
> Notícies: El govern aprova el nou pressupost, que puja a 36.896.558 euros, sense el suport de l’oposició. PÀG. 5

Subvenció local perquè els 
propietaris d’animals 
identifi quin les seves mascotes 
amb microxip. PÀG. 11
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Els usuaris de l’Escola Bressol 
Font Freda, de titularitat munici-
pal, han començat l’any al l’edi-
fi ci del centre ja remodelat. La 
intervenció s’ha fet amb l’objec-
tiu de guanyar espais i augmen-
tar el nombre de places que ha 
passat de 41 a 65. A partir del 
proper curs el centre disposarà 
d’aula de nadons habilitada per 
a 7 infants.

L’Escola 
Bressol Font 
Freda estrena 
nous espais

 La inauguració es farà el dia 30 l S. ROMERO

> Esports: Discreta actuació del Game’s Gallery a la primera volta de la lliga de futbol sala  PÀG. 26

SANTI ROMERO

PÀG. 13

PUBLICITAT

El nou carrer Sant Josep 
s’obre al trànsit i es tanca el 
passatge de l’antiga fàbrica 
de gel.  PÀG. 8

El Ministeri de Foment proposa 
ampliar el tram de vies a soterrar
L’Ajuntament analitza el document ministerial per determinar si cal fer un nou estudi ambiental. PÀG. 3

SANTI ROMERO

Els més petits esperen amb il·lusió i emoció continguda l’arribada de ses Majestats l SANTI ROMERO

La reforma 
del carrer 
Major es 
farà realitat 
enguany
> PÀG. 4

>CULTURA

PÀG. 24

La Cavalcada reial, el 5 de gener 
a la tarda, va posar el punt fi nal al 
programa d’activitats iniciat a mit-
jan de desembre amb motiu de 
les festes nadalenques. Malgrat les 
baixes temperatures, centenars de 
montcadencs van donar la benvin-
guda a la comitiva que va recórrer 
el centre del nucli urbà.

L’arribada dels 
Reis d’Orient 
acomiada les 
festes de Nadal

>SOCIETAT> LÍNIA DE PORTBOU

>NOTÍCIES

L’Ajuntament presenta tres 
projectes al Fons Estatal 
d’Inversió Local

L’IES M. Miró, 
campió de Catalunya 
de korfbal. PÀG.  31
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La línia de rodalies de Portbou 
anirà soterrada des de la sorti-
da de Vallbona fi ns a l’alçada 
del carrer Segre i el Torrent de 
Can Paiàs, al polígon industrial 
del Pla d’en Coll, segons el do-
cument ambiental que ha pre-
sentat el Ministeri de Foment al 
Consistori. D’acord amb aques-
ta proposta, s’amplia en prop de 
300 metres el tram a soterrar, 
que inicialment era de 3,800 
km. Una altra dada destacada 
que apareix a l’informe és que la 
construcció del túnel s’haurà de 
fer en trinxera des de la Casa de 
les Aigües fi ns a la sortida de la 
línia a la superfície. 

La Direcció General de Qua-
litat i Avaluació Ambiental del 
Ministeri de Medi Ambient ha 
fet arribar la proposta a l’Ajun-
tament per determinar si el pro-

jecte s’ha de sotmetre o no a un 
estudi d’impacte ambiental, do-
nat que presenta variacions del 
traçat respecte a l’estudi infor-
matiu ja aprovat. Cal recordar 
que el projecte de soterrament 
de la línia de Portbou és inde-
pendent del de la línia de la Lí-
nia d’Alta Velocitat (LAV), tot 
i que respon al compromís que 
va adoptar el govern espanyol 
quan, a fi nal de la dècada dels 
80 es va anunciar la construcció 
d’aquesta nova infraestructura.

Valoració positiva. El document 
elaborat pel Ministeri de Medi 
Ambient ha estat rebut amb sa-
tisfacció per part del Consistori 
que, alhora, també l’ha posat en 
coneixement de la Plataforma 
‘Tracte Just Soterrament Total’ 
nascuda ara fa tres anys amb 
l’objectiu de promoure el soter-
rament de la línia a tot el tram 
urbà fi ns passat el riu Ripoll.
La valoració inicial, tant de 
l’Ajuntament com del col·lectiu 
ciutadà, ha estat molt positi-
va ja que s’amplia el nombre 
de metres del futur túnel. “La 
proposta compleix amb el que 
vam pactar amb el Ministeri 
de Foment i posa de manifest 

que el compromís es manté 
ferm”, ha manifestat l’alcalde, 
César Arrizabalaga (PSC). 
L’Estat va encarregar al setem-
bre del 2007 a la consultora Idom 
la redacció dels nous projectes 
alternatiu, bàsic i constructiu de 
la línia de Portbou, per un im-
port d’1.400.000 euros. “Estem 
contents amb el ritme dels 
treballs, ja que s’està complint 
el calendari previst i això vol 
dir que els projectes estaran 
enllestits al desembre”, ha ma-
nifestat el portaveu de la Plata-
forma, Jaume Relat.

La perforadora, a punt. La per-
foració del túnel de la línia de 
l’Alta Velocitat podria comen-
çar a fi nal d’aquest mateix mes. 
El traçat s’iniciarà des de l’alça-
da de l’antic camp de futbol de 
Font Freda –on fa any van co-
mençar els treballs de la infra-
estructura– i aniran en direcció 
a Can Sant Joan.

>Actualitat

LÍNIA DE PORTBOU

Les vies aniran soterrades des de la sortida 
de Vallbona fi ns al polígon del Pla d’en Coll
El Ministeri de Foment presenta a l’Ajuntament el document ambiental del soterrament de la línia de Portbou perquè analitzi el seu contingut

L’Ajuntament i la 
Plataforma ‘Tracte 
Just’, safi sfets que 
el Ministeri ampliï el 
nombre de metres de 
la línia a soterrar 

Pilar Abián | Redacció

Aquest plànol mostra el traçat proposat pel Ministeri de Foment per soterrar la línia de Portbou i s’aprecia com el nombre de metres del túnel s’amplia fi ns a l’alçada del polígon del Pla d’en Coll |  MINISTERI DE FOMENT

El túnel de la Línia 
d’Alta Velocitat (LAV) 
es podria començar a 
perforar a fi nal de gener

Ja es pot veure la sortida del túnel de la LAV a l’alçada del CEIP Font Freda |  SANTI ROMERO

traçat

Els túnels de la LAV i de la línia de Portbou aniran 
un tram en paral·lel i després un per sobre de l’altre

D’acord amb el document i els 
plànols que ha tramés el Ministeri 
al Consistori, els túnels de la Línia 
d’Alta Velocitat (LAV) i de la de 
Portbou aniran en paral·lel des de 
Vallbona fi ns a l’alçada de la Casa 
de les Aigües. A partir d’aquest 
punt, el de rodalies discorrerà per 
sobre de l’altre fi ns passat l’antic 
camp de futbol, on la LAV circu-
larà en paral·lel al Besòs, mentre 
que la línia de Portbou continuarà 
soterrada fi ns recuperar el seu tra-
çat en superfície a l’inici del polí-
gon industrial del Pla d’en Coll. 
El túnel de la LAV travessarà Mont-
cada a 60 metres de fondària i la 
construcció es farà amb tunelado-
ra perquè el subsòl és de pissarra 
mentre que el túnel de la línia de 

Portbou es construirà a cel obert, 
amb el sistema de trinxera. “Òb-
viament això implicarà més mo-
lèsties per al veïnat, però hem de 
pensar en el benefi ci que suposa-
rà per al municipi soterrar aquesta 
barrera que separa el nucli urbà 
des de fa més de 100 anys”, ha 
dit l’alcalde. 
El projecte presentat pel Ministeri 
inclou la construcció d’una nova 
estació a Montcada Centre en 
substitució de l’actual, situada al 
carrer Generalitat. També perme-
trà desafectar en el futur l’antic 
camp municipal de futbol i gua-
nyar zona d’aparcament a prop del 
pavelló Miquel Poblet i del CAP 
Les Indianes, un cop se soterri el 
traçat de la línia | PA

03Actualitat
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>Notícies Experiència pilot a la Ribera 
sobre estalvi ambiental 
als domicilis PÀG. 12

L’Ajuntament disposa 
del primer Pla Local 
d’Habitatge  PÀG. 7

INVERSIONS

El carrer Major es 
farà amb diners 
del Fons Estatal
L’Ajuntament projecta arrenjar els carrers Lleida i Alzina 

La reforma del carrer Major és 
un dels projectes que es fi nança-
ran amb el Fons Estatal d’Inver-
sió Local que el govern espanyol 
ha posat a disposició dels ajun-
taments d’acord amb el nombre 
d’habitants de cada municipi i 
que, en el cas de Montcada i 
Reixac, ascendeix a 5.683.270 
euros. La remodelació, pressu-
postada en 3.400.000 euros, la 
durà a terme la Mancomunitat 
de Municipis de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona i ha estat 
aquest organisme el que l’ha pre-
sentat al govern central per a la 
seva aprovació.  

Per la seva banda, l’Ajuntament, 
en un Ple extraordinari que es 
feia al tancament d’aquesta edi-
ció –el 15 de gener, a migdia–, 
donava el vistiplau a tres pro-
jectes més elaborats pels serveis 
tècnics: l’arranjament del carrer 
Alzina des de l’estació i fi ns al 
pont que connecta amb el polí-
gon de la Ferreria, amb un cost 

de 906.501 euros; l’arranjament 
dels carrers Lleida i Torres i Ba-
ges, que preveu l’ampliació de 
les voreres i té un pressupost 
d’execució de 963.491, i l’ajardi-
nament i adequació de la roton-
da de la carretera de la Roca –un 
dels punts d’entrada al munici-
pi– per valor de 55.000 euros. 

Condicionants. El Fons Estatal 
d’Inversió Local i el Fons Especial 
per a la dinamització de l’econo-
mia es van aprovar a fi nal de de 
novembre per ajudar les adminis-
tracions locals enfront la crisi eco-
nòmica i per crear ocupació, motiu 
pel qual els projectes que siguin 
subvencionats han d’implicar la 
contractació de persones en atur. 
Els requisits per optar als ajuts són 
molt estrictes donat que el temps 
per presentar els projectes ha estat 
de sis setmanes i és obligatori que 
s’executin en un any com a molt. 
“Hem aprofi tat projectes que te-
níem previstos, ja que és difícil 
plantejar-ne de nous en tan poc 
temps”, ha reconegut l’alcalde, 
César Arrizabalaga (PSC). 
L’apretat calendari ha condicionat 
propostes com la que va fer a fi -
nal de desembre va fer el Grup 
de Medi Ambient-Ecologistes en 
Acció perquè la ciutadania pogués 
participar en el procés de tria i se-
lecció dels projectes a realitzar.

Per a l’execució 
dels projectes es 
contractarà un total 
de 107 persones 
actualment aturades

Pilar Abián | Montcada

La remodelació del carrer Major s’haurà de fer durant el 2009, d’acord amb els condicionants que marca el govern central | SANTI ROMERO

PLE DE DESEMBRE

Finalment l’Impost de Béns Immo-
bles (IBI) no pujarà durant el 2009 
de manera desproporcionada ja 
que els propietaris dels habitatges 
que més van incrementar el seu 
valor arran l’útima revisió cadas-
tral, feta ara fa tres anys, pagaran 
com a màxim un 6% més que 
l’any passat. 
El govern local va aprovar en el 
Ple de desembre les ordenances fi s-
cals incorporant subvencions en el 
pagament de l’impost. El president 
de l’Àrea Econòmica, Joan Mares-
ma (CiU), va explicar en el plenari 
que Montcada seguirà la línia apli-
cada per l’Ajuntament de Barcelo-
na i subvencionarà part del paga-

ment. “Entenem que reintroduir 
el tipus fi x de quota en un mo-
ment de crisi no era oportú”, va 
dir l’edil afi rmant que el govern ha 
recollit el sentit de les al·legacions 
presentades per dos dels grups de 
l’oposició, ICV-EUiA i Esquerra. 

Vot en contra de l’oposició. Aquests 
grups, però, juntament amb el PPC, 
hi van votar en contra en conside-
rar que les seves propostes no han 
estat recollides tal com s’havien ex-
posat. Esquerra va presentar una 
moció al Ple que no va ser apro-
vada reclamant la creació d’una 
borsa de fons social per pal·liar la 
situació dels col·lectius més vul-
nerables davant la crisi. El PPC 

també es va manifestar d’acord 
amb la proposta d’Esquerra i va 
criticar que hi hagi impostos, com 
ara l’IBI, que pujaran 3 vegades 
per sobre de l’IPC. 
ICV-EUiA, per la seva banda, va 
lamentar que la majoria de les se-
ves al·legacions no s’hagin tingut 
en compte, com ara la bonifi cació 
del 50% en el pagament de l’IAE 
a les empreses que facin contrac-
tes fi xes als seus empleats o a les 
que apliquin mesures d’estalvi 
d’energia. Quant a l’IBI, la coa-
lició ecosocialista es va estranyar 
que, malgrat l’anunci de subven-
cions fet pel govern, la mesura 
no impliqués  cap variació en el 
pressupost.

