, fet el dia 

15. El regidor del Pla Integral de 
la Ribera, Carles Guijarro (PSC), 
va destacar els avenços que s’estan 
aconseguint per millorar el civis-
me al barri, “gràcies a l’esforç de 
tothom”. Durant una setmana, el 
Centre Cívic ha acollit tallers, con-
ferències, la projecció de pel·lícules 
i exposicions d’infants amb mis-
satges cívics, amb l’objectiu de ge-
nerar un debat sobre temes com 
la xenofòbia, la convivència, els 
joves, la immigració i el medi am-
bient, entre d’altres. 

Silvia Díaz | La Ribera
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Centenars de persones van 
participar el 13 de desembre a 
la tercera edició de la Festa de 
la Gent Gran, organitzada per 
l’Ajuntament al pavelló Miquel 
Poblet amb la col·laboració del 
casal de la gent gran de la Casa de 
la Mina i de Montcada i Reixac. 
La celebració va presentar algu-
nes novetats que han tingut una 
bona acceptació. 
Al matí, hi va haver les exhibicions 
de les activitats culturals que es 
fan als dos equipaments per a la 
gent gran com tai-txí, confecció 
de vestits de paper i cant coral, 
entre d’altres. A la tarda, es va fer 
el ball, amenitzat per l’orquestra 
Mandolina, i un petit refrigeri 
per als assistents. A l’intermedi, 
l’Ajuntament va homenatjar dues 
persones gairebé centenàries del 
municipi. L’alcalde, César Arriza-
balaga (PSC), va lliurar una placa 
a Araceli Hidalgo, de 97 anys, i una 
altra a Clemente Jiménez, de 92. 

Continuïtat d’activitats. En el torn 
de parlaments, l’edil va anunciar 
que el Consistori seguirà apos-
tant per celebrar la festa per a 
la gent gran i d’altres activitats 
adreçades a aquest col·lectiu,  
com els viatges subvencionats 
per l’administració local. 
Pel que fa a futurs equipaments, 
Arrizabalaga va manifestar que 
ja estan en marxa els projectes 
del nou centre de dia i residència 
que es construirà al Mas Duran 
i del  futur hospital Ernest Lluch 
projectat als terrenys de Redosa, 
entre Montcada i Reixac, Cer-
danyola i Ripollet. 
L’alcalde va cloure el seu parla-
ment lloant el paper clau de la 
gent gran al municipi: “Des del 
Consistori volem ajudar-vos, 
perquè sou un pilar fonamental 
en la nostra societat” i va ani-
mar els més grans de 65 anys a 
participar en les activitats que 
s’organitzen als dos casals que 
hi ha a la ciutat.

La gent gran omple el Miquel Poblet 
i presenta les activitats dels casals
Dos veïns reben un reconeixement públic i el govern municipal reitera el compromís de mantenir els viatges subvencionats

Les corals dels dos Casals van oferir un recital conjunt | SÍLVIA ALQUÉZAR

MOSTRA CULTURAL

Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll

El Centre Cívic La Ribera (Lle-
vant, 10) oferirà a partir del ge-
ner del 2009 cursos per a la gent 
gran de diversos àmbits, que es 
faran en horari de matí. El taller 
d’informàtica s’adreça a aquelles 
persones que encara desconeixen 
l’entorn de les noves tecnologies. 
El curs de gimnàstica de mante-
niment pretén millorar la salut 
i l’equilibri personal així com 
potenciar l’agilitat i els refl exos. 
L’equipament també ofereix un 
curs de pintura de diverses tèc-
niques i un altre d’esmalt al foc. 
Les inscripcions ja es poden for-
malitzar de forma presencial o bé 
trucant al telèfon 935 803 080. 
Les places són limitades | SD

Tallers perquè 
la gent gran es 
posi al dia

El Centre de Formació d’Adults ha 
obert el termini de matriculacions 
per a les classes preparatòries per 
a l’ESO i per a la resta de cursos 
del segon trimestre. Les inscrip-
cions, gratuïtes, s’han de fer de 
forma presencial a l’equipament 
de Can Sant Joan (Reixagó, 5) 
fi ns al 13 de gener | SD

Matriculació a 
l’Escola d’Adults

Les autoritats municipals, amb els dos avis homenatjats i els seus familiars | SÍLVIA ALQUÉZAR

En venda. Pis de 65 m2 a Mas Rampinyo. 
Amb 3 habitacions i disponibilitat de plaça de 
pàrquing a l’aire lliure. Preu: 182.000 euros 
(de particular a particular). Tel. 625 383 118 
(Jordi).
Es lloga. Local de 80 m2 a Terra Nostra.  Ideal 
per a magatzem. Zona tranquil·la. Tel. 935 
754 170 / 653 850 519.
Es ven. Caldera i dipòsit de gas oil de xapa. 
Capacitat 2.500 litres. Bon preu. Tel 935 754 
170 / 653 850 519.
Lloguer. Places de pàrquing per a motos a 
Mas Rampinyo. Preu: 19 euros mensuals. Tel. 
935 750 429 / 691 077 039.
Se vende. Maquinaria y mobiliario de bar a 
buen precio. Tel. 659 025 175 (Mónica). 
Oferta laboral. Para un aprendiz y un tornero 
de control numérico. Empresa de Polinyà. Tel. 
697 458 586. Incorporación inmediata.

taulell d’anuncis 
gratuïts tel. 935 726 491
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>La bústia del lector >Editorial
Pressupostos
L’any que som a punt d’aco-
miadar serà recordat com el 
que va marcar l’inici de la crisi 
econòmica més greu de la dè-
cada. Sobretot, l’últim semes-
tre està essent especialment 
dur per a molts treballadors i 
per a moltes empreses. Però, 
segons els experts, el pitjor 
encara està per arribar. 
Enmig d’aquesta conjuntu-
ra, l’Ajuntament és a punt 
d’aprovar uns pressupostos 
per al 2009 marcats per la 
contenció i amb un difícil ob-
jectiu que és mantenir i fi ns i 
tot prestar nous serveis, com 
ara el de la nova Biblioteca, 
sense augmentar els recur-
sos. L’increment del pressu-
post, que puja a 36.896.558 
euros, serà d’un 2,7% res-
pecte l’actual exercici, el que 
no arriba ni tan sols a l’IPC 
previst, que és del 3%.
Amb aquestes xifres i per tal 
que els comptes surtin sen-
se afectar els serveis, caldrà 
fòrmules imaginatives i potser 
dràstiques en alguns casos. 
Ara bé, si la població n’està in-
formada i es compta amb els 
suggeriments i les opinions de 
les entitats, es pot aconseguir 
que les mesures anticrisi no 
siguin necessàriament impo-
pulars. Cal, doncs, un espai 
d’anàlisi i de debat que per-
meti la ciutadania conèixer a 
fons els pressupostos i poder 
fer les seves aportacions.
D’altra banda, malgrat que 
el 2009 es presenta, d’en-
trada, com un any compli-
cat, l’anunci dels 5,5 milions 
d’euros que poden arribar 
a Montcada des del govern 
central –part dels quals es 
destinarà a asfaltar carrers– 
arriba com a un bon regal en 
aquestes dates. Bones festes 
i bon any!
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El proper número, el 16 de gener

El camino de acceso a Can Pomada está lleno de socabones

laveu@montcada.org

¿Cuándo se abrirá al público nueva pasarela que hay en Can Sant Joan que 
pasa por encima de la línea de tren? Se instaló este verano y todavía está 
cerrada. M.J I Can Sant Joan
La nova passera construïda a l’entrada de Montcada i Reixac des de 
la C17, pel barri de Can Sant Joan, forma part del projecte del Pla del 
Congost que ha implicat també la urbanització de la carretera antiga 
de Sabadell, connexió entre el barri de Vallbona i el Polígon de Can 
Cuiàs, juntament amb l’arrenjament del torrent de Can Tapioles. A data 
d’avui, els treballs són practicament fi nalitzats, pendents únicament 
de petits aspectes quant als acabats. Està previst recepcionar les obres 
properament, moment en el qual es podrà utilitzar la nova passera. 
Jordi Climent, president de l’Àrea de Política Territorial (PSC)

Agradecimiento
El motivo de esta carta es agradecer 
el acuerdo del Pleno del Ayuntami-
ento de Águilas de otorgar a una ca-
lle de este municipio el nombre de 
nuestro fallecido padre Antonio Cam-
pos Mula ‘El Toribio’, apodo con el 
que se le conocía a él y a su hermano 
Manuel. Consideramos que este acu-
erdo es un acto de reconocimiento 
por la labor de exaltación y honra de 
su idolatrado pueblo y por su impli-
cación en ayudar a todos sus paisa-
nos que en los difíciles años 50 y 
60, emigraron a Barcelona en busca 
de una vida mejor. Además de recibir 
en nuestra casa a muchos de ellos, a 
decenas les buscó trabajo en las em-
presas cuyos propietarios conocía por 
residir en el barrio de Barcelona don-
de trabajaba como cartero. Mantuvo 
en comunicación continua a toda la 
colonia aguileña, asignándole ésta el 
título honorífi co de “Cónsul de Águi-
las en Barcelona” que él aceptaba 
con una sonrisa de orgullo.
En los últimos años de su vida y 
ya jubilado, contribuyó a recuperar 
y mantener una de las manifesta-
ciones más genuinas del Carnaval 
conocida como las Murgas, para 
las que compuso varias letras y mú-
sicas, creando y dirigiendo una de 
ellas y llegando a actuar en varias 
cadenas de televisión nacionales.
Queremos dejar constancia de nues-
tro agradecimiento a José Asensio, 
insigne aguileño de Sabadell, alma 
y motor de todo el proceso; a Alfon-
so López, que con gran dedicación 
y cariño recogió las fi rmas de los 
aguileños residentes en Montcada, y 
a Juan Oliver, director del programa 
de la TV local “La Aguilica”. Asimis-
mo agradecemos de corazón a todos 
los aguileños fi rmantes, conocidos 
y anónimos, su participación. Tam-
bién queremos manifestar nuestra 
perplejidad por la ausencia total de 

representantes del Ayuntamiento de 
Águilas el día de la inauguración. 

Familia de Antonio Campos
Montcada Nova

Sorteo bilingüe
El 21 de noviembre tuve la ocasión 
de estar en el sorteo de las vivien-
das de Protección Ofi cial. Fue un 
sorteo impecable, las cifras se de-
cían en catalán y se leían muy bien. 
La mayoría de las personas que allí 
se encontraban iban a comprarse 
el primer piso de su vida, un hecho 
tan importante que necesitas que te 
expliquen las cosas con claridad y 
entendibles. Más de uno me ha dicho 
que le hubiera gustado que se lo expli-
caran en castellano. En el trayecto de 
subir, bajar, entrar en el recinto, estar 
en las gradas, no escuché casi ningu-
na palabra en catalán.
“Protección Ofi cial” lo hace por ley 
y el potencial comprador lo hace con 
sacrifi cio de 180.000 euros. Es una 
cifra más que importante para el que 
lo compra, así colabora con el proyecto 
común de reactivar la economía. Me-
rece un respeto. Es obvio que estamos 
en Catalunya, tenemos dos idiomas 
pero en esta ocasión se requería por 
lo menos explicar desde la mesa más 
de la mitad de lo que allí se estaba di-
ciendo en castellano. Para entenderse 
bien, se pueden utilizar los dos idio-
mas, que para eso son nuestros, pero 
no siempre se va a hablar uno y nunca 
el otro en cosas importantes.

Pilar Palenciano
Montcada 

Denuncia
El 27 de noviembre mi padre me 
llamó al trabajo porque se encontra-
ba mal. Al llegar, me encontré con 
que se estaba ahogando, con fi ebre 
y muy nervioso, tanto que no podía 
caminar ni levantarse, caía al suelo, 
con lo cual no podía trasladarlo yo 

sola. Llamé al 061, porque en ese 
estado no podía ir al ambulatorio, 
cogieron datos, me pasaron con una 
doctora (desconozco nombre, su 
número de colegiado y si tiene títu-
lo) y le expliqué el cuadro para que 
enviara una ambulancia. Dicha Sra, 
porque no tiene otro nombre, valoró 
telefónicamente el tema y denegó la 
ambulancia, aduciendo que llamara 
al ambulatorio ya que “ir al hospital 
no es bueno para nadie”. Imagínen-
se la cara de idiota que se me quedó.
Le colgué el telefono y llamé al CAP, 
explicándoles el caso y me contesta-
ron muy amablemente que enviarían 
un médico cuando pudieran (mientras 
tanto, mi padre ahogándose). Llamé al 
112, que me derivó al 061 otra vez, 
y me volvieron a negar la ambulancia, 
comenté que entonces llamaría a los 
Mossos, a lo que la respuesta fue: 
“Dice la doctora que ya la manda”. 
Entre la primera llamada y la última 
pasaron  45 minutos más 20 que tar-
dó la ambulancia.
Agradecer de todo corazón el trato 
que tuvieron con mi padre los pro-
fesionales de la ambulancia (chico y 
chica), ante todo “chapeau” por ellos 
por su vocación y trato humano. Mi 
padre lleva ingresado desde ese día en 
el hospital Vall d’Hebron con pneumo-
nía. Desde este medio de comunicaci-
ón, quiero darle las “gracias” a la doc-
tora del 061 porque si cree que ir al 
hospital no es bueno para nadie, que 
hubiese elegido otra profesión, es todo 
menos profesional. 

Ana María Pérez
Font Pudenta

Faltan pediatras
Montcada i Reixac tiene 32.000 
habitantes y dos CAP, hasta aquí 
perfecto, pero... El 1 de diciembre, 
en el CAP del centro, donde hay 3 
pediatras –una está de excedencia y 
otra está de baja y no hay sustitución, 

y la que está sólo visita por las maña-
nas– mi hermana fue con mi sobrina 
de dos años de urgencias, con gastro-
enteritis y un posible cuadro de bajada 
de azúcar, pues ya le ha pasado alguna 
vez. Había diez niños y ningún pedia-
tra. ¡Pobrecitos, no saben que han de  
ponerse enfermos por las mañanas! 
Cuando le tocó, el Sr. médico le dijo 
a mi hermana que le diera un zumo a 
la niña (pues no había comido en todo 
el día) y que no podía recetarle nada 
porque no era pediatra.
¿Ustedes, saben lo que es la omisión 
de socorro en derecho penal? ¿Debe 
pasar alguna desgracia para que se 
haga algo? ¿Me pueden decir a qué 
Mutua está apuntada la consellera 
de Sanitat para apuntarnos el resto? 
Eso sí, por favor cobrennos 1 euro por 
la magnífi ca asistencia que nos están 
prestando. Hasta a los cerdos y al ga-
nado los tratan mejor. 
En la zona del Vallès (Montcada, Cer-
danyola y Ripollet) hay una indefensión 
total en cuanto a asistencia de pediatras 
se refi ere. Sólo un consejo, que no  le 
pase nada a mi familia por la falta de 
asistencia. Y, por cierto, no me contesten 
amablemente a esta carta, solamente 
háganlo llegar a esas personas que están 
en sus despachos y que no se acuerdan 
de los que les dan de comer. Propongo, 
igual que se hace en la empresa privada, 
por mala gestión e incompetencia: sus-
pensión de empleo y sueldo, seguro que 
sí que había presupuesto para atender a 
las personas porque, les guste o no, los 
niños son nuestro futuro.

M. P.
Pla d’en Coll

Aclariments
En l’anterior número vam informar de la 
plantada d’arbres feta a la Serralada de Ma-
rina. Aquesta activitat va ser organitzada per 
l’ADF amb la col·laboració de l’AMPA del 
CEIP El Turó. D’altra banda, arran la publi-
cació de l’article sobre Intorsa a la secció 
del Retro, hem sabut que la primera dona 
que hi va treballar va ser Paquita Munuera.

Hace un año envié una carta a La 
Veu explicando el mal estado en 
el que se encontraba el camino 
de acceso a Can Pomada y de im-
mediato vinieron los servicios del 
Ayuntamiento a arreglarlo. Ahora 
el camino está otra vez fatal. No 
hay agujeros, hay socabones, so-
bretodo los días de lluvia. Espero 
que las autoridades tomen medi-
das al respecto.

CARMEN BARRIENTOS | MAS DURAN
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>Portaveus municipals
Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

Jordi Climent
Portaveu del PSC

Gràcies, president
El Fons Estatal d’Inversió Local, creat pel govern 
socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, do-
tarà Montcada i Reixac de prop de 5,7 milions 
d’euros per a noves actuacions que han de mi-
llorar els espais públics de la nostra ciutat i han de 
crear nous llocs de treball adreçats a persones en 
situació d’atur.
La notícia és realment extraordinària i espectacular.
Aquesta iniciativa esdevé el primer pla global d’actua-
ció contra la crisi posat en marxa a la Unió Europea 
i inclou mesures adreçades a famílies, empreses, 
sistema fi nancer, al foment de l’ocupació i a la mo-

dernització de l’economia. Dotat amb 8.000 milions 
d’euros, el pla té com a objectiu la creació de 300.000 
nous llocs de treball per mitjà d’obres de nova plani-
fi cació a nivell municipal que s’han de realitzar els 
propers 15 mesos i han d’estar clarament orientades 
a la millora de carrers, xarxes d’enllumenat i clave-
gueram, protecció del medi ambient, conservació 
dels patrimonis municipal i històric o a la supressió 
de barreres arquitectòniques, per exemple.
No hi ha dubte que els carrers de Montcada i Rei-
xac, part de les persones de la nostra ciutat que es 
troben desocupades i la convivència de tots plegats 

en sortiran benefi ciats d’aquesta iniciativa. Mentre 
acabem d’enllestir les propostes a presentar al Mi-
nisteri d’Administracions Públiques, que és qui ges-
tionarà el Fons, permetin-me que, en nom del Partit 
dels Socialistes de Catalunya a Montcada i Reixac 
els desitgi el més feliç dels Nadals i una immillorable 
entrada d’any.
Per acabar, una petició tant per a aquestes dates com 
per al dia a dia: tot allò que puguin adquirir a qualsevol 
comerç de Montcada i Reixac, no ho vagin a buscar a 
un altre lloc. La qualitat i el servei dels establiments de 
la nostra ciutat, de ben segur, els satisfarà.

Presupuestos austeros
Ante una situación de crisis se espera una acti-
tud responsable, unos presupuestos que pasen 
por la contención del gasto ordinario en conso-
nancia con una previsión realista de los ingresos, 
adaptados a las necesidades que la actual situa-
ción genera entre la ciudadanía.
Una actitud políticamente responsable, que ten-
ga como punto de partida el análisis de todos y 
cada uno de los servicios que actualmente rea-
liza el Ayuntamiento, para diferenciar entre los 
que son imprescindibles y los que no lo son, 
aunque puedan ser necesarios, y para estable-

cer prioridades. Pero la respuesta que ha dado el 
Gobierno Municipal a través de sus presupuestos 
ha sido reducir tímidamente los gastos en el área 
de Presidencia –en un 1%– y en las partidas de 
Protocolo, un 5%, mientras los servicios Sociales 
se congelan, los de Juventud se reducen en un 
9%, los de Salud se reducen en un 17%, los de 
Integración Social y Derechos Civiles se reducen 
en un 20%, los de Medio Ambiente se reducen 
en un 39%, los de Promoción Económica y Co-
mercio se reducen en un 44% o desaparecen 
los servicios de Dona i Igualtat. El Capítulo que 

más se incrementa es el de Gastos Financie-
ros, que llega a un 44%, prueba inequívoca del 
aumento del endeudamiento real de nuestro 
Ayuntamiento.
Coincidiréis conmigo que estos presupuestos 
no pueden ser catalogados ni de austeros, ni 
de valientes, ni de realistas. No le vemos la 
fi nalidad social, ni que estén orientados a las 
personas que padecen más la crisis. El Gobier-
no Municipal piensa que sí, incluso dice que sí, 
pero los números nos demuestran lo contrario. 
¡Estos presupuestos cantan!

El alcalde que pierde los papeles...
En el último Pleno municipal celebrado pudimos asis-
tir a una de tantas salidas de tono del ilustre Alcalde 
de Montcada i Reixac; pero esta vez llegó demasiado 
lejos. En un punto en el que se trataba el retraso en 
la construcción del IES Montserrat Miró, aproveché 
para recordar que tanto dicho IES como el Hospital 
Ernest Lluch llevan un gran retraso en el inicio de las 
obras, cosa evidente para cualquier mente clara pero 
que a algunos les duele escuchar y tener que reco-
nocer. Pues bien, el señor Alcalde tuvo la ocurrencia 
de acusarme de hacer “apología del terrorismo”. Sí, 
sí, han leído ustedes bien. Entiendo que les parezca 

increíble pero es lo que tenemos, desgraciadamente. 
Ante mi sorpresa e indignación por ser acusada de un 
delito (hay que recordar que realizar apología del ter-
rorismo es un agravante de la inducción al delito, que 
también constituye en sí misma una práctica delicti-
va, pero por su especial carácter se la clasifi ca y pena 
con una mayor contundencia) tuve un doble pensa-
miento: por un lado, que dicha expresión era fruto del 
desconocimiento absoluto del signifi cado que tiene, lo 
cual es de una enorme gravedad o, por otro lado, que 
conociendo el alcance de sus palabras, prefería arro-
jar semejante injuria, cosa mucho más grave todavía: 

en cualquiera de los casos, un hecho denunciable. 
Es decir, aquellas situaciones a las que el Alcalde nos 
tiene tan acostumbrados, esta vez sobrepasó todas las 
líneas posibles y le llevó a perder absolutamente los 
papeles y el respeto hacia lo que representa el Pleno 
municipal, que por lo visto desconoce o no le intere-
sa conocer. En defi nitiva, el Alcalde profi rió un insulto 
hacia mi persona que representa una acusación de 
delito y que, evidentemente, no le puede salir gratis. 
Sigo esperando sus disculpas públicas ya que, de no 
ser así, me veré obligada a presentar la querella que 
tal hecho merece.

El govern fa al·legacions a les seves ordenances
El govern ha fet al·legacions a les seva pròpia 
ordenança fi scal reguladora de l’IBI i aprovada 
en el Ple d’octubre. D’aquesta manera, intenta 
pal·liar els efectes del desgavell contributiu que 
comportava la seva primera proposta i que supo-
sava per a la majoria de la ciutadania  increments 
molt per sobre del 4,5 % de mitjana que s’havia 
anunciat.
Ara, en els immobles d’ús residencial, l’increment 
serà del 4% sobre el rebut del 2008 si la fi nca té 
un valor cadastral de fi ns a 80.000 euros i d’un 
6% si supera aquesta quantitat. Tot i així l’incre-

ment està per sobre del compromís adquirit pel 
govern, conjuntament amb el Consell Comarcal, 
de no pujar les ordenances fi scals per sobre de 
l’IPC anual. Un IPC que, si bé al mes de juliol es 
preveia del 4,5%, avui es pensa que no superarà 
el 3%. El govern ha fet un gest tirant-se enrera de 
la seva proposta inicial, però no ha estat sufi cient. 
A més, el context econòmic que estem travessant 
especialment agreujat a Montcada amb un índex 
d’atur que supera en 2 punts la mitjana catala-
na, hauria de motivar el govern a aplicar mesures 
especials de subvenció destinades a col·lectius 

especialment afectats com són els aturats i les 
persones vídues o separades amb càrregues fa-
miliars. Una proposta presentada per Esquerra 
que el govern no ha volgut incorporar. 
Tot i així, i sabent el moment incert que molts pa-
teixen, cal aprofi tar aquestes festes per gaudir de 
la família i dels amics, amb el convenciment que 
superarem aquest etapa i l’encaminarem cap a 
un futur millor.

Eva García
Portaveu del PPC

Josep M. González
Portaveu d’ICV-EUiA

Marta Aguilar
Portaveu d’Esquerra

Austeritat i ambició
El govern municipal afronta el pressupost 2009 
en un context de crisi econòmica generalitza-
da que afecta molts ciutadans i ciutadanes de 
Montcada i Reixac. Sensibles a aquesta realitat, 
hem aprovat un pressupost 2009 d’austeritat 
i contenció en la despesa ordinària i capaç de 
mantenir amb ambició el nivell d’inversió dels 
darrers anys sense incrementar la pressió fi scal.
En una situació de forta debilitat de l’economia 
productiva i fi nancera, creiem que el sector pú-
blic, el nostre Ajuntament ha de liderar la inver-
sió en la nostra ciutat. La progressiva disminució 

de l’endeutament permet una forta capacitat de 
despesa en àmbits estratègics en una situació de 
crisi: atenció social i promoció econòmica.
És en aquest context que volem fer una especial 
atenció a les persones, en general, i en particular 
a les que la crisi econòmica està castigant amb 
més cruesa, a les famílies amb difi cultats. Tam-
bé  volem incrementar la despesa en inversions 
en infraestructures, en obres al carrer. Ambdós 
àmbits són els que experimenten un creixement 
més important en el pressupost.    
En referència a les infraestructures, tenim com a 

objectiu per al 2009 acabar els equipaments ac-
tualment en obres: escola bressol de Can Casa-
mada, el teatre–Auditori Municipal en el complex 
Aqua i el Pla de Barris de la Ribera. Un segon 
objectiu és fer una important actuació de remo-
delació de carrers de la nostra ciutat, començant 
pel carrer Major.  
És, en defi nitiva, un pressupost marcat per la 
responsabilitat i l’ambició. Posem tot el que te-
nim al nostre abast, recursos personals i econò-
mics, per mantenir una especial atenció a les 
persones en un context de crisi.

Joan Maresma
Portaveu de CiU

Opinió
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19 l divendres
Activitats de Nadal. Contes del món i ac-
tuació de la Coral infantil Mare de Déu 
del Turó i l’Escola Municipal de Músi-
ca de Cerdanyola. Hora: 17.30h. Lloc: 
Centre Cívic La Ribera. 

Inauguració. Del XIIè Mercat d’Art. Hora: 
19.30h. Lloc: Casa de la Vila.

20 l dissabte
Visita. “Els personatges de la Rambla”. 
Hora: 11h. Lloc: Font de Canaletes. Or-
ganitza: Fundació Cultural Montcada.

Concert de Nadal. A càrrec dels alum-
nes de l’Associació Musical Giravolt. 
Hora: 17.30h. Lloc: Auditori Municipal. 
Gratuït.

Festa. D’aniversari de l’Agrupament Es-
colta El Turó. Hora: 20h. Lloc: Plaça de 
l’Església.