El Consistori aplicarà noves mesures 
per limitar l’excessiva pujada de l’IBI
El govern decideix seguir l’exemple de Barcelona per no augmentar la pressió fi scal
Pilar Abián | Montcada
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PLE EXTRAORDINARI

El govern gestionarà un pressupost de prop de 37 
milions d’euros en un any marcat per la recessió
L’oposició vota en contra de la proposta econòmica en considerar que les xifres presentades per l’Àrea Econòmica no s’ajusten a la realitat

Durant el 2009, en un marc eco-
nòmic marcat per la recessió, el 
govern municipal –PSC i CiU–
gestionarà un pressupost de 
36.896.558 euros, un 2,7% més 
respecte el 2008. Els comptes 
van ser aprovats en l’últim Ple de 
l’any –el passat 18 de desembre– 
amb el vot en contra dels grups 
de l’oposició –ICV-EUiA, PPC i 
Esquerra. 
“És un pressupost auster en la 
despesa ordinària però, alhora, 
ambiciós en el capítol d’inver-
sions que puja a més de 4 mi-
lions d’euros”, va assenyalar el 
president de l’Àrea Econòmica, 
Joan Maresma (CiU), durant la 
presentació de les xifres en el ple-
nari. Entre les actuacions desta-
cades en matèria d’inversions hi 
ha dotar l’equipament de la nova 
Biblioteca, l’adequació de Can 
Casamada com a escola bressol 
i l’asfaltat de carrers. La remode-
lació del carrer Major, que cos-
tarà més de 3 milions d’euros i 
que està previst iniciar enguany, 
no està inclosa en el pressupost 
perquè se sufragarà amb fons 
supramunicipals. Maresma va 
destacar l’augment de la despesa 
en Serveis Socials: “Triplicarem 
–va dir– els recursos destinats a 
l’atenció domiciliària”.  
Així mateix, l’edil va reclamar 

més fi nançament per a les admi-
nistracions locals tot recordant 
que l’Ajuntament gasta un 30% 
del seu pressupost en la prestació 
de serveis que no són de compe-
tència municipal.

Crítiques. Per part de l’oposició, 
el pressupost presentat pel govern  
va  ser força criticat. Esquerra tot 
i reconèixer que la conjuntura 
econòmica infl ueix clarament en 
les arques municipals, es va refe-
rir a com és d’important la gestió 
que es fa dels diners públics. Jor-
di Sánchez –qui va actuar com a 
portaveu en substitució de Marta 
Aguilar, absent per malaltia– va 
afi rmar que “els pressupostos 
no són austers sinó continuïs-
tes i no s’ajusten a la realitat 
ni a les necessitats”. Esquerra 
considera que hi ha partides so-
bredimensionades, com ara la 
destinada a informàtica. 

També el PPC va criticar que es 
destinin 4 milions d’euros a un 
total de 48 partides dedicades a 

estudis i treballs tècnics. “Gairebé 
més del que es destina a inversi-
ons”, va dir la portaveu popular, 
Eva García, qui va lamentar que el 
pressupost no compti amb un fons 
social, donada la situació de crisi. 
L’edil també es va referir al capítol 
destinat a personal i va recordar 
que el govern s’havia compromès 
a reduir-lo fi ns al 35% del cost 
total, mentre que en l’actualitat 
representa el 41% del pressupost. 

Així mateix, l’edil va qualifi car la 
proposta econòmica d’“il·legal” 
per incomplir la Llei d’estabilitat.

Informació adicional. El grup ma-
joritari en l’oposició, ICV-EUiA,  
va retreure al govern que no do-
nés als grups ni la memòria del 
pressupost ni el programa anual 
d’inversions. El portaveu de la 
coalició ecosocialista, Josep M. 
González, va realitzar una lectu-

ra ben diferent de l’exposició feta 
per Maresma. “Una cosa és el 
pressupost que s’aprova i l’al-
tra és l’actualitzat i, si compa-
rem dades, veurem que el del 
2009 no creix, sinó que és un 
12% inferior al del 2008”, va 
dir l’edil. González va reclamar al 
govern un estudi sobre els serveis 
que presta per determinar quines 
han de ser les prioritats i establir 
polítiques d’estalvi.

El pressupost per al 
nou exercici puja a 
36.896.558 euros, un 
2,7% més que el de 
l’any passat

Pilar Abián | Montcada

L’asfaltat de carrers és una de les prioritats del govern municipal per a aquest exercici | ARIXU/ LAURA GRAU
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Coordinació i redacció: Premsa i Comunicació

PROJECTE ECONÒMIC PER AL 2009

Un pressupost ajustat amb accent social 
Serveis Socials i Educació són dues de les regidories que experimenten un increment més important respecte l’excercici del 2008

Dades facilitades per l’Àrea Econòmica | INFOGRAFIES: CARLES GÓMEZ

PROJECTE ECONÒMIC 
MUNICIPAL 2009

L’any 2009 està marcat per la 
crisi econòmica que afecta tot el 
món. Davant d’aquesta situació, 
que pateixen especialment les 
corporacions locals, l’Ajuntament 
de Montcada i Reixac ha aprovat 
un pressupost de 36.896.558 
euros, superior en un 2,7% al 
de 2008, que es caracteritza per 
la contenció en la despesa ordi-
nària, però que pretén mantenir 
amb ambició el nivell d’inversió 
sense incrementar la pressió fi s-
cal sobre la ciutadania.

El gran objectiu del 2009. S’han 
potenciat les partides socials, do-
nat que l’atenció a les persones 
és el gran objectiu per a l’any 

2009. L’Àrea Social incrementa 
prop d’un 7% el seu pressupost 
respecte al 2008, destacant Ser-
veis Socials (+80,41%) i Educació 
(+33,43%), les dues regidories 
que més creixen.

La rehabilitació de Can Casamada 
per a la ubicació de la quarta es-
cola bressol municipal i la inver-

sió en el manteniment dels edifi -
cis escolars, així com els diversos 
programes d’atenció social que 
desenvolupa Serveis Socials, són 
prioritats dins del pressupost. En 
aquest àmbit s’inclou el Consor-
ci de Serveis d’Atenció a la De-
pendència de Montcada I Reixac 
(CSADMIR), amb un pressupost 
de 520.310 euros, que s’encarre-
ga de l’atenció domiciliària de la 
gent gran en situació de vulnera-
bilitat i de la propera construcció, 
posada en marxa i gestió de la re-
sidència assistida i centre de dia, 
a la Rasa (Mas Rampinyo), que 
tindrà capacitat per a 140 places 
d’internament i per a 50 d’usua-
ris al centre de dia. 

El pressupost conté 
la despesa ordinària 
i manté l’ambició 
en inversions sense 
augmentar la pressió 
fi scal a la ciutadania

Inversió per a les persones
Les inversions per al 2009 per-
metran continuar millorant l’es-
pai públic, amb la remodelació 
de carrers i l’adequació de zones 
verdes; així com els equipaments 
educatius, socials i culturals. En-
guany s’enllestiran defi nitivament 
la biblioteca Elisenda de Montca-
da i el Teatre Auditori del com-
plex Montcada Aqua, que ha de 
ser un referent sòciocultural. 

La millora de la qualitat de vida 
també passa per la cura del medi 
ambient. Hi ha una important par-
tida per a projectes de restauració 
i millora mediambiental, i per a la 
recuperació del pou de la Casa de 
les Aigües, un pas més en la res-

tauració i l’equipament del com-
plex modernista, joia del patrimoni 
arquitectònic montcadenc.

L’Ajuntament continuarà apos-
tant per la millora de l’atenció 
ciutadana, amb inversions en 
informàtica i l’optimització de la 
gestió cadastral, així com en la 
Policia Local.

També es continuarà treballant 
en la modifi cació del Pla General 
Metropolità (PGM) de la Zona 21 
de Terra Nostra i en les actuacions 
incloses en el Pla Integral de La 
Ribera, que contemplen la reur-
banització del carrer dels Horts i 
la rehabilitació dels elements co-
muns dels edifi cis.

Inversions 
Teatre Auditori Montcada Aqua:
1.400.000 €
Pla Integral de la Ribera:
1.070.000 €
Remodelació de carrers:
514.000 €
Escola Bressol Can Casamada:
508.000 €
Manteniment d’edifi cis 
escolars: 200.000 €
Projectes de restauració i millora 
del medi ambient: 160.000 €
Informàtica i gestió 
cadastral:  150.000 €
Informàtica (Àrea Interna):  
120.000 € Adequació espai públic

carrer Jacint, 17: 44.000 €
Equipaments Àrea Social: 42.000 €

Manteniment edifi cis culturals: 40.000 €
Inversions Policia Local: 30.000 €

Manteniment Espai Jove Can Tauler: 20.000 €

Pou Casa de les Aigües: 
110.000 €
Modifi cació PGM Zona 21: 
110.000 €

Repartiment per àrees

35% 
Àrea de 
Política 
Territorial

2,90%
Pla de Barris

19,07%
Àrea Social

19,31%
Àrea Interna

8,12%
Àrea de Presidència

15,60%
Àrea 
Econòmica

1919

Pressupost: 36.896.558 €

Teniu a les vostres mans un re-
sum del pressupost del 2009. 
Un pressupost de contenció en 
la despesa ordinària i capaç de 
mantenir amb ambició el nivell 
d’inversió dels darrers anys sen-
se incrementar la pressió fi scal 
als ciutadans i ciutadanes de 
Montcada i Reixac.
Tot i que els Ajuntaments tenim 
unes eines fi nanceres obsoletes 
i caduques, pròpies del anys 
vuitanta i que cal revisar urgent-
ment, aquest és un pressupost 

marcat per la responsabilitat i 
l’ambició, que té una especial 
atenció en àmbits estratègics en 
una situació de crisi. 
Les prioritats de despesa se cen-
tren en la millora de l’atenció so-
cial i l’espai urbà, i les polítiques 
de proximitat, és a dir, un pres-
supost pensat per actuar com a 
motor de la cohesió social i pel 
benestar dels ciutadans.
La progressiva disminució de 
l’endeutament dels darrers anys, 
anys de bonança econòmica, 

permet una forta capacitat d’in-
versió en el desenvolupament de  
les infraestructures, fonamental-
ment viàries, que són aquelles 
que afecten més el dia a dia.  
Mai s’havien posat tants diners 
al servei dels ciutadans i ciuta-
danes de Montcada i Reixac. Els 
gestionarem amb responsabilitat 
i ambició.

Joan Maresma 
President de
l’Àrea Econòmica

2009: Austeritat i ambició
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La portaveu del 
PPC es querella 
contra l’alcalde 
per injúries

La portaveu del PPC, Eva Gar-
cía, ha presentat una querella 
contra l’alcalde, César Arrizaba-
laga (PSC), per injúries i calúm-
nies. Segons l’edil, en el Ple de 
novembre, arran d’una crítica 
que va fer al govern de la Ge-
neralitat, l’alcalde la va injuriar. 
A la sessió de desembre, García 
va demanar a Arrizabalaga que 
es disculpés públicament per 
haver-la acusat d’un delicte greu: 
“Vostè em va dir que feia apo-
logia del terrorisme i això està 
penat”. L’alcalde, però, es va 
negar a fer-ho tot assegurant que 
aquestes no van ser les seves pa-
raules i, llegint la transcripció li-
teral de la frase enregistrada pels 
equips tècnics de la sala de Plens, 
va recordar quin va ser el seu 
comentari: “Li vaig dir: ‘vostè 
fa apologia i no li diré que de 
terrorisme’, aquestes van ser 
les meves paraules”. García ha 
lamentat que l’acta del Ple no 
recolli textualment la picabaralla 
dialèctica, encara que ha presen-
tat com a prova un cedè amb la 
gravació sonora de la sessió.

Pilar Abián | Redacció

PLE DE DESEMBRE

El nou Pla Local d’Habitatge prioritza 
l’accés dels joves al seu primer pis
El document aprovat defi neix les estratègies perquè tothom pugui gaudir d’un habitatge de forma assequible

L’accés dels joves a un pis és 
una de les prioritats del Pla Lo-
cal d’Habitatge, aprovat al darrer 
Ple ordinari del 2008, fet el dia 18 
de desembre. El document defi -
neix les estratègies i actuacions a 
promoure en relació al sòl i al 
sostre residencial, existent o de 
nova creació, amb l’objectiu de 
fomentar l’assoliment del dret 
de la ciutadania a gaudir d’un 
habitatge digne i assequible.

El Pla s’aplicarà fi ns al 2012.  El 
document contempla programes 
amb la fi nalitat de prioritzar ac-
tuacions integrals als barris amb 
major problemàtica urbanística 

i la promoció d’habitatge públic 
de venda i de lloguer. Entre els 
objectius, destaquen la creació 
de noves promocions, en els di-
ferents règims i modalitats, la 
posada en marxa d’actuacions 
vinculades al parc d’habitatges 
construïts, el foment de l’Ofi cina 
Local d’Habitatge i la previsió de 
situacions d’exclusió.

Valoracions. La regidora d’Ha-
bitatge, Eva Gonzalo (PSC), ha 
afi rmat que “el PLH és un do-
cument que serà molt útil per 
dur a terme noves actuacions”. 
El PLH va comptar amb el su-
port del PSC, CiU i Esquerra. 
ICV-EUiA i el PPC van votar 
en contra perquè l’ARE (Àrea 
Residencial Estratègica) previst 
a Mas Duran  i que suposarà la 
construcció de més 1.000 habitat-
ges –de venda lliure i protegits– 
fi ns arribar a la urbanització de 
Can Pomada no està inclòs al 
projecte aprovat.

Silvia Alqúezar | Redacció

El Pla permetrà establir polítiques d’actuació d’acord amb les necessitats de la població | S. ROMERO

El Pla també vol 
prioritzar actuacions 
integrals als barris 
amb més problemàtica 
urbanística L’Ofi cina Local d’Habitatge

Més de 5.500 consultes durant el 2008
L’Ofi cina Local d’Habitatge de 
l’Ajuntament ha rebut 5.621 
consultes durant el 2008, una 
xifra molt superior a les dades 
registrades l’any passat quan es 

va posar en marxa el servei. Del 
total de consultes, les més nom-
broses han estat les relacionades 
amb les promocions de protecció 
pública | SD
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INAUGURACIÓ

El carrer Sant Josep, nou punt 
de sortida del trànsit pel centre
L’obertura del vial és la primera fase d’un projecte que inclou un aparcament soterrat

Els vehicles ja poden circular pel 
nou carrer Sant Josep, que con-
necta Domingo Fins i Mossèn 
Joaquim Castellví, des del 23 de 
desembre. Arran l’obertura del 
vial, el carrer Baixada de Santa 
Engràcia, en el tram entre Ripoll 
i Mossèn Joaquim Castellví, és 
d’un únic sentit de sortida. D’al-
tra banda, l’accés als carrers Ri-
poll i Sant Jaume s’ha de fer des 
del carrer Barcelona i el carreró 
ubicat al costat de l’antiga fàbri-
ca de gel –que l’Ajuntament vol 
batejar amb aquest nom–, és ara 
exclusivament per a vianants.  
Durant l’acte d’inauguració del 
nou vial, que va comptar amb 
representants veïnals i de la cons-
tructora que ha executat el projec-
te, l’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC), va avançar que “aquesta 
és la primera fase d’un projec-
te més ambiciós que s’enllestirà 
amb la construcció d’un aparca-
ment soterrat per a 150 vehicles 
en aquesta illa d’habitatges”.

Sílvia Alquézar | Montcada

El carrer Sant Josep connecta en línia recta amb Domingo Fins i Joaquim Castellví | S. ROMERO

> Viatge humanatari de Nuet a Gaza

en 2 minuts...

> Reunió a Montcada de joves del PPC

PPC

El montcadenc Joan Josep Nuet, senador d’EUiA, es va embarcar el 12 
de gener en el vaixell Free Gaza, una iniciativa internacional en què parti-
cipen metges, periodistes, parlamentaris i observadors dels drets humans 
de diferents països. Nuet és l’únic càrrec electe espanyol de l’expedició, 
ja que els altres senadors i diputats que hi viatgen són d’Itàlia, Bèlgica i Grè-
cia. L’objectiu de la iniciativa és trencar el bloqueig imposat per Israel a Gaza 
i lliurar ajut humanitari a la població, bàsicament material sanitari | SD

Un grup de Noves Generacions (NNGG) del PPC es va reunir el passat 11 
de gener amb el president local del partit, Teodoro García, i amb la por-
taveu municipal, Eva García, per tractar qüestions que afecten els joves. 
“Els governs haurien de fer polítiques que ajudessin a solucionar els 
problemes d’accés al món laboral i a l’habitatge que tenen els joves ”, 
ha manifestat la portaveu | SD

> Adaptació de voreres per millorar la mobilitat
L’Ajuntament està duent a terme l’adaptació de les voreres del municipi 
per tal de fer-les accessibles a les persones que presenten difi cultats de 
mobilitat i a la circulació de vianants amb carrets de la compra i de na-
dons. En concret, s’han habilitat voreres als barris de Can Sant Joan, la 
Ribera, Mas Rampinyo, Can Cuiàs, Montcada Nova, al centre i a la Font 
Pudenta, amb una quarantena de passos adaptats. Les voreres tenen 
una amplada mínima de 90 centímetres i compten amb una part rebaixa-
da que facilita l’accés | SD
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Els vehicles no circularan ara 
per ara pel nou túnel de la C-17, 
malgrat que la previsió del De-
partament de Política Territorial 
de la Generalitat era obrir la in-
fraestructura a principi del 2009. 
L’empresa pública Gisa ha explicat 
l’endarreriment l’han provocat les 
pluges que han caigut durant les 
darreres setmanes, que han enfan-
gat la zona en obres i ha difi cultat 
el desenvolupament dels treballs.
A fi nal de setembre del 2008, les 
màquines excavadores de l’em-
presa concessionària de les obres, 
Corsán Corviam, van aconseguir 
comunicar els dos accessos del 
tú nel sota la plaça Espanya. Des 
d’aquell moment, la constructora 
ha treballat per adequar el vial 
amb l’objectiu que el pas de ve-
hicles fos una realitat a principi 
d’any. El túnel disposarà de dos 
carrils per a cada sentit de la mar-
xa i tindrà una llargada de 250 

metres, entre les dues rotondes 
que se situaran a la plaça Espan-
ya i al carrer Castelló. També s’ha 
construït un dipòsit d’aigües plu-
vials per evitar inundacions, amb 
un sistema de bombeig que té una 
capacitat de 3.500 m3. 
D’altra banda, l’altre fase del so-
terrament –la millora de la cruïlla 
entre la C-17 i la N-150– ja ha co-
mençat, amb treballs de poca enver-
gadura, com ara la retirada d’un 
semàfor entre la nacional i l’accés 
al barri barceloní de Vallbona.

Aparcament de la C-33. Les obres 
de condicionament dels estaciona-
ments de Montcada Nova han en-
trat en una nova fase. Els operaris 
de l’empresa Construcciones Deu-
mal, encarregada de l’actuació, van 
començar a treballar el 14 de gener 
sobre l’espai més gran –el que hi 
ha davant el col·legi La Salle– i a 
asfaltar les pastilles d’aparcament 
dels carrers Lleida i la rambla dels 

Països Catalans. Fins que no esti-
guin enllestits els espais més petits, 
els operaris només treballaran no-
més en la meitat de la zona gran. 
“Quan estiguin enllestides les 
obres de les dues pastilles petites 
es tancarà tot el recinte gran per-
què els veïns ja disposaran dels 
altres dos espais per aparcar” ha 
explicat el regidor de Serveis Muni-
cipals, Sergio Hermoso (PSC).
L’objectiu global de l’actuació, que 
va començar a principis del des-
embre passat, és condicionar i or-
denar els espais per a aparcament 
sota la C-33, per crear-ne més –en 
sorgiran 200 places– i en millors 
condicions. 

La circulació pel túnel 
de la C-17 encara no 
es pot obrir al trànsit

OBRES PÚBLIQUES

L’empresa pública Gisa argumenta que la causa de 
l’endarreriment de les obres són les darreres pluges
Silvia Díaz | Redacció

L’estructura del túnel per on circularan els vehicles quan acabin les obres està construïda des del mes de setembre passat |  PREMSA AJUNTAMENT

La nova passarel·la per a vianants sobre la línia C-4 de Renfe ja uneix 
Can Sant Joan amb la C-17. “Aquest pas permet que les persones i 
els vehicles tinguin accesos diferenciats”, ha dit l’alcalde, César Arri-
zabalaga (PSC), qui va presidir el 22 de desembre l’acte d’inauguració. 
Tot seguit, la delegació municipal va visitar el vial que uneix Can Cuiàs 
i Vallbona –també inclòs dins el Pla del Congost– destinat a persones i 
vehicles i que va entrar en funcionament al desembre | SA

SÍLVIA ALQUÉZAR

> Obre la nova pasarel·la de Can Sant Joan
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La direcció i el comitè d’empresa 
de Nissan van iniciar el 7 de gener 
les reunions per arribar a un acord 
que eviti de nou la presentació d’un 
expedient de regulació d’ocupació 
(ERO). Ambdues parts han decidit 
que la primera qüestió a abordar 
serà el pla de futur de l’empresa i 
aspectes vinculats a la producció, 
com l’adjudicació de nous produc-
tes o la previsió d’inversions a les 
plantes de Montcada i Reixac (Pla 
d’en Coll) i la Zona Franca de Bar-
celona. Sindicats i direcció van pre-

veure tres reunions, per als dies 15 
–al tancament d’aquesta edició– 19 
i 26 de gener. 

Necessitats de la plantilla. El tema 
més delicat, que s’abordarà poste-
riorment, serà el de les necessitats 
de la plantilla, ja que la direcció 
manté que té un excedent de 1.680 
treballadors –la xifra de persones 
que pretenia acomiadar amb un 
ERO– mentre que els sindicats 
consideren que l’actual crisi és 
temporal i que, per resoldre-la, fan 
falta mesures conjunturals. 

Promoció Econòmica posa en 
marxa aquest 2009 nous cursos 
de formació per a persones en 
edat laboral que vulguin millorar 
la seva qualifi cació professional. 
Pel que fa a la formació ocupacio-
nal, per a aturats, el 19 de gener 
comença un nou curs de soldadu-
ra d’estructures metàl·liques lleu-
geres, de 434 hores, que acull 15 
alumnes. Aquestes classes es ba-
sen fonamentalment en una meto-
dologia pràctica i, des del primer 
moment, l’alumne pren contacte 
i treballa amb les eines i l’entorn 
habitual d’aquesta especialitat.
L’oferta de formació contínua, 
per a persones en actiu, és de 
cursos d’informàtica. El dia 12 
va començar un curs bàsic del 
programa de càlcul Excel, el 16 
de febrer s’iniciarà un altre de 
Microsoft Word i el 17 de fe-
brer, un altre d’Excel avançat, 
de 35 hores. “Des del departa-
ment treballem per potenciar 
la formació, que és la clau per 

després obrir-se camí al món 
laboral”, ha explicat el regidor 
de Promoció Econòmica, Joan 
Carles Paredes (CiU).

Inscripcions. Tots els cursos tenen 
un màxim de 15 places i són gra-
tuïts, ja que estan subvencionats 
al 100% per fons que provenen 

de l’Ajuntament, la Generalitat, el 
Fons Social Europeu i el sindicat 
UGT. Les persones interessades 
en els cursos del febrer poden 
adreçar-se a Promoció Econòmi-
ca, al carrer Alt de Sant Pere, 73 
(Mas Rampinyo), trucar al 935 
648 505 o bé a promocioeconomica@
montcada.org.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

El 19 de gener comença un nou curs de soldadura d’estructures metàl·liques | ARXIU/PILAR ABIÁN

Silvia Díaz | Redacció

en 2 minuts...