21 l diumenge
Fira. De Santa Llúcia. Hora: 10h. Lloc: 
Plaça del Poble de Terra Nostra. Organit-
za: AV de Terra Nostra.

Visita. Del Pare Noël i xocolatada. Hora: 
11h. Lloc: Font Pudenta i Muntanyeta.

Visita. Del Pare Noël. Hora: 12h. Lloc: 
Centre Cívic Can Cuiàs. 

Cinema. Projecció de curts infantils. 
Hora: 12h. Lloc: Auditori Municipal. 
Preu: 3,5 euros. 

Infantil. Conta-contes, amb Sílvia Mató. 
Hora: 17h. Lloc: Abi.

Teatre. El mètode Korosema, del grup 
de teatre de La Salle Montcada. Hora: 
18h. Lloc: Sala d’actes de La Salle.

Concert. De Nadal de la Coral Mare de 
Déu del Turó i la Coral Nou Món del Gui-
nardó. Hora: 18.30h. Lloc: Església de 
Santa Engràcia.

22 l dilluns
Presentació. Del calendari municipal 
2009 i la Guia-Agenda. Hora: 19.30h. 
Lloc: Auditori Municipal. 

23 l dimarts
Cagatió. De Montcada Centre Comerç 
Hora: De les 11 a les 14h i de les 17 a 
les 21h. Lloc: Plaça de l’Església.     

24 l dimecres
Visita. Del Pare Noël. Per a infants fi ns 
a 12 anys. Hora: 19.30h. Lloc: Local de 
l’AV de la Ribera (Conca, 8). Organitza: 
Comissió de festes de la Ribera.

25 l dijous
Música. Concert de jazz, amb Clara 
Luna i els Lunar Project. Hora: 22h. 
Lloc: Abi. Preu: 18 euros, 14 euros per 
als socis.

27 l dissabte
Tradicions. Pessebre vivent, a càrrec 
del Grup de Joves de La Unió. Hora: 
18h. Lloc: Plaça Salvador Espriu de Mas 
Rampinyo.

28 l diumenge
Tradicions. Joc del quinto. Hora: 18h. 
Lloc: Abi. També el 4 de gener.

Concert. Solidari de Nadal, amb el tenor 
Gabriel Blanco i la pianista Marta Pujol. 
Hora: 19h. Lloc: Església de Santa En-
gràcia. Preu: 12 euros a taquilla, 9 anti-
cipada i 6 per als jubilats.

Teatre. Representació d’Els Pasturrats, 
una versió d’Els Pastorets. Hora: 19h. 
Lloc: Casino de Terra Nostra. Organitza: 
Grup de Titelles, o no? 

31 l dimecres
Festes de Cap d’Any. A la sala d’actes 
de La Unió de Mas Rampinyo. Hora: 
23h (reserves a la Secretaria fi ns al 24 
de desembre). Preu: 15 euros socis i 
20, la resta. A l’Associació Benèfi co Ins-
tructiva Abi (Colon, 5), amb l’Orquestra 
Trio Fantasia. Hora: 00h (Reserves al te-
lèfon 935 640 006 o en horari d’ofi cina, 
els dimecres i dijous de 19 a 21h). Preu: 
20 euros socis i 24, la resta (inclou or-
questra, cava i torrons).

3 l dissabte
Tallers. De Reis. Hora: De 10 a 14h i de 
16 a 19h. Lloc: La Unió (a les 19h, arri-
bada del Patge Reial i xocolatada).

Festa infantil. Amb infl ables (matí) i la 
visita del Carter Reial (tarda). Lloc: Plaça 
Bosc. Organitza: AV de Can Sant Joan.

Visita. Del Carter Reial. Hora: De 17 a 
20h. Lloc: Gimnàs Municipal (també el 
dia 4, d’11 a 14h).

5 l dilluns
Cavalcada. Dels Reis d’Orient. Hora: De 
18h. Lloc: avinguda de la Ribera, passat 
el pont de la Roca (veure pàgina 29).

9 l divendres
Rocòdrom. Dins del programa ‘Divendres 
a la carta’. Hora: 18h. Lloc: Can Tauler.

13 l dimarts
Xerrada. ‘Com aprendre a fer les coses. 
Aprendre a tenir oci’, dins del programa 
Posa’t on. Hora: 19h. Lloc: Can Tauler. 

14 l dimecres
Inauguració. De fotografi es d’Olga Iran-
zo. Hora: 19.30h. Lloc: Kursaal.

15 l dijous
Inauguració. Exposició Pirates a la Medite-
rrània. Hora: 19.30h. Lloc: Casa de la Vila.

Concert. De gospel a càrrec de Dani Alon-
so i la Coral de Gràcia. Hora: 21.30h. Lloc: 
Kursaal. Organitza: AV de Can Sant Joan. 

16 l divendres
Inauguració. De la coberta de la pista del 
CEIP Reixac. Hora: 15.30h. Organitza: IME. 

>Agenda Cavalcada dels Reis d’Orient
5 de gener, 18h
Av. de la Ribera
Can Sant Joan
Carrer Major (19,30h)
Rambla dels Països Catalans
Mas Rampinyo
(veure pàgina 28)

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

19 20 21

26 27 2823 24 2522

230 31 129

Guix E.Relat E.Relat

Pardo Guix GuixRivas Duran J.VilaJ.Relat

J.VilaJ.Relat Rivas DuranV.Nieto

Farmàciesdesembre/gener

29 30
Pardo Pardo

3 4

96 7 85
E.Relat V.Nieto J.Relat Rivas Duran J.Vila

10
J.Vila

11

Guix

12
V.Nieto

14
Rivas

16
E.Relat

13
J.Relat

15

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

XIIè Mercat d’Art
Obres de 19 artistes
Fins a l’11 de gener

Kursaal 

Exposició de pintura 
de Marco A. Pérez Oliván
Fins a l’11 de gener

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 Sebastià Herèdia

Ajuntament 935 726 474
Ambulàncies 061
Atenció Ciutadana 010
Sanitat Respon 902 111 444
Casa de la Vila 935 651 122

Telèfons d’interès
Kursaal  934 451 888
Mossos d’Esquadra 088-112
Policia Local 092
Policia Nacional 935 642 450
Taxis 936 917 600

CINEMA

 CURTS INFANTILS
del Festival Mecal

21 de desembre, a les 12h 
Preu: 3,5 euros
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>Cultura Les obres a la plaça 
d’Espanya alteren 
la Cavalcada PÀG. 28

Eva Sereno exposa a 
l’Auditori una mostra 
de pintura  PÀG. 29

TRASLLAT

Ja fa dies que els operaris estan col·locant el mobiliari a les diferents dependències de la nova biblioteca Elisenda de Montcda | SANTI ROMERO

La biblioteca Elisenda de Montcada podria 
inaugurar-se la primera quinzena de març
L’equipament del carrer Montiu, que funcionava des del 1981, tancarà les seves portes l’1 de gener i  es convertirà en una sala de lectura

“El comiat de la rateta” és l’úl-
tima Hora del conte que aco-
llirà la Biblioteca de Montcada 
Centre (el 19 de desembre, a les 
18h). A partir de l’1 de gener, 
el centre tanca les seves portes 
i comença el trasllat a les noves 
instal·lacions del Pla d’en Coll. 
Operaris de l’empresa MTC 
Offi ce Solutions ja han comen-
çat a col·locar el mobiliari a la 
Biblio teca Central Urbana Eli-
senda de Montcada que, amb 
més de 3.000 m2 i un ampli 
catàleg de serveis, es podria 
inaugurar la primera quinzena 
de març, segons les previsions 
municipals.

Sala de lectura. El local del car-
rer Montiu, propietat de Caixa 

Sabadell, és convertirà en una 
sala de lectura i estudi, dotat 
amb llibres de consulta gene-
ral i una col·lecció de revistes 
i diaris, tal com es va acordar 
al Ple municipal de gener del 
2004 per unanimitat. L’equi-
pament no oferirà servei de 
préstec. 
Durant el temps que duri el 
desmantellament i trasllat de 
la biblioteca, aproximadament 
dos mesos, els usuaris  hauran 
de dirigir-se a la Biblioteca de 
Can Sant Joan. “Sabem que 
aquest procés pot resultar in-
còmode, però hem de pensar 
que aquests inconvenients 
són temporals i aniran en 
benefi ci d’un millor servei”, 
ha explicat la directora de la 
biblioteca, Núria Camps.

Laura Grau | Redacció

Apunt històric

La història de la Biblioteca de Mont-
cada centre està vinculada en els 
seus inicis a l’obra social de Caixa 
Sabadell. Aquesta entitat va ser la 
primera a obrir una ofi cina d’estal-
vis al nostre municipi l’any 1941. 
La seva seu va ser la Torre Vives (a 
la foto), ubicada al carrer Bogatell 
cantonada amb Colon. Avui dia 
està situada al mateix lloc, però la 
torre va ser substituïda per un edi-
fi ci modern i  un bloc de pisos. La 
primera biblioteca es va inaugurar 

en una de les dependències de la 
torre l’1 de juliol de 1941 al mateix 
temps que la sucursal. La sala tenia 
capacitat per a 22 lectors i compta-
va amb un fons de 2.744 volums 
(fi lial de la biblioteca de Caixa Sa-
badell). Al 1981 i fruit d’un acord 
entre la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament i la Caixa Sabadell, la 
biblioteca va canviar d’ubicació i va 
passar a integrar-se dins la Xarxa 
de Biblioteques Populars. El nou lo-
cal, que és l’actual, es va inaugurar 

el 3 de març de 1982, amb 12.081 
volums, fons que amb el pas dels 
anys hem anat incrementant i po-
sant al dia. Actualment la Biblioteca 
depèn de l’Ajuntament que la ges-
tiona en conveni amb la Diputació 
i està integrada en la Xarxa de Bi-
blioteques Municipals. Tenim un 
fons  aproximat de 25.000 llibres i 
7.000 exemplars de revistes que 
es corresponen a 200 títols. També 
disposem d’una col·lecció de més 
de 2.000 àudios.

La biblioteca es va inaugurar el 1941 a la seu de Caixa Sabadell

Núria Camps
Directora de la Biblioteca de Montcada Centre
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Fins al 16 de gener la parrò-
quia de Santa Engràcia acull la 
26a exposició de diorames de 
l’Agrupació de Pessebristes de 
Montcada i Reixac, inaugurada 
el 12 de desembre amb la pre-
sència d’autoritats municipals. 
La mostra està formada per una 
desena de pessebres, entre els 
quals destaquen la reproducció 

del monestir de Ripoll feta per 
Francesc Maresma a partir de 
taps de suro i el d’Amable Gu-
tiérrez, que utilitza pasta de pa-
per de diari per construir les ca-
ses en lloc de guix o porexpan, 
material més freqüent. L’horari 
de visita és els dies feiners, de 
19.30 a 20.30h; els dissabtes, 
de 18 a 20h i els festius, també 
d’11 a 13.30h.

Santa Engràcia acull una 
exposició de diorames

Laura Grau | Montcada

La recaptació del concert solidari
es destinarà a famílies de Montcada
Entitats com Giravolt i la Coral Mare de Déu del Turó també faran concerts durant el desembre 

El tenor Gabriel Blanco i la pia-
nista Marta Pujol protagonitza-
ran el concert solidari de Nadal 
que organitza l’Ajuntament el 28 
de desembre a l’església de San-
ta Engràcia (19h). Les entrades 
es poden comprar a la Casa de 
la Vila de forma anticipa al preu 
de 9 euros (6, per als jubilats) o 
bé a taquilla, al preu de 12 eu-
ros. Els diners que es recaptin es 
destinaran a famílies de Montca-
da amb necessitats econòmiques 
a través de l’entitat Càritas. El 
concert inclourà peces de músi-
ca sacra i cançons populars ca-
talanes.
Durant el mes de desembre 
s’han programat dos concerts 
més de Nadal: el dels alumnes 
de l’Associació musical Giravolt, 
que actua ran el 20 a l’Auditori 
Municipal (17.30h) i el de la Co-
ral Mare de Déu del Turó, que 
tindrà lloc el 21 a l’església de 
Santa Engràcia amb la participa-

ció de l’Escolania de Montcada i 
la Coral Nou Món del Guinardó 
(18.30h). 

Drets humans. El 15 de gener 
l’AV de Can Sant Joan organitza-
rà el IV Concert de gospel a fa-
vor dels drets humans amb mo-
tiu del seixantè aniversari de la 

Declaració dels Drets Humans. 
Amb el lema “El somni conti-
nua”, en referència a la famosa 
frase del Premi Nobel de la Pau 
Martin Luther King, el concert 
anirà a càrrec de Dani Alonso i 
la Coral de Gràcia i tindrà lloc 
a l’Espai Cultural Kursaal a les 
21.30h.

Laura Grau | Redacció

El tenor Gabriel Blanco i la pianista Marta Pujol protagonitzaran el concert solidari | ARXIU

ACTIVITATS DE NADAL

Les estacions i vies de tren locals, 
tema del calendari municipal 2009  

Les diferents estacions i vies ferro-
vià ries que travessen el municipi 
són el tema de les fotografi es del 
calendari municipal del 2009. 
Manuel Almagro, Ángel Henares 
i Pedro Caballero, de l’Agrupació 
Fotogràfi ca de Montcada i Reixac 
(Afotmir), són els autors de les 
imatges. L’almanac i la Guia-Agen-
da 2009, que el Consistori edita 
des de fa 10 anys, es presentaran 
el 22 de desembre a l’Auditori 
Municipal(19.30h). El material es 
podrà aconseguir a l’Ajuntament i 
a la Casa de la Vila | LG

Dinou artistes participen 
al XIIè Mercat d’Art

Un total de 19 artistes, la majoria 
pintors, participaran al XIIè Mer-
cat d’Art, que s’inaugura el 19 de 
desembre a la Casa de la Vila. Els 
pintors són Remei Medina, Jordi 
Salat, Rosa Rafecas, Maria Car-
mona, Sandra Zamorano, Maria 
Teresa Gràcia, Rosa Freixas, Lina 
Vega, Gabriel Renom, Wilson 
Geo vanny, José Maria Palacio, 
Carolina Xambó, Cristina Jordà, 
Eva Zamarreño, Elena Mediero i 
Josep Maria Pons. També posa-
ran les seves obres a la venda el 
fotògraf Santi Romero, l’escultor 
Francisco Sánchez i la ceramista 
Carme Vilà | LG

L’almanac i la Guia-Agenda es presentaran el 22 de desembre a l’Auditori Municipal

Destaquen dos pessebres fets amb taps de suro i paper de diari

Els diorames són pessebres encaixats en fi nestres, com el de la fotografi a |  SANTI ROMERO

Una de les fotos del Mercat d’Art | S.ROMERO Aquesta és la fotografi a que il·lustra la portada del calendari municipal del 2009 | AFOTMIR
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Les obres de soterrament de la 
carretera C-17 obligaran a modifi -
car el recorregut de la Cavalcada 
de Reis en el seu últim tram el 5 
de gener. En lloc de passar per la 
plaça Espanya, Ses Majestats i el 
seu seguici accediran a Mas Ram-
pinyo pel carrer Sant Ramon i 
continuaran per Alt de Sant Pere, 
Palamós, l’avinguda Catalunya 
i  Anselm Clavé, on fi nalitzarà la 
desfi lada. La resta de l’itinerari es 
manté igual.  Començarà a les 18h 
a l’avinguda de la Ribera (passat 
el pont de la carretera de la Roca), 
seguirà pel Pont de la Mina i en-
trarà a Can Sant Joan per l’avin-
guda de la Unitat. 

Itinerari. Després de recórrer els 
carrers Bifurcació, Bateria, Ma-
sia i Mina, la comitiva reprendrà 
l’avinguda de la Unitat per diri-
gir-se al carrer Major, on arribarà 
a les 19.30h. A la plaça de l’Esglé-
sia les autoritats lliuraran als Reis 
les claus de la ciutat i des d’allà 

enfi laran el pont de la Salle i la 
Rambla dels Països Catalans fi ns 
a la C-17. Enguany la Cavalcada 
estarà formada per sis carrosses 
i 42 patges reials que repartiran 
tres tones de caramels sense glu-
ten. La primera parada dels Reis, 

abans d’iniciar el recorregut, serà 
el Casino de Terra Nostra a les 
17h. Prèviament el Carter Reial 
recollirà les cartes dels nens el 3 
de gener (de 17 a 20h) i el 4 (d’11 
a 14h) a la haima que s’ubicarà al 
gimnàs municipal.

ACTIVITATS DE NADAL

La Cavalcada modifi carà l’itinerari 
a causa de les obres de la C-17
L’accés a Mas Rampinyo es farà pel carrer Sant Ramon, en lloc de la plaça Espanya

Laura Grau | Redacció

Els centres cívics oferten
activitats per a la canalla
Terra Nostra acollirà una Fira de Santa Llúcia el 21 de desembre

L’Abi prepara un concert de jazz 
i una festa per acomiadar el 2008 

Els Reis fan una parada a Terra Nostra abans de recórrer la resta del municipi | ARXIU/AFOTMIR

La Unió acull propostes 
per a tots els públics

Amb el lema El Nadal als centres 
cívics, la xarxa d’equipaments 
ofereix un programa d’acti-
vitats destinades als nens. A 
Terra Nostra, el Centre Cívic 
l’Alzina ofereix del 21 al 30 de 
desembre un programa que in-
clou ball, música, tallers i cine-
ma, a més de la visita del Pare 
Noël. El 21, hi haurà una fi ra 
de Santa Llúcia al matí (de 10 
a 14h) a la plaça del Poble que 
inclourà un Cagatió i el sorteig 
d’un lot de regals de Nadal. 
El Centre Cívic La Ribera en-
gega la programació de Nadal 
el 19 amb una sessió de contes 
del món (17.30h) i l’actuació 
de la Coral Mare de Déu del 
Turó i de l’Escola de Música 
de Cerdanyola (18.30h). El 22 
es farà un Caga Tió i el 29, un 
taller de reciclatge. 

Tallers. A Can Cuiàs, el Cen-
tre Cívic ofereix diferents ta-
llers els dies 20, 22, 23, 20 i 

30 sobre manualitats, esmalt 
al foc, contes nadalencs i una 
fi ra d’intercanvi. El 21 al matí 
està prevista la visita del Pare 
Noël. L’esplai del barri ofereix 
un servei de ludoteca del 22 al 
31 de desembre i del 2 al 5 de 
gener, de 9h a 13h, per a in-
fants entre 3 i 12 anys. El preu 
és de 45 euros per a la quin-
zena i de 32 per als socis del 
Centre Cívic, o bé de 5 euros 
per sessió. 

Silvia Díaz | Redacció

Els amants de Lulú van tocar música clàssica i peces romaneses i catalanes | SÍLVIA ALQUÉZAR

L’Abi va donar el tret de sortida 
del programa nadalenc el 14 de 
desembre amb el vermut del soci 
que va ser amenitzat pel grup Els 
amants de Lulú. L’entitat també 
ha programat un concert de jazz 
el dia de Nadal amb Clara Luna i 
el seu trio de jazz (22h), que inter-
pretaran les melodies més popu-
lars de Cole Porter. L’Orquestra 
Fantasia amenitzarà la festa de 
Cap d’Any. El preu de l’entrada 
és de 20 euros per als socis i de 
24 per a la resta. La reserva es pot 
fer al telèfon 935 640 006 | LG

Fira de Santa Llúcia de l’any passat |ARXIU/SR

La plaça Salvador Espriu de Mas 
Rampinyo serà l’escenari d’un 
pessebre vivent el 27 de desem-
bre. L’acte l’organitza el Grup de 
Joves de La Unió dintre del pro-
grama nadalenc d’aquesta entitat. 
El Grup dels Pastorets tornarà a 
representar el clàssic de Josep M. 
Folch i Torres el 28 de desembre a 
la sala d’actes de la Unió (18h). 
Per Cap d’Any, el Grup de Joves 
transformarà aquest espai en una 
discoteca mòbil a partir de les 
23h. Les entrades es poden com-
prar a la secretaria fi ns al 24 de 

desembre (15 euros per als socis, 
20 per a la resta i 3 per als nens). 
Els més petits podran gaudir 
d’una jornada de tallers el 3 de 
gener a La Unió, al matí de 10 a 
14h, i a la tarda, de 16 a 19h. A 
partir de les 19h hi haurà una xo-
colatada a càrrec de l’Associació 
de Botiguers de Mas Rampinyo i 
arribarà el Carter Reial per reco-
llir les cartes dels infants. D’altra 
banda  fi ns al 18 de gener, la sala 
del soci acull una exposició  sobre 
el 25è aniversari de la revista del 
barri El veïnat | LG
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PINTURA

‘Instants trobats, anatomia de 
l’efímer’ és el títol de l’exposició 
que l’artista montcadenca Eva Se-
reno va inaugurar el 16 de desem-
bre a l’Auditori Municipal. Sere-
no, de 36 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 Ripollet. 
La mostra està formada per obres 
sobre tela amb tècnica mixta, di-
buixos i una sèrie de fotografi es  
fetes i positivades per l’artista i 
una instal·lació. L’acte d’inaugu-
ració va comptar amb la presència 
de la regidora de Cultura, Amèlia 
Morral (CiU), qui va recordar els 
inicis de Sereno com a professora 
ajudant de Joan Capella.

Moments quotidians. El punt de 
partida de l’exposició, a la qual 
Sereno ha dedicat un any de feina, 
són els instants efímers, “aquells 

moments quotidians, fi ns i tot, 
domèstics, que poden ser enri-
quidors i estètics”, va explicar. 
Objectes com un martell, una tete-
ra, un raspall de dents o una plan-
xa prenen una signifi cació especi-
al després del tractament pictòric 
de Sereno, que fa servir la tècnica 
mixta per obtenir textures i capes 

diferents. En alguns casos, restes 
d’imatges fotogràfi ques, ja molt 
diluïdes, emergeixen de la pintu-
ra. El color té una presència testi-
monial en les obres de l’exposició. 
“Al treballar amb materials  in-
dustrials, el color es neutralitza 
i l’utilitzo com accents o notes”, 
va afegir.

Eva Sereno s’inspira en els instants 
efímers dels que està feta la vida
L’exposició que acull l’Auditori Municipal inclou fotografi es en blanc i negre, dibuixos i pintura

Laura Grau | Montcada

Eva Sereno, al centre de la foto, parlant amb uns amics durant la inauguració | LAURA GRAU

P. Oliván: “Res no és el que sembla”

D’esquerra a dreta, el pintor Pérez Oliván,  Amèlia Morral i Sebastià Heredia | LAURA GRAU

El pintor exposa al Kursaal una quinzena de teles que qüestionen els límits de la realitat

La sala Sebastià Heredia del 
Kursaal acollirà fi ns a l’11 de 
gener una exposició del pintor 
Marco Antonio Pérez Oliván 
(Mauritània, 1951). L’artista,  
que resideix actualment a 
Reus, va viure Montcada entre  
els anys setanta i vuitanta i va 
estar molt vinculat al movi-
ment veïnal de Can Sant Joan, 
barri on va viure bona part 
d’aquest perío de. “Aquesta 
exposició ha estat l’excusa 
perfecte per retrobar vells 

amics”, va dir Pérez Oliván 
durant l’acte inaugural, fet el 3 
de desembre, que va comptar 
amb la presència de la regido-
ra de Cultura, Amèlia Morral 
(CiU), i nombrosos amics i co-
neguts del pintor. 

Pintades creatives. Un d’ells, 
Sebastià Heredia, va recordar 
la tasca de Pérez Oliván com 
a dibuixant a la revista Hoja 
Informativa i la seva implicació 
en les accions reivindicatives, 
sobretot amb la pintada de mu-

rals. Per a l’autor, la fi gura de 
Sebastià està lligada a la des-
coberta del jazz, música que 
escolta mentre pinta. “Pintar 
és un acte terapèutic que em 
permet expressar les meves 
pors i els meus pensaments”. 
La seva obra, de caracter fi gu-
ratiu i infl uenciada pels seus 
anys d’ofi ci en agències publi-
citàries, intenta establir un dià-
leg amb qui la mira: “M’agra-
da qüestionar la realitat i 
demostrar que res no és el 
que sembla”, va afegir. 

Laura Grau | Can Sant Joan

Exposició col·lectiva 
al Casino de Terra Nostra
La mostra és una iniciativa dels alumnes del curs d’Eva Sereno

Una quinzena d’alumnes dels 
cursos de pintura que l’artista 
Eva Sereno dirigeix a la Casa de 
la Vila exposen les seves obres 
fi ns al 19 de gener al Casino de 
Terra Nostra. La mostra es va in-
augurar el 17 de desembre amb 
la presència de tots els alumnes. 
Es tracta de Rosa Aguilar, Raquel 
Amigo, Encarna Ávila, Ana Car-
rasco, Dolores Cordón, Cecilia 

Costan, Carmen Dios, Teresa 
Moratona, Ana Moreno, Cristina 
Moya, Josep M. Palacio, Conchi 
Palma i Dolors Vizcaíno. 
“És una gran satisfacció for-
mar part d’aquesta exposició. 
Som un grup d’amics que va 
començar a pintar sense tenir 
coneixements i que ara, gràcies 
a Eva Sereno, veiem les nostres 
obres exposades”, va comentar 
Josep M. Palacio.  

Rafa Jiménez | Terra Nostra

Foto de familía del grup d’alumnes d’Eva Sereno que exposa a Terra Nostra | RAFA JIMÉNEZ
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Reixac i la vall de Vallençana 
són el tema del reportage fo-
togràfi c del número 17 de la 
revista de divulgació històrica 
Quaderns que la Fundació Cul-
tural Montcada va presentar el 
18 de desembre a la seva seu. 
Les imatges fan un recorregut-
pel paisatge d’aquest sector de 
la Serralada de Marina i pels 
seus edifi cis més emblemàtics 
com Can Bonet, Can Panxa 
Can Toi, Can Piqué i la Tor-
re dels Frares, entre d’altres. 
El director i coordinador de 
la publicació, Jaume Alcázar, 
destaca el treball d’investigació 
que ha dut a terme Josep Ca-
pella a l’article sobre la reacció 
de l’Ajuntament els dies im-
mediats a l’esclat de la Guerra 
Civil a partir de les diferents 
reunions del ple municipal. 