> Queixes per la pista esportiva de la Ribera

> Dura condemna per maltractar la nena Alba
La Secció 20 de l’Audiència de Barcelona ha condemnat la mare de 
l’Alba, A.M.C, a 20 anys i mig de presó i al seu company sentimental, 
F.J.E, a 22 anys, per diversos delictes de lesions, maltractaments habi-
tuals i contra la integritat moral, a més d’imposar-los el pagament d’una 
indemnització d’un milió i mig d’euros a la nena. Els tribunals consideren 
provat que, entre el mes de novembre del 2005 i el març del 2006, quan 
la parella residia a Can Sant Joan, el padrastre va agredir la nena que 
aleshores tenia 5 anys en diverses ocasions i que fi ns i tot la va lligar 
a una cadira per fer-la menjar, donant així credibilitat total al testimoni 
de la germanastra de l’Alba, que va presenciar els fets. L’Audiència de 
Barcelona també retreu a la mare el “gravíssim incompliment dels seus 
deures de cura i assistència a la nena”, pel qual denega la seva petició 
de ser informada de l’estat de salut i de l’evolució de la petita i li ha retirat 
la pàtria potestat durant cinc anys. Les conclusions dels forenses que van 
examinar l’Alba i van declarar durant el judici indiquen que la petita mai 
no podrà tornar a caminar ni a parlar | SD

Un grup de veïns de la Ribera ha mostrat el seu malestar per l’ús que 
fan alguns infants i joves de la pista esportiva de la zona. El dia 12, una 
representació del col·lectiu va entrar per registre més d’un centenar de 
fi rmes –a la imatge– instant l’Ajuntament a resoldre els problemes de 
sorolls i de convivència 
que, al seu parer, com-
porten els usuaris. “En-
tre tots hem de garan-
tir la convivència i els 
actuals usuaris de la 
pista esportiva compor-
ten moltes molèsties 
als veïns”, ha apuntat 
Antonio Cabañero, por-
taveu d’aquest grup veï-
nal | SD

Nissan negocia el futur 
de la planta de Montcada
Silvia Díaz | Redacció

El Consistori aposta per la formació 
d’aturats i treballadors en actiu
Una quarantena de persones participarà als cursos gratuïts de soldadura i informàtica

El 12 de gener, tècnics especialitzats van començar el desmuntatge de la teulada de la factoria de la Ribera, 
un procés complex perquè el sostre està fet amb làmines d’uralita. Fonts de l’empresa han informat que fi ns al 
febrer no fi nalitzarà el trasllat. L’empresa Barnices Valentine va estrenar les seves instal·lacions a la nova fàbrica 
del polígon Can Milans el 19 de desembre. El primer servei que s’hi va ubicar va ser el d’administració. Valentine 
estava situada al nucli urbà de Montcada i Reixac des del 1946  | SD

SANTI ROMERO

> Valentine es trasllada a la nova factoria de Can Milans

SILVIA DÍAZ
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Salut Pública subvenciona amb 
25 euros l’activació del microxip 

IDENTIFICACIÓ D’ANIMALS 

‘Posa-li el xip, protegeix-lo’ vol promoure la tinença responsable de mascotes

El microxip és un sistema d’identifi cació obligatori que evita l’abandonament de l’animal i facilita la localització del propietari | SANTI ROMERO

Amb el lema Posa-li el xip, pro-
tegeix-lo, la Regidoria de Salut 
Pública i Consum ha engegat 
una campanya per promoure la 
tinença responsable d’animals de 
companyia. Durant els mesos de 
gener i febrer, les persones que do-
nin d’alta el seu gos o gat al cens 
d’animals de l’Ajuntament, es be-

nefi ciaran d’una subvenció de 25 
euros per tal de sufragar part del 
cost de la implantació del microxip 
identifi catiu, una operació que es 
fa a qualsevol centre veterinari de 
la localitat.

Obligatorietat. L’aportació mu-
nicipal suposa 25 euros per gos 
o gat i propietari i cobrirà fi ns 

a un màxim de 100 microxips. 
El microxip és un sistema 
d’identifi cació obligatori, que 
evita l’abandonament de l’animal 
i que facilita la localització del 
propietari en cas de pèrdua. No 
acomplir aquest requisit pot com-
portar una multa d’entre 100 i 
300 euros, segons les ordenances 
municipals.

Laura Grau | Redacció

> Nova mobilització 
per reclamar l’hospital
La Coordinadora per la Sanitat Pública 
de Cerdanyola, Ripollet, Barberà i Mont-
cada va fer el 20 de desembre una nova 
manifestació per demanar que  no es re-
tardi més la construcció de l’Hospital Er-
nest Lluch. La convocatòria va sortir dels 
quatre municipis alhora i es va adreçar 
als terrenys de l’antiga Redosa, a la ca-
rretera N-150, on està previst construir 
l’hospital. De Montcada hi va participar 
una vintena de persones | LR

LAURA GRAU
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Estalviar energia en la propera 
rehabilitació de quatre edifi cis de 
la Ribera és l’objectiu que perse-
gueix l’Ajuntament en un projecte 
que serà pioner a Catalunya i que 
consistirà en la mesura del con-
sum d’energia durant el període 
de les obres. Per fer-ho realitat, el 
consistori signarà dos convenis 
–amb l’Institut Català d’Energia i 
el Centre Tecnològic de la Cons-
trucció.
Els treballs consistiran en la 
restitució de la façana i de les 
instal·lacions comunitàries com 
la xarxa d’aigua i llum, i la incor-
poració d’un aïllant tèrmic que 
suposarà una reducció de la des-

pesa en calefacció a les llars. La 
iniciativa es durà a terme aquest 
any i es dividirà en quatre fases.  

Etapes. Durant el primer trimes-
tre, es farà la recollida de dades 
sobre la temperatura, la humitat 
i el consum de calefacció dels 
habitatges en estudi. El procés 
es tornarà a repetir els mateixos 
mesos del 2010 per tal de com-
parar els resultats i analitzar-los. 
El projecte es coordina des de 
l’Àrea de Política Territorial de 
l’Ajuntament, que ha seleccionat 
ja 3 dels 4 edifi cis que seran ana-
litzats. Es tracta dels habitatges 
situats a la plaça de la Ribera, 9 i 
els números 6 i 2 del carrer de la 

Conca. El 15 de gener, els tècnics 
van començar a mostrar l’estudi 
als veïns implicats. El projecte, 
emmarcat en el Pla Integral de 
la Ribera i amb un pressupost 
de 40.000 euros, està fi nançat al 
50% pels dos organismes que sig-
naran l’acord amb el Consistori. 

Respecte mediambiental. A més 
de conèixer l’estalvi energètic per 
als veïns de la Ribera, la iniciativa 
té un important component me-
diambiental, ja que les dades que 
s’obtinguin serviran per valorar 
l’efecte global de la rehabilitació 
del barri respecte al canvi climàtic, 
per la disminució d’emissions de 
diòxid de carboni. 

Les obres a quatre blocs de la Ribera 
seran pioneres en l’estalvi energètic

EXPERIÈNCIA AMBIENTAL

Als immobles s’instal·laran aparells que mesuraran el consum de la calefacció

Uns operaris instal·lant aparells per controlar l’estalvi energètic en un dels pisos del número 9 de la plaça de la Ribera  | SÍLVIA ALQUÉZAR

Les dades sobre recollida selecti-
va a Montcada i Reixac al 2008 
mostren una lleugera tendència a 
l’alça respecte l’any anterior, pas-
sant de 3.154 tones a 3.578. Per 
contra, ha disminuït en 300.000 
quilos el volum de matèria no re-
ciclable –la que es diposita en el 
bidó verd fosc– i s’ha passat de 
9,5 a 9,2 tones. 
Al 2008 s’han comptabilitzat 
837.994 quilos de paper i cartró, 
–40.000 quilos més que al 2007; 
405.240 de vidre –6.000 més 
que a l’any anterior; 1.953.247 
de matèria orgànica enfront els 
1.700.000 del 2007, i 382.460 qui-
los de material que es diposita al 
contenidor groc –envasos, llaunes 
i restes de plàstic– mentre que al 
2007, el primer any de funciona-
ment d’aquests bidons, es van 
recollir 265.000 quilos. Pel que 

fa a l’evolució de la recollida de 
mobles, aquesta ha passat dels 
769.795 quilos l’any 2007, als 
805.523 d’aquest darrer any.

Continuar treballant. “Les dades 
demostren un lleuger creixe-
ment, però sabem que encara 
hem de treballar perquè siguin 
millors”, ha reconegut el regidor 
de Serveis Municipals, Sergio 
Hermoso (PSC), qui ha afegit 
que l’assignatura pendent és la 
recollida de mobles perquè “en-
cara hi ha gent que els deixa 
al carrer sense previ avís i això 
comporta molèsties”. 
L’Ajuntament posa a disposició de 
la ciutadania un servei gratuït de 
recollida de voluminosos, que fun-
ciona de dilluns a divendres. S’ha 
de trucar un dia abans al 935 641 
247, de 10 a 13h, i el camió passa a 
recollir el material l’endemà. 

Serveis Municipals obté més 
de 3.500 tones de material 
útil per al reciclatge al 2008

Silvia Díaz | Redacció

El rebuig s’ha reduït en 300.000 quilos respecte al 2007

RECOLLIDA SELECTIVA

Al 2008, l’Ajuntament ha recollit 200.000 quilos més de matèria orgànica | SANTI ROMERO

Sílvia Alquézar | La Ribera
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>Societat El montcadenc Carlos 
Aponte opta a representar 
Espanya a Eurovisió PÀG. 18

Can Tauler i els centres 
cívics obren la matrícula de 
nous cursos  PÀG. 16

ESCOLA BRESSOL FONT FREDA

Els alumnes estrenen les obres de 
reforma amb noves aules i més espai
El centre s’ha adaptat a l’ampliació de places, que ha passat de 41 a 65, i al setembre obrirà la classe de nadons 

Els infants de l’escola bressol 
Font Freda, de titularitat muni-
cipal des del maig passat, han 
començat les classes del 2009 a 
l’edifi ci original, que des de l’ini-
ci del curs, al setembre, estava en 
obres. L’actuació de millora ha  
permès obtenir una recepció més 
àmplia –reduint les dimensions 
de les aules dels alumnes de 2 i 
3 anys– que s’ha dotat amb jocs 
infantils. 
El centre disposa de 2 aules més 
–en té 5 en total– una per a nens 
i nenes d’1 a 2 anys i un nou es-
pai per a nadons amb 7 places, 
que es posarà en funcionament 
al setembre. També hi ha una 
nova cuina i s’han millorat els 
espais de la direcció. 

Al setembre, l’aula de nadons. 
“Estem satisfets del resultat 
de les obres, ara treballarem 
en espais ben condicionats”, 
ha explicat la directora de l’es-
cola bressol, Encarna Fernán-
dez. L’equipament s’ha adaptat 
a l’ampliació de places, que n’ha 
passat de 41 a 65. Per a nadons 
n’hi ha 7 que s’ofertaran a partir 

del setembre, 22 per a alumnes 
d’1 a 2 anys, dividits en 2 aules, i 
altres 30 són per a infants de 2 i 3, 
també distribuïts en 2 classes. 
Des de l’inici del curs, al setem-
bre, el centre ja va matricular més 
de 50 infants, en previsió que al 
llarg del curs es farien les noves 
aules. “Al setembre l’escola es-
tarà al 100% perquè es posaran 
en marxa l’aula de nadons i la 
nova cuina”, ha indicat la regido-
ra d’Educació, Ana Rivas (PSC). 
La inauguració ofi cial de les obres 
de millora està prevista per al 30 
de gener, amb la presència de les 
autoritats municipals i les famíli-
es dels infants escolaritzats. 

El centre disposa ara 
de dues noves aules, 
una per a infants d’1 
a 2 anys i una altra 
per a nadons

Silvia Díaz | Pla d’en Coll

Un grup d’infants de les classes d’1 a 2 anys durant l’hora de l’esmorzar, a les instal·lacions remodelades | SANTI ROMERO

el canvi

Les classes s’han fet fi ns ara a mòduls prefabricats
Durant el temps que han durat les 
obres de rehabilitació de l’escola 
bressol Font Freda, els infants 
han fet classe en uns mòduls pre-
fabricats. “Malgrat ser una ubi-
cació provisional, hem estat 
força bé als mòduls”, ha indicat 
la directora, Encarna Fernández. 
Els treballs de reforma han anat 
a càrrec de l’empresa CORPIMO, 
per un import de 423.015 euros, 
que a hores d’ara està acabant 
d’enllestir el condicionament del 
pati exterior. 
D’altra banda, Serveis Municipals 
adaptarà l’antic espai de control 
dels llums del camp de futbol de la 

Font Freda com a magatzem per a 
l’escola bressol. El Consistori tam-
bé està treballant en l’eliminació 
del cablejat elèctric que hi ha so-
bre el CEIP Font Freda, una inter-
venció que s’està duent a terme 
aprofi tant les obres que l’Adif fa 
per desviar part del subministra-
ment elèctric de l’estació trans-
formadora que Fecsa-Endesa té 
al costat del col·legi La Salle a 
una altra més petita que es farà 
a la zona d’aparcament del Font 
Freda. A través d’un conveni amb 
l’Ajuntament, l’Adif allargarà el 
cablejat de forma subterrània fi ns 
a l’escola, de forma gratuïta | SD

Programa 
d’orientació 
laboral per a 
joves dels IES

Aquest mes de gener es posa en 
marxa un programa de preven-
ció, orientació i acompanyament 
al món laboral per a alumnes 
dels IES del municipi que te-
nen difi cultats per graduar-se en 
ESO. L’actuació, fruit d’un con-
veni de col·laboració signat per 
l’Ajuntament amb la Generalitat, 
està inclosa dins del projecte Tran-
sició Escola-Treball, que rep el su-
port de la Diputació. 
La iniciativa consisteix en estades 
formatives a empreses, comer ços o 
tallers de la localitat amb l’objectiu 
que els participants adquireixin 
noves expectatives de futur, com-
plementin el treball sobre com-
petències bàsiques i habilitats de 
relació i prenguin contacte amb el 
món del treball. 