Anecdotari. Un altre dels arti-
cles destacats és el d’Antoni 
Orihuela, que recull anècdotes 
i curiositats sobre la història de 

la línia de França al seu pas per 
Montcada. Gabriel Gil repassa 
la història de l’antiga masia 
de Ca n’Oller, a Terra Nostra. 
Núria Cervera –presidenta de 
la Fundació– aborda la tradició 
del ball de gitanes i el paper de 
l’Esbart Dansaire del Club Ais-
malibar i Joan Bertran parla de 
la relació de Jaume I i Montca-

da, amb motiu del vuitè cen-
tenari del naixement d’aquest 
rei. La revista dedica el seu 
editorial a la fi gura de Miquel 
Capella, col·laborador de la 
Fundació i gran coneixedor de 
la història i la toponímia locals.  
La publicació, al preu de 4 eu-
ros, es pot adquirir a la seu de 
l’entitat (Major, 47).

Laura Grau | Montcada

FUNDACIÓ CULTURAL MONTCADA

‘Quaderns’ publica un reportatge 
fotogràfi c sobre Reixac i Vallençana
La revista inclou un article sobre la reacció municipal durant els primers dies de la Guerra Civil

El Museu pren 
part al Congrés 
sobre l’Àfrica 
romana a Òlvia
El Museu Municipal va partici-
par en el Congrés sobre l’Àfrica 
romana que es va fer a Òlvia 
(La Cerdenya) entre el 10 i el 
14 de desembre. La directora de 
l’equipament, Mercedes Durán, 
va presentar una ponència sobre 
la infl uència que la institució de 
l’Annona  –encarregada de l’apro-
visionament del gra, l’oli i el vi a 
Roma– va exercir sobre els terra-
tinents del Nord d’Àfrica i d’His-
pània, repercutint en els motius 
decoratius que triaven per als mo-
saics de les seves vivendes | LG

Nova edició dels 
tallers de cuina 
per a infants

L’Auditori Municipal acollirà el 
21 de desembre (12h) la projec-
ció de curtmetratges infantils del 
Festival Internacional de Curtme-
tratges de Barcelona-Mecal. La 
sessió, adreçada a infants a partir 
de 3 anys, comptarà amb sis pel-
lícules d’animació de diverses tèc-
niques i de diferents nacionalitats 
i tindrà un marcat to familiar. 
Els títols que s’exhibiran són: El 
soterrani maleït, Gardaix, Els pirates, 
Ovelles, El tauró i el piano i El Cire-
rer. El preu de l’entrada és de 3,5 
euros i l’activitat s’emmarca en la 
programació nadalenca | LG

L’Auditori acull 
la projecció de 
curtmetratges 
infantils

La Regidoria de Cultura organit-
za una nova edició dels tallers de 
cuina infantil a l’Espai Cultural 
Kursaal. Els nens podran apren-
dre a fer pastís de tonyina, man-
donguilles amb samfaina, mousse 
de xocolata i tiramisú. Les classes 
es faran els dies 12, 19, 26 de ge-
ner i 2 de febrer de 2009  els di-
lluns de 17.30 a 19h. El preu és de 
30 euros les quatre sessions | LG

L’AE El Turó 
celebra el seu 
primer aniversari
L’Agrupació Escolta El Turó cele-
bra el 20 de desembre el seu pri-
mer aniversari. La festa comença-
rà a les 20h a la plaça de l’Església 
on actuaran els Diables de Cano-
velles i els de Montcada. A partir 
de les 21h, la festa es traslladarà 
a l’Abi, on hi haurà un sopar de 
germanor i música en directe. 
L’entrada costa 4 euros | LG

Vista de Can Panxa i la vall de Vallençana que il·lustra la portada de Quaderns | ARXIU FC
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El autobús circular, del gadità An-
tonio Serrano Cueto, és l’obra fi -
nalista de la convocatòria de no-
vembre del Premi de Microrelats 
El Basar. Serrano, de 43 anys, és 
professor titular de Filologia Lla-
tina a la Universitat de Cadis i 
gran afi cionat a la literatura. Es-
criu sobretot poesia i relats curts 
i té un blog a Internet amb el 
títol d’El baile de los silenos.  El ju-
rat, format pels crítics i escriptors 
Juan Antonio Masoliver i Sònia 
Hernández, i el crític Fernando 
Valls, escollit el text de Serrano 
d’entre els 116 rebuts. 

Mite actualitzat. El autobús circular 
és una versió actual del mite de 
Caronte, el barquer que conduïa  
les ànimes dels morts al més enllà 
a canvi d’una moneda. “He vol-
gut fugir de les imatges tradi-
cionals i he substituït la barca 
per l’autobús, el riu per la car-
retera i el barquer pel conduc-
tor”, ha explicat. Serrano també 
ha desvetllat que el text fa un ho-

menatge a un dels versos de La 
Eneida de Virgili: “oscuro bajo 
la noche solitaria, reemprende la 
marcha”. Masoliver ha destacat 
que més enllà de la interpreta-
ció clàssica, “el text també pot 
atraure el lector profà per la 
sensació d’estranyesa que crea 
i per la capacitat de suggerir 
moltes coses en poques línies”. 
El jurat ha seleccionat quatre re-

lats més: Yo vi y no preguntéis cómo, 
a Lucifogo Rofocal, de Rafael Rua-
no, d’Alacant; Escribir de fábula, de 
María Hernández, de Badalona; 
Estrenar zapatos, d’Ángel Guardio-
la, de Múrcia i En línea, de Maria 
del Mar Redondo, de Madrid. 
En aquesta convocatòria ha bai-
xat la producció en català i ha 
crescut el nombre d’autors d’ar-
reu de la península.

Laura Grau | Montcada

El gadità Antonio Serrano, autor 
fi nalista amb ‘El autobús circular’
El text és una actualització del mite de Caronte, el barquer que conduïa les ànimes al més enllà

PREMI DE MICRORELATS ‘EL BASAR’

A los once años comprendí que nunca 
sería un gran pintor. A los catorce, que 
nunca sería un gran futbolista. A par-
tir de entonces he estado abierto a toda 
clase de decepciones. Aquest és un 
dels textos que integren el llibre 
de narratives breus Descortesía del 
suicida, de Carlos Vitale (Buenos 
Aires, 1953,) que va ser presentat 
el 12 de desembre a la Biblioteca 
de Montcada Centre. La presen-

tació va anar a càrrec de la perio-
dista i escriptora, Sònia Hernán-
dez. El llibre de Vitale està format 
per una gran diversitat de textos 
curts, des de microrelats fi ns a 
aforismes i frases extretes de pin-
tades. Hernández va fugir d’eti-
quetes i va qualifi car la seva obra 
d’“espai de llibertat des d’on un 
conjunt de poques paraules, de 
vegades una sola frase, evoca 
tot un món, un passat, una vida 

paral·lela”. Tot i la diversitat de 
formes, els temes abordats són 
universals: “Les difi cultats de la 
comunicació, el temps, la mort, 
el desencant...”, va dir la crítica. 
L’acte va cloure amb la lectura 
de textos per part de Vitale que 
va reconèixer la similitud que hi 
ha entre el microrelat i la poe sia 
“per la intensitat i la precisió 
del llenguatge que requereixen 
ambdós gèneres”.

Vitale: “El microrelat i la poesia 
requereixen de la mateixa precisió”
L’escriptor i poeta va presentar ‘Descortesía del suicida’, una miscel·lània de narratives breus

Sònia Hernández i Carlos Vitale, durant la presentació del llibre a la biblioteca de Montcada Centre el passat 12 de desembre | LAURA GRAU

Laura Grau | Montcada Centre

Finalista de novembre

Cuando el autobús se detiene 
orillando la acera, las sombras 
de los viajeros se apoyan detrás 
de los cristales cubiertos por el 
vaho. La lluvia torrencial de las 
últimas horas ha concedido una 
tregua y, aunque ya es hora os-
curecida, de nuevo se aprecian 
el alzado de los edifi cios y el per-
fi l serpenteante de las carrete-
ras. Debajo de la marquesina un 
hombre permanece quieto, apre-
tando el frío metal de la moneda 
en el bolsillo. Al ver la pesadum-

bre de su rostro, el conductor, fi -
gura enteca y siempre impasible, 
se permite esta vez una mirada 
de indulgencia, de complicidad 
ante el duro ofi cio, y lo invita a 
subir con un leve movimiento de 
cabeza. De pronto un tropel de 
escolares asoma por la esquina. 
Vienen pugnando por voltear bien 
alto la moneda. El autobús espe-
ra la carga infantil y, oscuro bajo 
la noche solitaria, reemprende la 
marcha. Sólo que en este viaje 
los escolares no cantan.

El autobús circular 

Antonio Serrano Cueto
(Cadis)
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el retro-visor Ricard Ramos
Fundació Cultural Montcada

Als anys cinquanta només s’il·luminaven les proximitats dels principals escenaris de la festa

La il·luminació nadalenca dels 
prin cipals eixos comercials de 
Mont cada i Reixac ja és una tradi-
ció  consolidada, però no sempre  
ha estat així. De fet, als anys cin-
cuanta només s’il·luminaven llocs 
puntuals del municipi, especial-
ment les proximitats dels princi-
pals escenaris de la festa com 
l’Abi, La Unió de Mas Rampinyo, 
el col·legi La Salle i la Casa de la 
Vila. En aquests espais es feien 
concursos de pessebres, la repre-
sentació d’Els Pastorets i recitals 
de poesia, entre d’altres activitats. 

A la fotografi a podem veure la de-
coració que lluïa el carrer Colon al 
Nadal del 1959. També observem 
que un tram del carrer, el que està 
davant de l’Abi, està adoquinat. 
L’explicació és que quan arribava 
el bon temps, s’instal·laven taules 
per als clients.

La tradició dels llums nadalencs

Una perspectiva del carrer Colon, amb la decoració nadalenca, al 1959 | ARXIU MATLLO AGUILAR

Als anys cinquanta 
només es guarnien 
els carrers propers 
als escenaris festius

L’Espai Jove Can Tauler prepa-
ra una exposició d’art jove, ti-
tulada Refl exos en la que podran 
participar els joves de Montcada 
que tinguin entre 12 i 30 anys i 
vulguin expressar-se mitjançant 
una pintura, una escultura, una 
composició musical, un còmic, 
un àudiovisual o qualsevol altra 
manifestació artística. Segons les 
bases, l’obra ha de refl exionar 
sobre quina visió tenen els altres 
(pares, amics i, en defi nitiva, la 
societat en la què vivim) d’un ma-
teix. Els treballs s’han de lliurar 
a Can Tauler (Balmes, 16) abans 
del 9 de febrer. L’exposició de les 
obres presentades es farà del 16 
de febrer al 16 de març al mateix 
equipament. 
D’altra banda, Can Tauler fa una 
crida entre els joves que vulguin 
participar en la producció d’un 
curtmetratge. El curs consta de 
10 sessions de 2 hores que es fa-
ran els dissabtes, de 18 a 20h. El 
preu és de 10 euros per als socis 
del Club Jove i de 20, per a la res-
ta. Les places són limitades i les 
inscripcions es poden fer a Can 
Tauler abans de l’11 de gener.

Can Tauler farà 
una exposició 
d’art jove amb 
el lema ‘Refl exos’

El grup Titelles, o no? estrena el 
28 de desembre al Casino de Ter-
ra Nostra (19h) l’espectacle Els 
Pasturrats, una versió irònica i hi-
larant d’Els Pastorets, dirigida per 
David Velasco i Robert Navarro. 
El text original d’Enriqueta Ca-
pellades s’ha adaptat al públic 
adult i als temps moderns, amb 
la inclusió de pastorets amb mò-
bil i falques publicitàries. El grup 
és conegut per les seves interven-
cions estelars a la Nit Boja i per 
les representacions infantils d’Els 
Pastorets que organitza cada any al 
Casino de Terra Nostra | LG

‘Els Pasturrats’, 
una versió dels 
Pastorets a 
Terra Nostra

Un escena d’Els Pasturrats | L.GRAU

Laura Grau | Redacció Laura Grau | Redacció
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El Sant Joan encadena 
dues victòries 
seguides PÀG. 34 

El Valentine es fa fort 
a fora de casa i pateix al 
Miquel Poblet PÀG. 35  

>Esports

A tres jornades del fi nal de la 
primera volta, el CD Montcada 
es consolida en una còmoda vui-
tena posició a la Primera Cata-
lana.  Els tres últims partits van 
fi nalitzar amb els tres signes de 
la  travessa: un empat, una der-
rota i una victòria. Els verds es 
va acomiadar de la seva afi ció 
abans de les vacances de Nadal 
amb un important triomf davant 
l’Olesa de Montserrat (3-1), situat 
a la part alta de la taula. Després 
d’una molt bona primera meitat, 
amb dos gols d’Àlex Gil i Tamu-
do, de penal, els montcadencs 
van patir més a la segona part 
amb l’expulsió d’Iván Serrano i 
un gol dels visitants. L’equip es va 
replegar amb ordre i sense grans 
patiments. Al fi nal, Xavi Rovira, 
reforç de luxe de l’equip després 
de la marxa de ‘Berni’, va tancar 
el marcador.  
Rovira, que ha decidit deixar 
de jugar a Tercera Divisió amb 
el Cornellà perquè estava a dis-
gust amb la seva fi losofi a de joc, 
havia tornat a vestir-se de verd 
una setmana abans al camp del 
Vilafranca en un matx amb un 
resultat fi nal molt menys positiu. 
Els montcadencs van controlar la 
pilota durant gran part del partit, 
però la manca de concentració en 
moments puntuals va impedir-les 
sumar. Després d’uns primers 45 
minuts molt igualats, els dos gols 
dels locals van arribar al principi 

i al fi nal de la segona meitat. Un 
altre cop, els de Pino es van que-
dar amb un jugador menys amb 
l’expulsió, per doble targeta gro-
ga, de Paco Tamudo.
A l’anterior partit a la Ferreria,  
corresponent a la 14a jornada, els 
montcadencs van empatar contra 
l’actual líder, el Benavent (0-0). 
Un empat sense gols a casa no 
és un resultat gaire positiu, però 

el CD Montcada va quedar fo-
rça satisfet després d’evitar que 
l’equip lleidatà, el més golejador 
de la categoria amb diferència, 
marxés de la Ferreria sense cap 
gol a favor. La igualtat  entre tots 
dos equips es va traduir en aquest 
empat sense gols. “Aquest any es-
tem bé, especialment a casa. A 
veure si, en aquesta segona vol-
ta, podem aconseguir els punts 

que ens resten per assegurar la 
permanència. El més impor-
tant és que el vestuari està tran-
quil, content i unit”, comenta el 
jugador Àlex Gil.

Partit de portes obertes. La Junta 
del CD Montcada ha decidit no 
cobrar entrada per al primer par-
tit de l’any 2009, que es jugarà el 
4 de gener contra l’Igualada. 

ATLETISME

Rafa Jiménez |  Redacció

El CD Montcada lliga el retorn de Xavi Rovira i 
s’aferma a la part còmoda de la classifi cació
L’equip d’Alfonso Pino puja fi ns a la vuitena posició després d’oferir una molt bona imatge contra alguns dels equips que són a la part alta de la classifi cació

Puyol, porter de l’Olesa, es lamenta del primer gol del CD Montcada, aconseguit per Àlex Gil, mentre els jugadors verds el celebren |  SANTI ROMERO

L’entrevista

Per què ha decidit tornar al CD 
Montcada?
Vaig marxar a Cornellà amb la 
il·lusió de jugar a Tercera, però 
les expectatives, tot i jugar habi-
tualment, no han estat les més 
adients. Estava en contacte amb 
la directiva i antics companys del 
CD Montcada i vam arribar rà-
pidament a un acord. Estic molt 
content d’haver tornat.
Què pot esperar l’afi ció de vostè?
Em sento molt a gust en aquest 
club i espero estar al mateix nivell 
de la temporada passada. Marcar 
més o menys gols és una qüestió 
de ratxes.
Ha seguit la temporada que es-
tava fent l’equip?
Sé que van començar molt bé i 
que estava fent una temporada 
molt digna. He vist un molt bon 
ambient al vestuari i crec que no 
serà difícil adaptar-me.  
Torna a un club que és una bas-
sa d’oli, comparat amb el que va 
passar l’any anterior...
Sí, aquest any s’ha elaborat un 
projecte des del principi. Hi ha 
una millor comunicació entre la 
directiva i els jugadors i, de mo-
ment, tot està anant sobre rodes.  
La il·lusió m’ha fet tornar i és com 
si comencés de nou  | RJ

<<

Xavi Rovira
Jugador del 
CD Montcada

“La il·lusió m’ha fet 
tornar i és com si 
comencés de nou”
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Després de guanyar al camp de la 
Molletense, la Unió Esportiva Sant 
Joan va rebre, a fi nal de novembre, 
una gerra d’aigua freda en perdre 
a casa contra l’Alzamora per un 
contundent 1 a 6. Aquell dia, els 
homes de Fernando Gómez ‘Cu-
qui’ van acabar liquidats pels con-
traatacs dels barcelonins. 

Optimisme. Dues setmanes més 
tard, el pessimisme s’ha convertit 
en optimisme a Can Sant Joan. Per 
primer cop en el que portem de 
temporada, els montcadencs han 
pogut encadenar dues victòries 
consecutives. A la visita a Sant Vi-
cenç de Montalt, els jugadors de 
‘Cuqui’, que va acabar el matx ex-
pulsat per protestar a l’àrbitre, van 
fer un joc molt seriós amb un gol 

a cada part, aconseguits pel central 
Rubén i el davanter Iván Salinas 
respectivament. 
A casa, contra el Cerdanyola de 
Mataró, el Sant Joan va sortir a la 
gespa amb la il·lusió de sumar la 
seva segona victòria seguida. El 
partit, però, no podia començar 
pitjor. Als 25 minuts, els marato-
nins es van avançar amb un gol 
de penal. Abans del descans, Iván 
Salinas va fer l’empat i a la segona 
part, la història va ser molt diferent. 
Liderats per un magnífi c Perico, els 
montcadencs li van donar la volta 
al marcador amb els gols d’Òscar 
Verdusco, Javier Zapata i el propi 
Perico. Amb aquestes dues vic-
tòries, el Sant Joan manté un avan-
tatge de sis punts respecte als llocs 
de descens quan resten tres partits 
per fi nalitzar la primera volta. 

La Unió Sant Joan encadena, per 
primer cop, dues victòries seguides 
Els de ‘Cuqui’ es van refer bé de la golejada contra l’Alzamora amb dos triomfs contra el Santvicentí i el Cerdanyola de Mataró

Iván Salinas està veient porta amb facilitat als darrers partits del Sant Joan |  SANTI ROMERO

Rafa Jiménez  |  Redacció

> Campanya de recollida de joguines
La Penya Blanc i Blava ha organitzat una campanya de recollida de jogui-
nes. Les persones que vulguin col·laborar poden apropar-se, fi ns al 21 de 
desembre, a un dels tres punts de recollida: Bar Punto de Encuentro (Carre-
rada, 20), la llibreria Molino (Reixagó, 72) i la Ferreteria Industrial Montcada 
(Clavell, 44). Les joguines han de ser noves o, almenys, que estiguin en bon 
estat si són de segona mà. La Parròquia de Sant Joan Baptista de Can Sant 
Joan en farà la distribució. El 29 de novembre, la penya va inaugurar la seva 
seu i va homenatjar l’antic president, José M. Blanch | RJ

Queda molt poc d’aquell Santa 
Maria que no deixava de sorpren-
dre per la seva irregularitat. Els ho-
mes de José María Esquerda ‘Tete’ 
li han trobat el punt a la competició  
i ocupen la part alta de la taula, a 
només tres punts de la promoció 
d’ascens. Els montcadencs ja acu-
mulen quatre jornades sense per-
dre i això que no han tingut un 
calendari gens fàcil ja que els seus 
dos últims visitants han estats els 
dos primers classifi cats del grup. 
El Carmelo, que ara és líder però 
que en el moment de la seva visi-

ta a Montcada era segon, va sor-
tir derrotat per 2 a 1 en un partit 
que va acabar amb cinc expulsats 
(tres locals i dos visitants). Fran va 
ser l’autor dels gols dels montca-
dencs. Dues setmanes més tard, 
l’Adriananse es va deixar el liderat-
ge a l’estadi de la Ferreria. L’equip 
de Sant Adrià del Besòs va agafar 
un còmode avantatge de 2 a 4, 
però amb una reacció espectacular, 
i amb un jugador menys, els mont-
cadencs van aconseguir esgarrapar 
un punt molt valuós. Entremig, el 
Santa Maria va sumar una nova 
victòria al camp del Lions (2-4).

Els de ‘Tete’ han obtingut un bon balanç dels seus dos partits contra els primers classifi cats

Rafa Jiménez  |  Redacció

L’equip fa quatre partits que no perd |  S. ROMERO

El Santa Maria confi rma les seves 
aspiracions a l’ascens a Primera

FUTBOL. Segona Territorial

FUTBOL. Primera Territorial

RAFA JIMÉNEZ

Es van complir els pronòstics i 
l’equip sènior femení de l’Escola 
de Futbol Montcada va oferir es-
cassa oposició al camp del líder. 
El Cornellà de Terri, que encara 
no ha perdut cap partit en el que 
portem de temporada, es va aca-
bar imposant per 4 a 0. En la seva 
lliga particular per evitar el des-
cens, les noies d’Antonio Moya 
sí van obtenir un millor botí. 
Després de perdre al camp de 
l’Argentona per 4 a 3, les mont-
cadenques van aprofi tar el pont 
de desembre per sumar quatre 
punts en 24 hores. Primer, van 
superar el Girona (3-2) i poste-
riorment van treure un punt del 
camp de La Canya (1-1), en el 
partit ajornat corresponent a la 
8a jornada, que s’havia suspès en 
el seu dia a causa de la pluja. 

Rafa Jiménez |  Redacció

L’EF Montcada 
treu profi t dels 
seus duels amb 
rivals directes

FUTBOL FEMENÍ
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Marc Merino va ser l’heroi de 
l’important triomf del Valentine 
Montcada a la pista de l’AE Joven-
tut Riera de Cornellà. La seva cis-
tella, a manca de sis segons per al 
fi nal, va donar la victòria als mont-
cadencs contra un rival directe per 
un ajustat 73 a 74. Aquest triomf 

permet oblidar, de moment, els 
problemes que l’equip de Miquel 
Àngel Cortón està demostrant en 
el seus partits al pavelló Miquel 
Poblet. Contra el CN Terrassa, els 
montcadencs van patir la seva ter-
cera derrota consecutiva a casa. El 
resultat, 68-91, posa de manifest la 
superioritat egarenca.

El Game’s Gallery va aprofi tar 
la visita del cuer, l’Olímpic la 
Floresta, per posar fi  a la seva 
sequera de cinc jornades con-
secutives sense sumar els tres 
punts. El partit no era gens fàcil 
tant per la necessitat de guan-
yar per fugir de la part  baixa 
de la taula com per les lesions 
de jugadors claus en defensa 

com Carnota i Aaron. A més, 
la Festa de la Gent Gran del 13 
de desembre va obligar a traslla-
dar el seu partit fi ns al diumen-
ge al matí a la pista coberta de 
la Zona Esportiva Centre. Tot 
i aquests factors en contra, els 
montcadencs van oferir un bon 
joc i es van emportar la victòria 
per 5 a 3, amb un hat-trick de 
Cristian.

Resultats irregulars. Dues set-
manes abans, el Game’s Ga-
llery havia tocat fons després 
d’encaixar una nova derrota al 
Miquel Poblet contra el Mana-
cor B (3-4). Set dies després, els 
nois de ‘Pati’ van exhibir una 
millora en el joc, obtenint un 
valuós empat de la pista del Ca-
net (5-5), que ja acumula un any 
sense perdre a casa seva.

El Game’s Gallery oblida la sequera de 
punts amb una victòria contra el cuer

Rafa Jiménez  |  Redacció

L’equip  acumulava cinc jornades consecutives sense puntuar més la baixa de Carnota i Aaron

Iván Costa intenta un llançament a cistella al matx contra el CN Sabadell  | SANTI ROMERO

FUTBOL SALA. Primera Nacional A 

HANDBOL

La Salle continua líder en solitari 
i manté la imbatibilitat a casa

Núria Sánchez |  Pla d’en Coll

BÀSQUET. Primera Catalana

El jove del planter David Jiménez, en una acció del partit contra el Manacor B | SANTI ROMERO

> El femení pateix la baixa d’Ardeleanu
La Salle ISTE ha patit en el seu joc la baixa de la seva golejadora, Ma-
riana Ardeleanu. Les locals noten a l’atac la falta de gols de la lateral i 
prova d’això són els resultats dels darrers partits.  Contra el Valldoreix 
les montcadenques van perdre un matx important per 17 a 15. A la 
següent jornada La Salle va patir per imposar-se al Cardedeu (25-20). 
Les locals van guanyar gràcies a la bona defensa i a la sortida al con-
tracop, i ara són segones amb 12 punts | RJ

El Valentine recupera a 
fora el que es deixa a casa
Una cistella a manca de sis segons li dóna la victòria a Cornellà

Rafa Jiménez |  Redacció

SANTI ROMERO

L’empat a 34 a la pista del Llagostera remuntant en els darrers instants de partit deixa regust a victòria

El sènior A del CH La Salle es 
manté líder amb 17 punts del 
Grup Segon de Primera Cata-
lana. Els locals van sumar un 
punt molt valuós a la pista del 
Llagostera. L’empat a 34 va 
deixar als locals un regust a vic-
tòria perquè els lasal·lians van 
empatar en els dar rers instants 
del partit. En el minut 27, La Sa-
lle perdia 32 a 30, però, gràcies 
a una forta defensa i a un atac 
liderat per Alberto Hernández, 
van remuntar en els darrers mi-
nuts. 