Ampliació. Les estades formatives 
a comerços i a empreses van co-
mençar el curs passat a l’IES La 
Ribera i enguany s’han ampliat a 
l’IES Montserrat Miró i a l’IES 
La Ferreria. “El programa acon-
segueix que els alum nes que 
acostumaven a re butjar el siste-
ma educatiu perquè no veien el 
seu lligam amb el món laboral 
canviïn defi nitivament aquesta 
percepció”, ha explicat la regidora 
d’Educació, Ana Rivas (PSC).

Pilar Abián | Redacció

El programa facilita l’accés a la feina | ARXIU



14 Gener 2009Societat

L’Ofi cina Municipal d’Informació 
al Consumidor (OMIC) va aten-
dre durant l’any passat 706 con-
sultes, de les quals el 40% estan 
relacionades amb la telefonia. El 
cas que ha generat i genera més de-
manda ha estat el de Ya.com, “que 
ofereix una connexió telefònica 
a la qual els clients no poden 
accedir per problemes tècnics 
de l’empresa”, ha dit el tècnic de 
l’OMIC, Carles Pladevall, qui ha 
afegit que Yacom ignora la petició 
de baixa dels usuaris i, per contra, 
continua facturant la connectivitat. 
Des de l’ofi cina municipal s’estan 
trametent les denúncies sobre el 
cas i també s’ha adreçat un escrit a 
la companyia on s’insta a què solu-
cioni la impossibilitat de connexió 
i que, si no és possible, “no oferti 
aquest servei que no pot prestar”,  
diu el tècnic. 

Augment de les denúncies. L’OMIC 
va trametre durant el 2008 un to-
tal de 321 denúncies, 91 més que 
l’any anterior. Des de l’ofi cina s’ha 

fet una valoració positiva perquè 
“la ciutadania està incorporant 
el servei com un punt de referèn-
cia en l’àmbit del consum per 
resoldre els confl ictes entre els 
clients i les empreses”, ha expli-

cat Pladevall. L’Ofi cina Municipal 
d’Informació al Consumidor es 
troba a la Casa de la Vila i l’horari 
d’atenció al públic és els dilluns, de 
10 a 13h i de 15 a 19h, i de dimarts 
a divendres, de 8 a 15h. 

Sílvia Alquézar | Redacció

Els dubtes sobre telefonia centren 
les consultes més freqüents a l’OMIC
Nombroses queixes contra Ya.com per ignorar la petició de baixa i facturar la connectivitat

CONSUM

Els comerços de Montcada i Reixac van posar en marxa el 7 de gener la 
campanya de rebaixes d’hivern, que s’allargarà fi ns al 6 de març. Segons 
la Confederació de Comerç de Catalunya (CCC), aquesta temporada s’han 
vist descomptes fi ns al 50% des del primer dia, per donar sortida a l’estoc 
acumulat. De fet, alguns establiments van fer promocions i descomptes du-
rant la campanya de Nadal (entre un 10 i un 30%), per animar les compres 
amb motiu dels Reis, tot plegat en el context actual de crisi. A Montcada, els 
descomptes es fan més palesos en productes tèxtils, sabateria i roba per a la 
llar, amb una mitjana d’un 30% | SD

> Les rebaixes arriben fi ns a un 50%
SANTI ROMERO

Les associacions de comerciants 
han premiat la fi delitat dels seus 
clients durant el Nadal. Montcada 
Centre Comerç (MCC) va cele-
brar el 23 de desembre el sorteig 
de cinc lots valorats en 300 euros 
amb productes i serveis dels esta-
bliments adherits a la campanya. 
Prèviament, l’entitat va distribuir 
un total de 3.000 butlletes entre els 
seus clients. El dia del lliurament va 
costar aconseguir els premiats, ja 
que per endur-se el guardó s’havia 
de ser a la plaça de l’Església, on va 
tenir lloc l’acte en una tarda molt 
freda davant de més d’un centenar 
de persones. Un infant treia una 
butlleta i, si la persona escollida no 
hi era present, se la trucava per te-
lèfon i tenia 10 minuts per arribar-

hi. L’MCC ha fet una valoració 
positiva de la campanya, tot i que 
alguns comerciants han reconegut 
que la crisi s’ha notat una mica en 
les vendes. L’MCC també va orga-
nitzar durant la jornada un cagatió. 

Can Sant Joan. L’associació de co-
merciants de Can Sant Joan orga-
nitza un acte públic per lliurar els 
premis de la campanya de Nadal, el 
dia 18 de gener al Kursaal, a les 12h. 
Hi haurà el sorteig de cinc premis 
–un televisor, una videoconsola, un 
GPS, dos pernils i vint premis sor-
presa– el lliurament de guardons del 
concurs d’engalanament de balcons 
i l’actuació del grup rociero Tierras 
del sur. Durant el Nadal, l’AV ha 
dut a terme activitats infantils que 
han servit per animar les vendes. 

Sílvia Alquézar/Silvia Díaz | Montcada

L’MCC reparteix els premis 
de la campanya de Nadal
Can Sant Joan lliura els premis el dia 18 en un acte al Kursaal

El president de l’MCC, Jesús González –a l’esquerra– lliura un dels premis | SÍLVIA ALQUÉZAR

El Centre de Jardineria de Terra 
Nostra (N-150) ha guanyat el pri-
mer premi local, valorat en 600 
euros, del 39è Concurs d’Aparadors 
de Nadal que convoca la Cambra 
de Comerç i Indústria de Sabadell. 
El segon guardó, de 450 euros, ha 
recaigut en la botiga de regals Tot 
i Més, del carrer Rocamora mentre 
que el tercer premi, de 300 euros, 
se l’ha adjudicat la perruqueria Síl-
via Escuder, del carrer Barcelona 
del Pla d’en Coll. 
L’alcalde, César Arrizabalaga (PSC), 
i el regidor de Comerç, Joan Carles 

Paredes (CiU), van visitar el 8 de 
gener els establiments reconeguts i 
els van lliurat un diploma acredita-
tiu. “Després d’un any dolent per 
culpa de la sequera, que ens ha 
afectat molt, vam decidir partici-
par al concurs per reactivar-nos 
una mica”, va explicar Pilar Bellé, 
propietària de l’establiment que ha 
obtingut el primer premi. Els perso-
natges del pessebre –la verge, Sant 
Josep i el nen– estaven representats 
amb arbres. En aquesta edició han 
participat més de 40 establiments 
locals, de totes les zones comer-
cials del municipi. 

Silvia Díaz | Terra Nostra

El Centre de Jardineria 
de Terra Nostra guanya 
el Concurs d’Aparadors 
Els personatges del pessebre estaven representats amb arbres

Les autoritats municipals amb els guanyadors del primer premi del concurs | SILVIA DÍAZ



15Gener 2009 Societat

COOPERACIÓ

L’Ajuntament ha destinat 5.800 
euros a un projecte de coopera-
ció amb l’Equador promogut per 
Creu Roja que té per objectiu 
augmentar les capacitats laborals 
i d’organització dels habitants de 
la comunitat Tierras Coloradas, 
a la província de Loja. Creu Roja 
estima que el projecte benefi ciarà 
directament 125 persones i indi-
rectament prop de 3.500. 

Flux migratori. El regidor d’Inte-
gra ció, Cooperació i Solidaritat, 
Carles Guijarro (PSC), ha em-
marcat aquest projecte dins la 
voluntat política de “potenciar 
accions de cooperació a països 
on hi ha fl uxos migratoris im-
portants a Montcada i Reixac, 
tal i com defi neix el Pla Direc-
tor de Cooperació”.
La població equatoriana és la se-
gona més nombrosa al municipi, 
seguida de la marroquina. En 
aquest projecte també col·laboren 
els ajuntaments de Sant Cugat 
del Vallès i Sabadell. 

Laura Grau | Redacció

El Consistori 
col·labora amb 
Creu Roja a 
l’Equador

L’experiència de començar a sentir
María José, la nena d’El Salvador amb problemes d’oïda operada a Barcelona amb l’ajut de Tazumal, torna a casa començant a parlar

La nena salvadorenca que va ser 
operada de l’oïda al novembre a 
una clínia de Barcelona va tor-
nar a casa el dia 24 de desembre, 
després d’un període de rehabili-
tació fet a un centre de Granada. 
María José García, de 4 anys, i 
la seva mare, Karen Genovez, de 
34, es van retrobar la Nit de Na-
dal amb la seva família després 
que la petita s’hagi sotmès a una 
operació que li ha permès anar 
obtenint audició mica en mica. 
Els metges li van implantar un 
dispositiu intern que, acompan-
yat d’un altre extern, han acon-
seguit que la María José pugui 
escoltar els sons que l’envolten i 
començar a articular paraules. Fi-
lla i mare es van allotjar durant la 
seva estada a Barcelona a la seu 
de Tazumal-Catalunya-El Salva-
dor, situada a les antigues escoles 
de Mas Rampinyo, un espai cedit 
per l’Ajuntament a l’entitat.

Agraïment. La petita està fent 
uns grans avenços perquè “és 
una nena molt espavilada”, diu 

Charo Quero, membre de Ta-
zumal, entitat que per primera 
vegada ha dut a terme una tas-
ca d’assistència humanitària. La 
mare s’ha mostrat “molt agraï-
da” per l’acolliment de l’ong, 
que ha pagat totes les despeses 
d’allotjament: “Sense el seu ajut 
no hauríem pogut fer realitat el 
somni de què la meva fi lla pu-
gués sentir i parlar”. 

Retorn a la primavera. La Karen i 
la María José tornaran a Montca-
da el pròxim mes de juny perquè 
els especialistes que han tractat la 
nena analitzin les millores que ha 
experimentat la petita. 

Sílvia Alquézar | Montcada

Karen i la seva fi lla, María José, tornaran al mes de juny a Catalunya | SÍLVIA ALQUÉZAR

ajuda a El Salvador

L’Ajuntament destina 42.000 euros a millorar 
l’educació infantil al poble agermanat de Nahulingo 
L’Ajuntament destinarà 42.377 
euros per a diferents projectes 
a escoles de Nahulingo (El Sal-
vador), municipi amb el qual 
està agermanat. En concret, 
l’ajut s’adreçarà a la millora 
de l’educació infantil a la po-
blació de San Miguel de Mont-

cada i dels centres escolars El 
Carmen i San Miguelito, amb 
l’objectiu de paliar les man-
cances detectades en les àrees 
escolars i patis d’aquestes es-
coles per dues cooperants que 
van visitar aquesta localitat 
l’any passat | SD

Comerciant, si et 
vols anunciar a 

La Veu, truca’ns i 
t’informarem

625 601 107
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Ioga, dansa del ventre, pintura per a adults i compres per Internet són les novetats

NOVETATS ALS CENTRES CÍVICS

La Xarxa programa nous cursos 
per al primer trimestre de l’any

La Xarxa de Dinamització Sò-
ciocultural posa en marxa nous 
cursos i tallers per al primer tri-
mestre del 2009 als centres cívics 
del municipi i a la Casa de la 
Vila. L’Alzina (Núria, 73), a Te-
rra Nostra, engega noves sessions 
d’informàtica i a Can Cuiàs (Gera-
nis, sn) s’estrenen una ludoteca mu-
sical i un curs de dansa oriental. 
Al Centre Cívic La Ribera (Lle-
vant, 10) s’amplia l’oferta amb de 
tallers de música i expressió cor-
poral, com ioga, dansa del ventre, 
balls afrobrasilers i llatins, arts 
marcials així com pintura per a 
adults i formació de monitors. El 

programa contempla tallers que 
ja es venien realitzant amb prou 
èxit, com és el cas del de batuka-
da, la informàtica –amb edició de 
fotos i vídeos– Internet, ofi màtica 
i cuina, entre d’altres. 
La Xarxa ha programat un taller 
per fer compres segures per In-
ternet que oferirà els dimarts i els 
dijous a la Casa de la Vila (Major, 
32), durant el qual es donaran 
nocions per fer gestions a través 
de la xarxa sense cap risc. 