El tècnic local, Dídac de la To-
rre, va destacar la importància 
del punt a la pista del Llagostera: 
“Aquest empat és molt impor-
tant i ens dóna molta moral 
per continuar al capdavant de 
la classifi cació”. D’altra banda, 
a la jornada següent els homes 
de De la Torre es van imposar 
al Parets per 33 a 30 en un matx 
molt treballat.
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El Club Ciclista Montcada podrà 
celebrar el pròxim any el seu 75è 
aniversari amb un equip de com-
petició. Tot i no trobar patrocina-
dors, l’entitat continuarà amb un 
conjunt èlit –Sub-23– gràcies a 
les subvencions que li ha atorgat 
l’Ajuntament, la Generalitat de 
Catalunya i la Federació Catalana 
de Ciclisme. L’equip, que comp-
tarà amb petites col·laboracions 

d’empreses del sector, encara no 
sap quin nom portarà. 
El grup estarà format per corre-
dors més joves i limitarà la seva 
competició a les proves del calen-
dari català a causa de la seva con-
siderable reducció del pressupost. 
Respecte a l’equip de l’any passat, 
Josep Maria Tàpies, que continua 
com a director tècnic, ja ha confi r-
mat la continuïtat de David Peña, 
Carles Lapuerta, Albert Ebri i Jor-

di Rota. Ara, Tàpies treballa per 
aconseguir el fi xatge de quatre 
corredors Sub-21, ja que la Fede-
ració obliga a tenir cinc ciclistes 
d’aquesta edat. Joan Navarra, que 
presideix el club des de la seva 
fundació l’any 1934, continuarà 
al seu càrrec. 
L’equip, que farà la pretemporada 
al febrer, començarà la competició 
ofi cial al març amb el Gran Premi 
Inauguració de l’Hospitalet.

CICLISME

Rafa Jiménez |  Redacció

El Club Ciclista Montcada podrà 
mantenir el seu equip de competició 
Gràcies a les subvencions de les institucions, l’entitat seguirà a la carretera en el seu 75è aniversari

ATLETISME

Carlos Cera no ha esperat massa 
temps per començar a aconseguir 
èxits en el seu retorn a la Joven-
tut Atlètica Montcada (JAM). El 
30 de novembre, l’atleta mont-
cadenc va ser tercer al 31è Cros 
Vila de Castellar. Cera va recó-
rrer els 8,8 quilòmetres en un 
temps de 28’09”. 

San Silvestre. La JAM ha creat 
una promoció per a tots aquells 
que vulguin córrer, el 31 de des-
embre, la cursa de San Silvestre 
de Barcelona. La promoció in-
clou, per 35 euros, la samarreta 

ofi cial de la JAM, la inscripció 
a la cursa, l’alta de soci al club, 
assessorament tècnic i formar 
part d’un grup d’entrenament. 
Els interessats es poden inscriure 
abans del 24 de desembre.

Primer podi de Carlos Cera 
després del retorn a la JAM

Rafa Jiménez | Redacció

Sense grans patrocinadors, el Club Ciclista Montcada seguirà en competició | PILAR ABIÁN

El trio de més de 36 anys guanya 
la medalla de bronze al Mundial 
Bernardo Fidalgo, Diego Carrillo i Juan Antonio Santiago, del Lee Young, triomfen a Turquia

TAEKWONDO

El trio de més de 36 anys format 
per Bernardo Fidalgo, Diego Ca-
rrillo i Juan Antonio Santiago, 
membres del club Lee Young, va 
aconseguir la medalla de bronze 
al  Mundial de poomsae de Tae-
kwondo que es va disputar entre 
el 16 i 18 de desembre a Anka-
ra (Turquia). Alberto Jo Lee va 
arribar a les semifi nals en cate-
goria sènior individual, però no 
va pujar al podi. Al tancament 
d’aquesta edició, Jo Lee buscava 
metall amb el trio de menys de 36 
anys juntament amb José Manuel 
Ramón i José Luis Estudillo.

L’atleta montcadenc va ser tercer al Cros Vila de Castellar

Rafa Jiménez |  Redacció

Santiago, Carrillo i Fidalgo ja van guanyar una medalla a l’últim Mundial | ARXIU/SANTI ROMERO Cera torna a competir amb la JAM | S. ROMERO
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El sots-25 es manté a 
la part mitja de la taula

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN

L’equip sots-25 del CEB 
Can Sant Joan continua a la 
novena posició al Campio-
nat de Catalunya B. Després 
d’aconseguir una important 
victòria a casa contra el Joan 
XXIII (39-32), els montca-
dencs van caure a la pista del 
CEB Sant Jordi (64-42). 
D’altra banda, el B. Mont-
seny-CEB Can Sant Joan 
continua amb la seva crisi 
de resultats. Despres d’un 
partit molt igualat, els mont-
cadencs van perdre a casa 
contra el CB Manlleu B per 
56 a 60. La visita a Parets va 
acabar amb una derrota més 
contundent (67-50). L’equip 

ja acumula sis derrotes segui-
des i ha baixat a l’onzè lloc.

Rafa Jiménez | Redacció

El Sots-25 és novè |  SILVIA DÍAZ

tots els esports, resultats i classifi cacions a

L’equip sènior femení de 
l’AE Elvira-La Salle continua 
a la cua. Les noies d’Emi-
liano Fernández van perdre 
dos partits consecutius fora 
de casa contra la UE Claret 
(68-32) i el CB Llavaneres 
(67-46). 
Molt diferent ha estat el ba-
lanç del dos conjunts sèniors 
masculins del club. L’equip 
A va guanyar dos matxs a 
domicili contra la Llagosta  
(61-67) i el CB Argentona 
C  (51-82). Els montcadencs 
acumulen cinc triomfs con-
secutius i es consoliden a la 
quarta posició. El sènior B 
també ha aconseguit dues 
victòries seguides, en el seu 
cas a la seva pista, contra el 

Lliçà d’Amunt (81-57) i el Ba-
dalonès Dimonis (68-60).

Rafa Jiménez | Redacció

El femení no guanya i 
no pot sortir de la cua 

BÀSQUET. AE ELVIRA-LA SALLE 

El Grup Segon de la Segona 
Divisió B va viure, el 14 de 
desembre, el derbi montca-
denc entre l’AE Can Cuiàs 
B i l’Escola de Futbol Mont-
cada. Finalment, la victòria 
va caure del costat del con-
junt visitant, l’EF Montcada, 
que va guanyar per 3 a 5 un 
matx que perdia a la meitat 
de la segona part. El derbi 
va ser molt igualat i així ho 
demostra el resultat al des-
cans: 1 a 1. A la represa, els 
locals van reaccionar fi ns a 
posar-se amb un 3 a 2 favo-
rable. L’equip de José Luis 
Carrasco i Gerardo Suárez 

va remuntar per emportar-se 
els tres punts. “Ha estat un 
derbi molt bonic. Hi havia 
molt ambient i l’esportivi-
tat ha estat present dintre i 
fora de la pista”, va declarar 
Carrasco després del matx.
Amb aquest triomf, l’EF 
Montcada va recuperar el 
pols de la competició, ja que 
acumulava dues jornades 
seguides sense jugar, contra 
l’Amor de Dios i el CMX 
1904, per diferents motius. 
El segon equip del Can Cuiàs 
havia jugat, abans de perdre 
el derbi, un únic matx contra 
el Olimaja que va acabar en 
derrota (4-5).  

L’EF Montcada guanya el derbi 
contra el Can Cuiàs B per 3 a 5 
L’equip que entrenan Carrasco-Suárez va remuntar el marcador a la segona meitat en un matx intens

FUTBOL SALA. AE CAN CUIÀS-EF MONTCADA

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

HANDBOL. LA SALLE B

El conjunt de Tesi Escobosa 
no aconsegueix sortir del 
pou i torna a perdre els dar-
rers partits. Els locals van 
avançar el partit correspo-
nent a la dotzena jornada 
amb motiu del Pont de la 
Constitució. Els lasal·lians, 
que van jugar el 2 de de-

sembre, contra el Sant Mi-
quel van perdre 19 a 33. A 
la jornada següent, La Salle 
va visitar la pista del Gavà 
C –onzè classifi cat– i va cau-
re derrotat 39 a 26. La Salle 
s’enfonsa a la cua del Grup 
Segon de Segona Catalana 
amb 1 punt i a 6 punts del 
penúltim, el Gavà C.

Núria Sánchez | Pla d’en Coll

> El Can Cuiàs baixa posicions
L’equip sènior de futbol sala de l’AE Can Cuiàs ha baixat 
fi ns a la novena posició del Grup Tercer de la Preferent 
Catalana després que s’ajornessin els seus dos últims 
partits contra l’AE Xarxa i l’FS Gornal Guadiana a peti-
ció dels equips contraris. Fa tres jornades, els montca-
dencs no van treure res positiu de la seva visita a la pista 
del Futsal Cervelló. Tot i remuntar un 3 a 0 en contra, el 
Can Cuiàs va acabar perdent per 6 a 4. “De moment, 
no puc demanar més en aquesta primera temporada a 
Preferent. S’està fent un bon treball, encara que hem 
de millorar en defensa”, ha indicat l’entrenador Alfonso 
Anés, que no descarta fi txar un nou porter. El matx con-
tra la Xarxa es jugarà el 15 de gener | RJ

SANTI ROMERO

El femení només té un triomf  |  S. ROMERO

La Salle B continua al pou 
i segueix cuer de Segona

Rafa Jiménez | Redacció

L’EF Montcada va reaccionar bé al derbi contra el Can Cuiàs |  SANTI ROMERO
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El premini del CB Mont-
cada es consolida al segon 
lloc del Grup Sisè del Ni-
vell C amb cinc triomfs i 
una sola derrota. Els nens 
de Miriam Criado són se-
gons, amb 12 punts. En 
les darreres jornades els lo-
cals han patit les primeres 
derrotes de l’any, però es 
consoliden al segon lloc en 
solitari. El premini va per-
dre el primer matx amb el 
líder, el Mas de Sant Llei, 
per 51 a 29. A la següent 
jornada, els locals van re-
bre la visita del Sant Perpè-
tua –penúltim classifi cat– i 
van caure derrotats per un 
ajustat 45 a 47.

Júnior. L’equip de Jaume 
Berenguer va jugar el 2 de 
desembre un partit amis-
tós al centre penitenciari 
de Quatre Camins. Una 
desena de pares i jugadors 

va gaudir de l’experiència 
i va acabar la jornada ob-

sequiant als contraris amb 
samarretes del club.

La pluja va obligar a sus-
pendre els actes que l’Ins-
titut Municipal d’Esports i 
Lleure (IME) i el Consell de 
l’Esport Escolar (CDEM) 
havien previst dur a terme 
l’1 de desembre a l’exterior 

del pavelló Miquel Poblet, 
com competicions atlèti-
ques –amb la col·laboració 
de la JAM–, un espectacle 
d’animació i curses de cars. 
L’acte va començar amb 
la desfi lada d’una quaren-
tena d’equips, formats per 

alumnes de tots els centres 
públics i concertats de pri-
mària i tots els instituts de 
Montcada, així com infants 
d’algunes entitats, com l’AE 
Can Cuiàs, el CFS Montca-
da, l’Escola de Natació, la 
JAM, l’AE Elvira-La Salle, 

el CB Montcada i la Unió 
de Mas Rampinyo. L’acte 
va comptar amb la pre-
sència de l’alcalde, César 
Arrizabalaga (PSC), el pre-
sident de l’IME, Juan Par-
ra (PSC), i el president del 
CDEM, Agustín Fuertes.

La pluja obliga a reduir les 
activitats de la celebració 
Centenars d’infants van participar a la desfi lada de tots els equips que prenen part a la Lliga Escolar

PRESENTACIÓ DELS JOCS ESCOLARS

Foto de grup dels participants, entrenadors i monitors de la quarantena d’equips que participa a la Lliga Escolar aquesta temporada |  FOTOS: SANTI ROMERO

Silvia Díaz | Pla d’en Coll

BÀSQUET. CB Montcada

El premini s’aferma en el segon 
lloc malgrat perdre dos matxs
El júnior va disputar un partit amistós al centre penitenciari de Quatre Camins
Núria Sánchez  |  Redacció

ESCACS

Les noies de Raquel Fernández van guanyar el líder a casa | AE ELVIRA-LA SALLE

La Unió Escacs Montcada 
celebra el 19 de desembre 
la dotzena edició del torneig 
de Nadal al pavelló Miquel 
Poblet, amb competicions 
per a infantils, sèniors i ve-
terans. Els dos guanyadors 
de cada categoria i el primer 
classifi cat dels no federats 
obtindran premis | NS

Nova edició 
del torneig 
de Nadal

Inauguració 
de la pista 
del Reixac

MILLORES

L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) inau-
gurarà ofi cialment el 16 
de gener la nova pista del 
CEIP Reixac. Durant tres 
mesos s’han fet diverses 
actuacions que consisteixen 
en la col·locació d’una 
coberta, un nou sistema 
d’enllumenat i la cimenta-
ció de la pista | NS

El femení guanya vuit 
partits consecutius

BÀSQUET. AE Elvira-La Salle

El júnior femení de l’AE 
Elvira-La Salle porta vuit 
jornades sense conèixer la 
derrota. Les noies de Ra-
quel Fernández han escalat 
posicions i ocupen el cinquè 
lloc del Grup Primer amb 
18 punts. A més les locals 
estan a un sol punt dels 
quatre primers classifi cats. 
El júnior va començar la lli-
ga amb dues derrotes, però 

gràcies a una millora de joc 
considerable no perden des 
del 12 d’octubre. 

Darreres victòries. A les 
darreres jornades, les locals 
van guanyar a casa contra 
el Tarradell per un aclapa-
rador 87 a 47 i, a la jornada 
següent es van imposar al 
líder, el Sant Nicolau, que 
fi ns aleshores estava, invicte 
per 53 a 42.