Nova experiència amb la gent gran. 
El Casal de la Mina (Parc de 
les Aigües) ofereix un nou curs 
titulat La vida a certa edat, un 

projecte destinat a fomentar 
l’envelliment actiu entre la pobla-
ció i fomentar-ne la seva partici-
pació. La coordinadora del curs 
és la periodista Anna Hernández, 
que té el suport d’un equip de 
col·laboradors com la psiciòloga 
Pura Díaz Veiga. Les sessions es 
faran els dies 19 i 26 de gener i el 
2, 9 i 16 de febrer, de 16 a 18h.
El termini de matriculació per als 
cursos i tallers ja està en marxa 
i les persones interessades a par-
ticipar en alguna activitat poden  
adreçar-se a cada centre cívic així 
com a la Regidoria de Participa-
ció Ciutadana, situada a l’edifi ci 
de l’Ajuntament.

Silvia Díaz | Redacció

El Centre Cívic La Ribera continua aquest 2009 amb les sessions d’Informàtica i noves tecnologies que va engegar l’any passat | SANTI ROMERO

L’oferta juvenil inclou tallers de ‘break dance’, jocs de rol i cinema

INFÀNCIA I JOVENTUT

Can Tauler posa en marxa
els divendres a la carta

L’Espai Jove Can Tauler (Balmes, 
16) comença l’any amb un ampli 
programa d’activitats per al jo-
vent del municipi, amb música, 
cinema, esports i manualitats, 
entre d’altres. Una de les princi-
pals novetats és la incorporació 
dels divendres a la carta, amb 
una proposta setmanal diferent, 
com circ, escalada (al rocòdrom 
instal·lat al pati del centre), seri-
grafi a, cappoeira, tallers de ma-
quillatge amb motiu de Carna-
val, cuina i ball. Per als dijous hi 
ha previst el passi de pel·lícules 
(18h) i els mateixos assistents po-
dran triar la següent projecció.

El programa de Can Tauler in-
clou tallers de break dance, del 
joc de rol Warhamer, de guita-
rra elèctrica i de producció de 
curtmetratges (10 sessions, dis-
sabte). Aquests cursos tenen un 
preu entre 15 i 30 euros, amb 
una rebaixa per als socis del Club 
Jove. La programació continua 
amb les sessions Posa’t en on, que 
són monogràfi cs de temes que es 
concreten en pel·lícules i expo-
sicions. Al gener es proposaran 
fórmules per omplir de contingut 
el temps d’oci i per al febrer, el 
tema de debat serà l’assetjament 
escolar. El 14 de febrer hi ha pre-
vista una sortida a la neu.

Silvia Díaz | Redacció

El programa inclou tallers de ‘break dance’ i de producció de curtmetratges, entre d’altres | MÒNICA PIÑUELO

Comerciant, si et 
vols anunciar a 

La Veu, truca’ns i 
t’informarem

625 601 107
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Comença un nou curs trimestral d’iniciació a la informàtica

OFICINA D’ATENCIÓ A LA DONA

Aposta per crear un espai 
de participació de dones

Construir un espai de relació, 
debat i participació adreçat al 
col·lectiu de dones del municipi 
és un dels principals objectius 
que s’ha fi xat l’Ofi cina d’Atenció 
a la Dona (OAD) per al 2009.
La proposta es va formular a 
mitjan de desembre durant una 
trobada a la Casa de la Vila en 
què van prendre part prop d’una 
trentena d’usuàries que al llarg 
de l’any passat han estat alumnes 
dels cursos d’iniciació a la infor-
màtica i d’Internet organitzats 
per l’OAD a la Casa de la Vila i 
al Kursaal de Can Sant Joan. 

L’Ajuntament s’ha ofert a pro-
moure la creació de l’espai de tro-
bada, tot i que hauran de ser les 
mateixes dones les que l’impulsin. 
La primera iniciativa al respecte 
ha estat organitzar un taller so-
bre autoestima que es farà el 28 
de gener a la Casa de la Vila, 
de 17 a 19h. “L’objectiu és que 
cada mes o cada dos mesos es 
facin trobades proposades per 
les mateixes dones amb profes-
sionals que els parlin sobre les 
qüestions que les preocupen o 
interessen”, ha explicat la tècni-
ca responsable de l’Ofi cina de la 
Dona, Úrsula Santa Cruz. 

Pilar Abián | Redacció

Un grup de dones va començar el 13 de gener un curs d’Informàtica al Kursaal | SANTI ROMERO

Curs d’orientació 
per obtenir el 
carnet de conduir

Una seixantena de persones par-
ticipa a la segona edició del curs 
d’orientació per obtenir el carnet 
de conduir que organitza la Regi-
doria d’Integració. Les classes, que 
van començar el dia 13, acabaran 
al juny i es fan els dimarts, dijous 
i divendres, de 19 a 20h, o bé de 
20 a 21h, al Centre Cívic La Ri-
bera. L’activitat s’adreça a perso-
nes que tenen difi cultats de com-
prensió dels conceptes que s’han 
d’assimilar per aprovar l’examen 
teòric per aconseguir la llicència. 
L’Ajuntament subvenciona part del 
material que es fa servir en el curs, 
però les taxes de l’examen les assu-
meixen íntegrament els alumnes. 

Silvia Díaz | Redacció

Alumnes en el primer dia de classe | S. ROMERO
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El cantant ha superat la primera fase de selecció entre el miler de participants que s’hi ha presentat

CONCURS

El montcadenc Carlos Aponte, un 
dels candidats a Eurovisió 2009

Carlos Aponte és un dels 455 can-
didats que ha superat la primera 
fase de selecció entre el miler de 
persones que s’ha presentat a la 
convocatòria del Festival Euro-
visió 2009. Aponte no es dedica 
professionalment al món de la 
música, però té una llarga expe-
riència com a cantant, showman 
i locutor de ràdio, col·laborant 
amb les emissores municipals de 
Montcada, Barberà i Mollet.
Després de la primera fase de se-
lecció, ja ha començat el període 
de votacions als diferents candi-
dats a través d’Internet. “És molt 
important que la gent que és 
de Montcada em doni el seu 
suport per continuar en el pro-
cés de selecció i poder anar a 
Madrid, a l’última fase”, ha ex-
plicat Aponte. 

Suport per Internet. Les perso-
nes que vulguin donar suport a 
l’artista montcadenc, que des del 
1997 resideix a Santa Eulàlia de 
Ronçana, poden escoltar el tema 

que presenta (“Now it’s the mo-
ment”) i emetre el seu vot al web 
http://www.rtve.es/television/euro-

vision2009/candidatos/carlosaponte-
gaona.shtml. Les votacions s’han 
de fer abans del 20 de gener.

Laura Grau | Redacció

L’aspirant a representar Espanya a Eurovisió confi a a obtenir el suport del públic | ARXIU

en 2 minuts...

El centre comercial El Punt de 
Mas Rampinyo va lliurar el 22 de 
desembre a Càritas quatre carros 
de supermercat plens de men-
jar recollit entre els seus clients. 
Aquests productes es van sumar 
als lots que l’entitat benèfi ca va re-
partir el dia següent entre les famí-
lies més desafavorides de la ciutat. 
En total, les voluntàries van fer 163 
paquets, més que l’any passat per-
què “es nota la crisi”, va comentar 
Antonia Sánchez, vinculada a l’en-
titat des de fa més de 35 anys. Les 
bosses incloïen menjar nadalenc 
però també altres productes com 
pasta per a sopa, llaunes de tonyi-
na i olives, ous i un pollastre | SA

> El Punt lliura menjar a Càritas

La campanya de recaptació de joguines que aquest Nadal va dur a ter-
me la penya Blanc-i-blava de Montcada i Reixac va resultat tot un èxit. 
L’entitat va aconseguir omplir tres furgonetes amb material per a totes 
les edats. El 23 de desembre, la penya va fer el lliurament ofi cial de les 
joguines a la parròquia de Can Sant Joan –a la imatge–, que, per la seva 
banda, va lliurar-les a Càritas Montcada perquè fes el repartiment entre 
les famílies més desafavorides del municipi. “L’any vinent tenim intenció 
de tornar a fer la campanya”, va anunciar el president de l’entitat perica, 
David Gerbolés | SA

> Centenars de joguines solidàries
SILVIA ALQUÉZAR

SILVIA ALQUÉZAR

Es ven. Seat Córdoba Vario 1.9 TDi 90 cv. 
Preu: 2.000 euros negociables. Tel: 696 
504 295.
En venda. Casa al Pla d’en Coll. 3 
habitacions, golfes, cuina de 14 m2 amb 
sortida al jardí, garatge per a 2 cotxes i 
moto, traster. Preu: 502.000 (negociables). 
Tel. 649 490 676.
Nuevo grupo de ‘single’. Ven a relacionarte 
con gente de tu edad. Dos grupos: de 28 a 
43 años (Fermín, 627 59 85 81) i de 43 a 
+50 años (Leonor, 676 938 722). Anímate 
a conocer gente sana y divertida. Cenas, 
excursiones, salidas a hotel, viajes… Cada 
viernes punto de encuentro para conversar. 
El primero será el 31 de enero en Sabadell.
Llogo. Pis a Montcada. Preu: 750 e/m. 
Inclou despeses de comunitat i impostos, 
3 habitacions. Tel: 938 460 000- 670 321 
867-691 674 675.

taulell d’anuncis 
gratuïts tel. 935 726 491
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>La bústia del lector >Editorial
Soterrament
Quan es compleixen tres anys 
del naixement de la Platafor-
ma, ‘Tracte Just Soterrament 
Total’ el Ministeri ja ha pre-
sentat a l’Ajuntament un do-
cument sobre el traçat que 
tindrà la línia de Portbou, un 
cop soterrada, al seu pas pel 
municipi. Els plànols cons-
taten que les vies deixaran 
de ser visibles a la sortida de 
Vallbona i no tornaran a la su-
perfície fi ns arribar al polígon 
industrial del Pla d’en Coll, un 
cop travessat el riu Ripoll. La 
informació s’ha rebut amb sa-
tisfacció tant per l’Ajuntament 
com per la Plataforma, que 
veuen com els compromisos 
adoptats pel govern central 
s’estan complint d’acord amb 
els terminis previstos, tot i que 
el camí que resta pendent en-
cara és llarg i ha d’incloure la 
part més feixuga, que és la 
del fi nançament.
Precisament els diners han 
estat el principal condicio-
nant d’aquest afer. Quan a 
fi nal dels 80 es va anunciar 
el pas de la Línia d’Alta Velo-
citat (LAV), l’Estat es va com-
prometre a soterrar la línia de 
Portbou, però quan va arribar 
l’hora de fer realitat el projec-
te es va dir que tècnicament 
no era viable. Al fi nal, s’ha 
demostrat que, en el fons, no 
era una qüestió tècnica, sinó 
econòmica, perquè del que 
es tractava era de redactar un 
projecte alternatiu. Si l’Ajunta-
ment i la ciutadania, a través 
de la Plataforma, no hagues-
sin reaccionat a temps, Mont-
cada hauria deixat passar 
una oportunitat històrica per 
eliminar les vies en tot el nucli 
urbà. Ara el somni continua 
viu i, amb ell, l’esperança de 
veure’l fet realitat el més aviat 
possible.

Edita: Montcada Comunicació. Av. de la Unitat, núm. 6. Tel. 935 726 491. Direcció: Pilar Abián. Redacció: Sílvia Alquézar, Mario Azañedo, Silvia Díaz, Laura Grau, Rafa Jiménez, César Sánchez i Núria Sánchez. Fotografi a: Santi Romero. Assessorament lingüístic: Servei Local de Català 
(SLC). Publicitat: DEBARRIS SCCL. Tel. 932 174 410. Disseny: Martí Riba. Maquetació: Carles Gómez. Impressió: C. GRÀFIQUES CANIGÓ. Distribució: KBQ’FAN. Tel. 625 383 105. Tiratge: 8.000 exemplars. Gerent Montcada Comunicació: Lluís Maldonado. President: Juan José Perona. 
Consell d’Administració: Jaume Alcázar, Enriqueta Gómez, Cosme Oriol i Pere Oliva. Secretària Ajuntament: Mª José López. Interventor: Josep Serrano. Dipòsit Legal: B-43084-88. E-mail: laveu@montcada.org. Webs: laveu.cat, montcadaradio.com i montcada.cat 
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El proper número, el 30 de gener

Tanca perillosa i sense senyalitzar

laveu@montcada.org

Cada dia passo pel polígon del Pla d’en Coll i sempre em faig la mateixa 
pregunta: de qui és competència el vial del polígon del Pla d’en Coll que 
va en paral·lel a la línia de Portbou? Està en un estat lamentable i s’hauria 
d’asfaltar amb urgència. R. G. I Montcada
Existeixen convenis entre l’Ajuntament i les juntes de conservació 
dels polígons del nostre municipi mitjançant les quals les juntes de 
conservació es fan càrrec del manteniment de l’asfaltat, voreres i 
zones verdes del seu àmbit i el cost s’assumeix a parts iguals per 
l’Ajuntament i l’entitat de conservació. Pel que fa al polígon del Pla 
d’en Coll, està previst l’asfaltat dels carrers durant el 2009, fet que 
ja ha estat posat en coneixement de l’Ajuntament. Jordi Climent, 
president de l’Àrea de Política Territorial (PSC)

Emissió de pols
A l’anterior número de La Veu es va 
publicar la notícia que una errada 
tècnica de la cimentera Lafarge de 
Montcada va causar un núvol de 
pols el passat 1 de desembre de 
2008. L’empresa Lafarge assegura 
que “no va representar cap risc per a 
la salut de la població”. Tots sabem 
que aquest episodi no és puntual ni 
aïllat, que s’han produït molts altres 
al llarg de tot l’any i que resulta su-
matiu a la pols i soroll que l’empresa 
emet diàriament.
De la mateixa manera que cap met-
ge pot afi rmar que una persona que 
fuma cigarrets no comporta risc per 
a la salut, cap metge pot assegurar 
que una emissió de pols d’una ci-
mentera tant propera a la població 
no és un risc per a la salut. El mateix 
estudi del CREAL (Centre de Recer-
ca Epidemiológica de Barcelona) 
afi rma taxativament els molts efec-
tes perjudicials en la salut provocat 
per la pols, sobretot per les micro-
partícules anomemades PM10.

Grup de Medi Ambient de MiR-
Ecologistes en Acció

Montcada i Reixac

Atenció sanitària
El reconegut insufi cient fi nançament 
de la sanitat catalana és un senyal 
inequívoc de la necessitat de millo-
ra. En concret, la passada vaga de 
metges de la sanitat primària indica 
els greus dèfi cits dels CAP. Cal més 
mitjans personals i materials. Però 
a Montcada la situació és molt més 
preocupant. Demanar visita als met-
ges del CAP comporta esperes d’una 
setmana o més. Les visites domici-
liàries, en horari diürn, han de ser 
molt justifi cades i, després  d’una 
certa demora, les atén un metge de 
guàrdia diferent al de capçalera. El 
Servei d’urgències del CAP, limitat 
en personal i en mitjans sanitaris, 

comporta esperes i, en no pocs ca-
sos, es deriva el malalt a les Urgèn-
cies hospitalàries amb llargues hores 
d’espera en sales i passadissos col-
lapsats. Aquesta situació defi cient 
és a la vegada discriminatòria i in-
justa per a Montcada respecte altres 
CAP més ben dotats. En els de Sant 
Gervasi i Sarrià atenen el mateix 
dia o al següent amb una dedicació 
mitja de més d’un quart d’hora per 
pacient, molt superior a la mitjana 
de Montcada.
Dues  raons específi ques requerei-
xen per a Montcada un servei pre-
ferent. La primera, la reconeguda 
contaminació atmosfèrica que va en 
detriment de la salut. La segona, que 
estudis ben fonamentats demostren 
que les persones i col·lectius d’una 
situació socio-econòmica benestant 
gaudeixen de millor salut que els 
que no la tenen. 
La gran majoria dels montcadencs 
tenen dret a fruir de més mitjans 
per ser atesos com els més afavo-
rits, sense necessitat d’accedir a 
la medicina privada. Per tant, cal 
ampliar força la plantilla de metges 
de medicina general i de pediatres, 
i més serveis complementaris espe-
cialment de diagnòstic i d’inferme-
ria. Generalitat i Ajuntament han de 
vetllar pel dret a la salut de tots els 
ciutadans.

Manel Borrell
Can Sant Joan 

La crisis
Hay crisis, qué pena, no hay dine-
ro para el vermut del Ayuntamiento, 
por lo tanto, tampoco hay dinero 
para la fi esta de fi n de año del pa-
bellón. Una noche esperada para los 
jóvenes de nuestra ciudad, ya que es 
la única fi esta a la que podían acce-
der ya que casi todos son menores 
y no les dejan entrar en las fi estas 
de las discotecas, cosa lógica. Pues 

bien, este año los chicos y chicas de 
Montcada han tenido que quedarse 
en casa sin salir, bueno tampoco han 
salido los padres que les acompaña-
ban ni todas aquellas personas que 
iban al pabellón a bailar y a disfrutar 
un poco de la fi esta de fi n de año. 
¿Que está promoviendo el Ayunta-
miento? ¿el botellón? ¿que la ju-
ventud se quede en la calle y que 
acabe pasando alguna desgracia? 
Muchas gracias, señor alcalde, por 
su comprensión hacia la juventud. 

 Silvia Font
Montcada

Bilingüisme mal entès
En relació a la carta de l’anterior 
número de La Veu signada per la 
Sra. Palenciano en la que es queixa-
va que al sorteig públic d’habitatge 
protegit només es parlés en català,  
voldria fer un parell de comentaris. 
Senyora, vostè diu que “en cosas 
importantes” no s’hauria d’utilitzar 
sempre el català. I també hi afegeix 
que el potencial comprador “mere-
ce un respeto”. Doncs bé, el català 
ni és una llengua de segona que ha 
de ser relegada a coses poc impor-
tants, ni utilitzar-la és cap falta de 
respecte. 
Que l’ús del català es troba en una 
situació d’inferioritat en relació 
al castellà és una obvietat que es 
comprova fent zàping, acostant-se 
al quiosc o només passejant pel 
carrer (vostè mateixa ho va com-
provar amb el públic que assistia al 
sorteig). Normalitzar l’ús del català 
és una feina de tothom. De les ins-
titucions, com en el cas del sorteig; 
però també de les persones, en la 
nostra relació diària. I fi xi’s el que 
li dic: possiblement vostè no té la 
culpa de trobar malament tot això 
sinó que aquesta ha estat de molts 
catalanoparlants que, durant tant de 
temps, hem canviat al castellà quan 

el nostre interlocutor s’ha expressat 
en aquesta llengua. Som nosaltres 
mateixos els que hem anat traient 
importància al català i som només 
nosaltres els que hem faltat al res-
pecte al nostre interlocutor castellà 
quan, inconscientment, l’hem cregut 
poc capacitat per entendre’ns. 
Sra Palenciano, bilingüisme no és 
que a Catalunya es parli castellà al 
matí i català a la tarda, bilingüisme 
és que vostè hagi escrit la carta en 
la seva llengua i jo en la meva i tots 
dos ens hàgim entès.

Jaume Aregall
Montcada 

Aliança perduda
El passat 6 de gener al matí vaig tro-
bar al carrer Major una aliança dau-
rada amb una data inscrita. Estava 
aixafada i plena de pols, suposo que 
segurament algú la devia perdre el 
vespre anterior, durant la Cavalcada 
de Reis. 
Si algú la troba a faltar, que es posi 
amb contacte amb La Veu i digui la 
data que hi ha escrita a l’anell, esta-
ré encantada de retornar-la a la seva 
propietària.

 M.M.T.
Montcada

Ajuntament efi caç
En relació a l’escrit i la fotografi a 
publicades a la secció ‘El clic’ de La 
Veu de l’edició de la primera quin-
zena de desembre de 2008, sobre 
l’arbrat del carrer Vallbona, a Terra 
Nostra, vull agrair la ràpida i efi cient 
actuació del departament de Parcs i 
Jardins de l’Ajuntament de Montcada 
i Reixac, ja que en tan sols deu dies 
va procedir a la poda de les branques 
i el fullam de l’arbre que entorpia el 
pas i la visibilitat, solucionant així el 
problema.

 Sara Fernández
Terra Nostra

Al Camí de la Font Freda, apro-
ximadament a l’alçada d’on hi 
ha en paral·lel la fàbrica Nissan,  
fa més d’un mes que estan fent 
unes obres i hi han col·locat una 
tanca que és un autèntic perill per 
als conductors. La tanca està sen-
se senyalitzar i no la veus fi ns que 
estàs gairebé a sobre. Qualsevol 
dia hi haurà un accident.

M. C. GONZÁLEZ | MONTCADA
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Ajuntament 935 726 474
Ambulàncies 061
Atenció Ciutadana 010
Sanitat Respon 902 111 444
Casa de la Vila 935 651 122
Kursaal 934 451 888
Mossos d’Esquadra 088-112
Policia Local 092
Policia Nacional 935 642 450
Taxis 936 917 600

Telèfons d’interès

16 l divendres
Inauguració. De la pista coberta del 
CEIP Reixac, amb xocolatada i parla-
ments. Hora: 15.30h. Organitza: Institut 
Municipal d’Esports i Lleure (IME)

17 l dissabte
Visita. Al Fosar de les Moreres i al Born. 
Lloc: Plaça de l’Àngel (sortida metro Jau-
me I). Organitza: Fundació Cultural Mont-
cada. Hora: 11h.

Espectacle. Mentides que són veritat,  
amb Jordi Amenós i Sam Atencia. Hora: 
22h. Lloc: Auditori. Preu: 6 euros (més 
informació a la pàgina 21).

Concert. Del grup montcadenc El últi-
mo vagón. Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs. 
Hora: 21.30h. Gratuït.

18 l diumenge
Visita. Acostament a la fi gura de 
l’escriptor Josep Miracle i la vila de 
Sants. Hora: 11h. Punt de trobada: Da-
vant del cinema Palau Balanyà (sortida 
del metro de l’Estació de Sants). Organit-
za: Fundació Cultural.

Lliurament de premis. Del concurs 
d’engalanament de balcons de Can 
Sant Joan, amb l’actuació del grup ro-
ciero Tierras del Sur. Hora: 12h. Lloc: 
Espai Cultural Kursaal.

20 l dimarts
Inauguració.  De l’exposició de pintura 
de l’artista alemany Uwe Geest. Hora: 
19.30h. Lloc: Auditori Municipal. Orga-
nitza: Regidoria de Cultura.

23 l divendres
Premi. De Narrativa Curta Ateneu Do-
mingo Fins. Últim dia per presentar tre-
balls. Lloc: Abi (Colon, 5). Organitzen: 
Abi i Cercle Cultural.

24 l dissabte
Visita. La catedral Gaudí a fi  d’aprofundir 
en l’obra del genial arquitecte. Hora: 
10.30h. Punt de trobada: Sortida del 
metro Palau Reial, cantó mar. Organitza: 
Fundació Cultural Montcada.

Teatre. Els Pasturrats, una versió esbo-
jarrada d’Els Pastorets a càrrec del grup 
Titelles, o no? Hora: 22h. Lloc: Auditori 
Municipal.

25 l diumenge
Dansa-teatre familiar. La rateta presumi-
da, de la Cia. Dansa Cotton. Hora: 12h. 
Lloc: Kursaal. Preu: .3,5 euros. Especta-
cle recomanat a partir dels 4 anys. 

28 l dimecres
Inscripcions. Últim dia per inscriure’s a 
la sortida “Josep Espinasa i la ruta de 
l’exili” prevista el 31 de gener. Organit-
zen: Esquerra, Abi i El Cim. Inscripcions 
a l’Abi (Colon, 5), Esquerra (Guadiana, 
12) i Vilarrassa Homes (Major, 69). 
Preu: 35 euros (més informació a la pà-
gina 25).

Taller. D’autoestima adreçat a dones. 
Hora: De 17 a 19h. Organitza: Ofi cina 
d’Atenció a la Dona (OAD).

30 l divendres
Inauguració. Del nou edifi ci de l’Escola 
Bressol Font Freda. Hora: 11h. Organit-
za: Ajuntament de Montcada i Reixac.

Hora del conte. Contes de la terra, a 
càrrec de la contista Ada Cusidó. Hora: 
18h. Lloc: Biblioteca de Can Sant Joan 
(Turó, 45).

31 l dissabte
Visita. Producció i venda de la cera. 
Hora: 11h. Lloc: Plaça de l’Àngel, Bar-
celona. Organitza: Fundació Cultural 
Montcada.

Cinema. Los girasoles ciegos,  amb Ma-
ribel Verdú i Javier Cámara. Hora: 19h. 
Lloc: Espai Cultural Kursaal. Preu: 4 
euros. 