Núria Sánchez  | Redacció

El club organtiza la Festa de Nadal

El CB Montcada organitzarà una festa de Nadal el proper 22 
de desembre a Zona Esportiva Centre. La celebració durarà 
unes cinc hores, de 17h a 22h, i constarà de diverses activi-
tats amb pilotes petites i grans. També hi haurà un concurs 
d’esmaixades i triples en el que només podran participar els 
deu primers inscrits | NS

Les autoritats municipals durant el moment dels parlaments inaugurals

Els més petits van fer activitats de psicomotricitat dins del pavelló

Els nens van gaudir d’activitats lúdiques dirigides per monitors 

El júnior va disputar un matx especial fora de la competició | SANTI ROMERO
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El CH La Salle organit-
za els dies 22, 23 i 24 de 
desembre el I Campus de 
Nadal d’handbol. Les ac-
tivitats, que estan destina-
des a nens de 8 a 13 anys, 
es faran de 10 a 13h a les 
pistes del col·legi La Salle. 
Aquesta iniciativa, que es fa 
per primer any a l’entitat, 
pretén que els participants 
desenvolupin capacitats 
motrius mitjançant activi-
tats lúdiques i esportives. El 
Campus estarà dividit per 
categories –benjamí, aleví 
i infantil– i per nivells –ini-
ciació i perfeccionament–. 
A més, els infants partici-
pants obtindran una sama-
rreta com a obsequi. 

Implicació dels sèniors. 
D’altra banda, els infants  
podran gaudir de la visita 
de jugadors dels equips 

sèniors de l’entitat, que 
s’implicaran entrenant i 
donant consells des de la 
seva experiència. A banda 

dels entrenaments especí-
fi cs, els nens i nenes també 
disputaran tornejos i acti-
vitats lúdiques. 

en 2 minuts...

> El júnior B obté el tercer triomf

> Bons resultats de la JAMEl benjamí C de l’EF Mont-
cada va sumar dues victò-
ries importants contra el 
Sant Pere Nord –rival direc-
te– i el Can Rull-Romulo 
Tronchoni –cinquè classi-
fi cat– i escala fi ns el quart 
lloc del Grup 34 de Segona 
Divisió, amb 18 punts. En 
el partit anterior del Sant 
Pere, els locals no van po-
der guanyar a casa davant 
de l’Adefub de Ripollet 
–tercer classifi cat– i van 
perdre per 3 a 6. Després de 
l’ensopegada, els locals visi-
taven el camp del Sant Pere 
Nord amb un punt menys i 
gràcies a la seva victòria per 
1 a 3 han ascendit sis posi-
cions. A la següent jornada, 
l’Escola també va obtenir 
un triomf important contra 
el Can Rull- Romulo (4-2).

Patufet A. El conjunt de Di-
ego Sánchez està realitzant 

un molt bon inici i només ha 
perdut un partit fi ns ara. Els 
locals van perdre per la mí-
nima contra el Can Rull-Ro-
mulo (1-0). Malgrat la derro-
ta, els locals, que participen a 
la Lliga Futbeval  (Associació 
de Futbol Benjamí del Vallès 
Occidental), han encaixat 
només una desena de gols i 
n’han fet més de cinquanta 
en vuit jornades. 

El benjamí C guanya dos matxs 
claus i escala fi ns al quart lloc
El Patufet A ha encaixat la primera derrota, però es manté com l’equip menys golejat de la lliga

FUTBOL. EF Montcada

Núria Sánchez | Redacció

El benjamí C va sumar tres punts importants al camp del Sant Pere Nord i ha ascendit en la classifi cació | SILVIA DÍAZ

El júnior B del CEB Can Sant Joan ha patit la cara i la 
creu en les darreres dues jornades. Els locals van en-
caixar una contundent derrota contra el Mira-Sol UESC 
–setè classifi cat– per 66-44. A la jornada següent, els 
locals van rebre la visita del CB Sant Antoni –quinzè– i 
van guanyar 58-51, aconseguint la tercera victòria del 
campionat. Amb aquest triomf els nois de Paula Eñeso 
es mantenen en el tretzè lloc del Grup Tercer del Nivell B 
amb 15 punts | NS

La Joventut Atlètica Montcada (JAM) va fer quatre 
podis al 31è Cros Vila de Castellar que es va disputar 
el 30 de novembre. L’aleví 
Joan Riera i l’infantil Yeli 
Sagna (foto) van acon-
seguir la victòria. Els ju-
venils Aitor Martín i Aida 
Ariza van ser segons. El 
14 de desembre, la JAM 
també va sumar tres podis 
al 42è Cros Internacional 
Ciutat de Granollers. Yeli 
Sagna va tornar a guanyar 
l’or, mentre que Joan Riera 
va ser segon i Aitor Martín, 
tercer. L’equip juvenil va fi -
nalitzar la competició a la 
primera posició | RJ

HANDBOL. CH La Salle Montcada

La Salle organitza el I Campus 
d’handbol de Nadal per a infants
Del 22 al 24 de desembre l’entitat organitza activitats lúdiques i esportives

L’infantil del CFS Montca-
da s’aferma a la part mitja 
de la taula del Grup Pri-
mer de Divisió d’Honor 
després d’aconseguir una 
nova victòria al camp del 
Segarra –penúltim classifi -
cat– per un ajustat 1 a 2. 
Els montcadencs es conso-
liden al vuitè lloc de la tau-
la amb 16 punts, empatat 
amb el sisè i setè classifi cat 
i a només tres del tercer, 
el Sant Julià. Al seu darrer 
partit, els locals van po-
der fer poc contra el líder. 
El FC Barcelona, invicte 
després de deu partits, va 
guanyar a Montcada per 
un contundent 1 a 14. 

Aleví B. El conjunt ha ob-
tingut molt bons resultats 
en els darrers enfronta-
ments. Els locals s’han 
col·locat quarts amb 13 

punts del Grup Primer 
de Primera Catalana. En 
el penúltim matx, l’aleví 
B es va imposar amb cla-
redat al Manent Rambla 
per un clar 16 a 3, en un 

partit controlat de principi 
a fi . En el següent enfron-
tament, els locals van sor-
prendre i van guanyar a 
la pista del líder, el Català 
Atlètic, per 2 a 7. 

FUTBOL SALA. CFS Montcada

L’infantil es consolida a mitja 
taula amb una nova victòria

Núria Sánchez  |  Redacció

L’aleví B suma dos triomfs consecutius i es col·loca en el quart lloc

L’infantil ha patit la cara i la creu en els darrers enfrontaments | SANTI ROMERO

> Darrera cita del Montcada Camina 
El Centre Excursionista de Montcada, el CIM, i l’Institut 
Municipal d’Esports i Lleure (IME), van organitzar el 7 de 
desembre la darrera cita de l’any del programa Montca-
da Camina. Els participants van visitar el Castell de Sant 
Miquel (Montornès del Vallés). Una vintena de persones 
va prendre part de la iniciativa que consisteix en fer una 
sortida a peu, una vegada al mes, per conèixer diferents 
indrets de Montcada i de municipis propers | NS

Núria Sánchez  |  Redacció

> El cadet B suma el primer triomf
El cadet B del CH La Salle ha aconseguit la primera victòria 
després de guanyar 19 a 25 al Sabadell. Els locals –a la 
imatge– van jugar una molt bona primera part en defensa. 
A la represa, els nois d’Alberto Hernández es van relaxar 
i el contrari va reduir distàncies fi ns el resultat fi nal. Amb 
aquesta victòria, els locals abandonen la cua del Grup Se-
gon de Primera Catalana | NS 

Curs de monitor de futbol base

L’EF Montcada organitza un curs de monitor de futbol base 
del 8 de gener al 6 d’abril. Les sessions, que es faran els di-
lluns i els dijous de 20 a 22.30h a l’estadi de la Ferreria, es-
taran impartides per membres de l’Escola d’entrenadors de 
la Federació Catalana. En total, una trentena de participants 
realitzarà 65 hores lectives, dividides en una part teòrica i 
una pràctica. Amb aquesta titulació, els alumnes podran 
entrenar qualsevol equip de base fi ns a la categoria cadet 
de Primera. L’EF Montcada organitza aquesta iniciativa amb 
l’objectiu de millorar el nivell dels tècnics de l’entitat | NS

SANTI ROMERO
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>A títol personal
Laura Grau

Joan Bertran
La història com a rebel·lió. La seva adolescència va estar marcada per la política de persecució 
i adoctrinament que el Règim franquista va practicar entre els vençuts. Amb només 10 anys, ell i la 
seva família van ser expulsats de la colònia de l’Asland per “rojos y separatistas” i durant més d’un 
any el seu pare va ser un proscrit social. Joan volia ser metge però la situació de pobresa de la seva 
família el va orientar cap a la mecànica    –“els mecànics curen màquines de la mateixa manera que 
els metges curen persones”, li deia el seu pare per animar-lo–, però va ser la història el que el va 
atraure quan va descobrir als llibres de text que se li estava amagant el passat real del seu país. Avui 
dia, amb 80 anys, és un dels pilars de la Fundació Cultural i ha participat en diverses publicacions 
sobre el municipi. Des de fa cinc anys, ell i Jaume Alcázar, a qui considera el seu mestre, investiguen 
com era la mort a Montcada als segles XVI, XVII i XVIII a partir d’antics testaments.

“Si el passat desapareix, els 
pobles perden personalitat”

Per què van expulsar la seva famí-
lia de la colònia d’Asland?
El meu pare no militava a cap 
partit polític però era un catala-
nista passiu, diguem-ne. Ni ell ni 
el meu avi, que era cap del magat-
zem de la fàbrica, acostumaven a 
anar a missa. Les colònies són un 
niu d’enveges i algú va denunciar 
el meu pare per “rojo y separatis-
ta”. L’avi va ser desterrat a Bilbao 
i degradat a peó i el meu pare va 
estar més d’un any sense poder 
treballar a Montcada. Va ser una 
situació molt difícil, amb cinc 
persones a casa i cap jornal.
De quina manera el van marcar 
aquests fets?
Vaig desenvolupar un esperit de 
rebel·lia que em va portar més 
d’un problema. Quan treballava 
d’aprenent de mecànic a Aisma-
libar, el cap de personal –que era 
el cap de la Falange al Vallès– em 

descomptava part del jornal per-
què em negava a participar en les 
desfi lades que organitzava tots 
els dijous al camp de futbol. En 
represàlia també em vaig quedar 
sense una de les bicicletes Orbea 
que la fàbrica oferia als seus tre-
balladors. Em sembla una ven-
jança miserable contra un nen de 
15 anys, però les coses anaven 
així.
Quan es va sentir atret per la 
histò ria?
Jo volia ser metge però això era 
inviable perquè en aquella èpo-
ca només els rics estudiaven a 
la universitat. Així que em vaig 
conformar amb “curar màqui-
nes” en lloc de persones, tal com 
em deia el meu pare. Però cap 
als 14 anys vaig descobrir que 
als llibres de text no apareixia 
Catalunya per enlloc. Em vaig 
ado nar que m’estaven amagant 

la història del meu país i vaig co-
mençar a buscar llibres pel meu 
compte. Podríem dir que gràcies 
a Franco vaig trobar el meu camí 
de realització personal, tot i que 
em sembla massa pretenciós ano-
menar-me historiador perquè sóc 
bàsicament autodidacta.

Què representa per a vostè la Fun-
dació Cultural?
Quan als anys 80 Núria Cervera 
ens va convocar a mi i uns quants 
ciutadans per exposar la propos-
ta,  em va semblar una idea excel-
lent perquè fi ns aleshores ningú 

no s’havia ocupat de recollir 
material fotogràfi c i documental 
sobre el nostre passat. A més, es 
deien moltes barbaritats sobre la 
nostra història i es confonien les 
llegendes amb els fets històrics. 
La creació de la Fundació tam-
bé em va obrir una nova porta 
perquè sempre m’havia interes-
sat més per la història en gene-
ral, però no la del meu poble. Al 
1985 vaig conèixer l’historiador 
Jaume Alcázar, qui em va desco-
brir la passió per la investigació. 
Ara sóc un historiador actiu amb 
capacitat per fer aportacions a la 
història del meu poble
En què està treballant actualment?
Des de fa cinc anys en Jaume i 
jo estem analitzant uns testa-
ments dels segles XVI, XVII i 
XVIII que han arribat a nosal-
tres gràcies  a la feina inestimable 
del cronista ofi ciós  de Montcada, 

el senyor Ubach. La documenta-
ció ens aporta dades molt valuo-
ses sobre diferents aspectes de la 
vida al poble: com era la mort, 
les difi cultats de la vida d’aquell 
temps i els ofi cis que existien. La 
nostra intenció és publicar una 
sèrie de tres llibres amb les prin-
cipals conclusions, sempre i quan 
trobem fi nançament per fer-ho.
Quin tracte considera que ha rebut 
el patrimoni de Montcada?
Crec que ha estat molt maltractat, 
començant per un dels seus pa-
trimonis paisatgístics que ja mai 
no podrem recuperar: el Turó de 
Montcada. També han desapare-
gut moltes masies i edifi cis de valor 
arquitectònic i els que queden, com 
la Torre dels Frares, Torre Bombita 
o Can Sants estan molt degradats. 
Si el passat desapareix, els pobles 
perden personalitat i es convertei-
xen en dormitoris.

 | LAURA GRAU

Historiador autodidacta

“Em vaig adonar que 
m’estaven amagant 
la història del meu 
país i vaig començar a 
buscar-la als llibres”