ESPECTACLE 
MENTIDES QUE SÓN VERITAT
de Jordi Amenós i Sam Atencia
17 de gener, a les 22h

Josep M. Espinasa 
i la ruta de l’exili
31 de gener 

Itinerari que van fer els 
republicans montcadencs 
cap a l’exili (Coll de Banyuls)
Inscripcions: Abi (Colon, 5) i Esquerra 
(Guadiana, 12).Preu: 35 euros 

Farmàcies

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

16 17 18

23 24 2520 21 2219

27 526

Rivas Duran Duran

J.Relat Rivas RivasGuix E.Relat V.NietoPardo

V.NietoPardo Guix E.RelatJ.Vila

28 3029
J.Relat J.Relat

31 1

gener

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

Pirates a la Meditèrrania,
un passeig per la història de la 
pirateria al Mediterrani
Fins al 22 de febrer

EXPOSICIÓ
UWE GEEST
20 de gener, a les 19.30h

Kursaal

Exposició de fotografi a 
d’Olga Iranzo
Fins al 8 de febrer
Horaris: de dilluns a divendres, de 8 a 22h
Dissabte, de 10 a 14h i de 17 a 19h i diumenge, de 10 a 14h

Sala Joan Dalmau
Dansa-teatre familiar

Sala Sebastià Heredia

La rateta presumida
Cia. Dansa Cotton
25 de gener, 12h

Agenda
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ESPECTACLES

Mostra de pintures
d’Uwe Geest a 
l’Auditori PÀG. 22

Les fotografi es d’Olga 
Iranzo s’exposen al 
Kursaal PÀG. 22

La nova temporada d’espectacles 
a l’Auditori i al Kursaal presenta 
una oferta varia da, amb una im-
portant participació d’artistes i 
grups de Montcada, tant profes-
sionals com amateurs. L’especta-
cle que obre la programació del 
2009 suposa el retorn a l’Audi-
tori de Jordi Amenós en la seva 
faceta de narrador de contes per 
a adults que ja va iniciar fa tres 
anys amb Metàfores terapèutiques 
i que continua amb Mentides que 
són veritat, un muntatge que ja 
porta dos anys i mig de rodatge 
per festivals i sales de Catalunya. 
En aquesta ocasió també l’acom-
panya el músic Sam Atencia que, 
amb tres ordinadors i un saxo 
midi, construeix la banda sonora 
dels contes a mesura que avan-
cen. “Aquest és un dels atrac-
tius de l’obra, que suposa un 
canvi de format i de posada 

en escena”, ha explicat Amenós. 
L’espectacle es representarà el 17 
de gener, a les 22h.

Dansa i música. La programació 
dels primers dos mesos de l’any 
també aposta per altres artistes 
de Montcada com la coreògrafa 
de Can Sant Joan Vanessa Agui-
lar, que presenta Raizes de dona, 
un muntatge de música, dansa i 
text que refl exiona sobre l’escla-
vitud (7 de febrer, al Kursaal). 
El 15 de febrer, l’Auditori acolli-
rà un concert de piano a càrrec 
del músic montcadenc Francesc 
Teixidó que estarà acompanyat 
del violencel·lista romanès Ghe-
orghe Motatu. En un nivell més 
amateur, el grup de gimnàstica 
del Casal de Gent Gran Casa 
de la Mina representarà el 14 de 
febrer al Kursaal l’espectacle de 
sarsuela amb play-back que va 
estrenar per fi  de curs.

Laura Grau | Montcada

L’Auditori arrenca amb el muntatge de Jordi Amenós ‘Mentides que són veritat’ i el Kursaal, amb el musical sobre l’esclavitud ‘Raizes de dona’

La programació de la nova temporada aposta 
per grups locals professionals i amateurs

‘Raizes de dona’ és un espectacle que combina dansa, música i interpretació | ARXIU

Recomanació

Un dels plats forts de la nova 
temporada d’espectacles és  
Míting, la primera obra per a 
adults i professional que es re-
presenta al Kursaal (el 28 de 
febrer, a les 21h). Els actors 
Santi Ibáñez i Àlex Casanovas 
–molt coneguts per la seva 
participació a la popular sèrie 
de TV3 “El cor de la ciutat”– 
donen vida a dos individus 
que, decebuts amb la política 
catalana, decideixen fundar un 
partit polític. Míting és la pre-

sentació del programa ideolò-
gic d’aquest nou partit polític. 
I com que ambdós homes són 
actors, utilitzen tècniques te-
atrals per desenvolupar els 
somnis, les ideologies i les cir-
cumstàncies que els han dut 
a entrar en política. L’especta-
cle, dirigit per  Pere Planella, va 
ser estrenat a  la darrera edició 
de la Fira de Tàrrega i refl e-
xiona amb ironia i sarcasme 
sobre diferents aspectes de la 
societat i la política actual | LR

‘Míting’ refl exiona sobre la política

Amenós –a la dreta– i Atencia, en un dels moments del nou espectacle ‘Mentides que són veritat’ que es podrà veure el 17 de gener | ARXIU

ARXIU
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El pintor d’origen alemany 
Uwe Geest (Hamburg, 1941) 
inaugura una exposició de pin-
tura el 20 de gener a l’Auditori 
Municipal (19.30h). L’artista, 
que també és arquitecte, viu a 
Barcelona des del 1968 i ha ex-
posat a diferents llocs de nom-
brosos països com Espanya, 
França, Holanda, Alemanya, 
Gran Bretaña, Japó, el Canadà 
i el Marroc. 
L’obra de Geest és una explo-
ració i un viatge al món de les 
textures, de les formes i dels 
colors. Una de les caracterís-
tiques de les seves creacions 
és l’ús de sorres de platges de 
diferents països del món que, 
segons l’autor, “confereixen a 
cada quadre un aspecte can-
viant segons la incidència de 

la llum, ja que no hi ha cap 
sorra que sigui igual que l’al-
tra”. L’ús d’aquest material té 
a veure amb la seva predilecció 
per la platja com a paisatge, ja 
que va passar la seva infància 
a Dahme, un poble de la costa 
bàltica alemanya. 

Materials i capes. A més de sor-
res, Geest utiliza colors acríl-
lics i pastels, cendres, sal i 
carbó sobre suports de paper, 
ferro i fusta, treballant amb el 
sistema de capes superposades, 
en què la capa original mai no 
desapareix del tot, en un clara 
al·lusió al pas del temps. 
Tot i que la seva pintura és 
abstracta, també hi tenen cabu-
da elements que es poden re-
conéixer com signes, números, 
lletres i silue tes, que recorden 

les pintures rupestres. Segons 
la crítica d’art Raquel Medina, 
en l’obra de Geest “hi ha quel-
com d’ensomniament oníric, 
de saviesa mil·lenària i alho-
ra d’ingenuïtat transparent”. 
Les  obres refl ecteixen un món 
propi construït a partir d’expe-

riències viscudes, sobretot viat-
ges, que l’autor sotmet al tamís 
del record i de la seva creativi-
tat. Les imatges són aproxima-
cions a la natura i al paisatge, 
“no pas als llocs reals  sinó als 
llocs de la memòria”, apunta 
l’autor.

El pintor alemany Uwe 
Geest porta les seves 
textures a l’Auditori
L’artista fa servir sorres de platges de diferents procedències

EXPOSICIONS

El Mercat d’Art clou amb poques vendes
Un total de 19 artistes montcadencs han participat al XIIè Mercat d’Art 
que va acollir la sala d’exposicions de la Casa de la Vila entre el 19 de 
desembre i l’11 de gener. A l’acte d’inauguració van assistir l’alcalde, 
César Arrizabalaga (PSC), i la regidora de Cultura, Amèlia Morral (CiU), 
que van posar amb alguns dels artistes (a la foto). Malgrat la bona 
qualitat de les obres i els preus assequibles, el Mercat d’Art només va 
registrar mitja dotzena de vendes | LG

LLUÍS MALDONADO

Laura Grau | Redacció

La fotògrafa montcadenca 
Olga Iranzo exposa a l’Espai 
Cultural Kursaal un recull de 
les millors imatges de la seva 
trajectòria. Iranzo, de 30 anys, 
és veïna de Can Sant Joan i 
actualment està fent un Post-
grau de Fotoperiodisme a la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB). La mostra 
està formada per una trente-
na de fotografi es, la majoria 
en color, però també en blanc 
i negre. L’autora s’inclina pel 
reportatge social, el retrat i la 
foto de carrer i de viatges | LG

Els pirates de 
la Mediterrània 
arriben a la 
Casa de la Vila

La sala d’exposicions de la Casa 
de la Vila acollirà fi ns al 22 de 
gener una exposició sobre la 
història de la pirateria a la Me-
diterrània. La mostra,  de caràc-
ter itinerant, sorgeix de l’interès 
comú del Museu Marítim de 
Barcelona i del Centre de Pro-
moció de la Cultura Popular i 
Tradicional Catalana d’oferir 
un marc per a la difusió i l’es-
tudi d’aquest fenomen històric, 
tan característic del nostre país, 
i arriba ara a Montcada i Reixac 
gràcies a la iniciativa del Museu 
Municipal.
La literatura i el cinema han 
mostrat la pirateria envoltada 
d’aventures fantàstiques, d’he-
rois i gestes, de vides extraordi-
nàries i de mars llunyans. Aques-
ta exposició demostra que tots 
aquests fets han passat prop dels 
nostres pobles costaners.

El pintor alemany Uwe Geest, al seu estudi de Barcelona, on viu des del 1968 | BENITO MARCOS

Laura Grau | Montcada

Aquesta és la primera exposició individual de la fotògrafa montcadenca | SANTI ROMERO

Olga Iranzo
exposa les 
seves fotos 
al Kursaal
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Incredulitat, del montcadenc Josep 
Martín Salat, és l’obra fi nalista de 
la convocatòria de desembre del 
Premi de Microrelats El Basar. 
Martín, de 44 anys, és informàtic 
i dissenyador gràfi c de professió 
i actualment estudia Humanitats 
a la Universitat Oberta de Cata-
lunya (UOC). L’autor també és 
president de l’AMPA de l’IES La 
Ferreria i col·laborador de la jun-
ta de la Joventut Atlètica Mont-
cada (JAM). El jurat, format pels 
crítics i escriptors Juan Antonio 
Masoliver i Sònia Hernández, i 
el crític Fernando Valls, l’ha es-
collit d’entre els 110 textos re-
buts al desembre.

Ciència fi cció. Incredulitat se situa 
en el terreny de la ciència fi cció 
i aborda les contradic cions que 
genera en un home de 90 anys 
una vacuna que congela indefi ni-
dament el seu estat vital. Segons 
Masoliver, “planteja de forma 
original i amb humor el tema 
de la immortalitat”.

Laura Grau | Montcada

El montcadenc Josep Martín, autor 
fi nalista amb el relat ‘Incredulitat’
El microrelat se situa en el terreny de la ciència fi cció i aborda el tema de la immortalitat

PREMI ‘EL BASAR’

Finalista de desembre

No sabria com expressar les me-
ves sensacions després que, en 
aquell precís instant, m’hagues-
sin comunicat la terrible notícia 
de la congelació indefi nida del 
meu estat vital a conseqüència 
dels efectes d’aquesta maleïda 
vacuna que m’han injectat sense 
avisar. Primer de tot, m’han de 
deixar assimilar el veritable signi-
fi cat d’aquesta notícia: volen dir 
que, d’ací en endavant, el meu 
cos deixarà d’envellir, qualsevol 
malaltia de tipus viral que patís 
desapareixerà i no tornaré a sen-
tir mai més cap tipus de dolor?  
Després de rumiar-ho un mo-
ment, els hi voldria dir que, parti-
cularment a mi, em venia de gust 
envellir, donat que ja m’havia fet 
a la idea feia bastant de temps 
i crec que ho portava força bé. 
D’altra banda, em mantenia aler-
ta sentir alguna mena de dolor de 
tant en tant, em feia sentir viu.
Aquesta sensació em recordava 

la volatilitat dels bons moments i 
m’esperonava a tenir cura d’ells. 
I per últim, no haver de dependre 
de ningú per morir, viure en la ig-
norància de no saber el dia, ni la 
forma, ni el motiu, em permeti-
en gaudir d’una despreocupació 
que, a la fi , em portava a una 
irresponsable sensació de feli-
citat. Senyors, un altre vegada, 
estalviïnt-se prendre decisions  
sense consultar i pensin en avi-
sar abans l’interessat. Sobretot 
si, a més, com en el meu cas, 
ja passa dels 90 anys, ha viscut 
una vida plena, ha perdut ja una 
bona part dels que s’estimava i 
vol deixar en pau, algun dia, els 
pocs que, encara, l’aguanten re-
signadament sense protestar. Els 
esperono a que continuïn inves-
tigant fi ns que trobin un virus que 
sigui resistent a aquesta vacuna de 
la congelació i que em tinguin en 
compte, com a primer de la llista, 
per a les proves pertinents...

Incredulitat

Josep Martín Salat
(Montcada i Reixac)

HOMENATGE

Quan li van diagnosticar la 
malaltia, Ramón Fernández te-
nia una il·lusió i un propòsit: 
escriure un llibre de contes per 
a adults i publicar-lo amb la fi -
nalitat que les vendes es desti-
nessin a la Fundació Catalana 
d’Esclerosi Lateral Amiotròfi ca 
Morrie. 
El 19 de desembre es va pre-
sentar el somni fet realitat 
d’aquest jove, veí de Can Sant 
Joan, que va morir l’any 1997 
a l’edat de 26 anys. El llibre es 
titula ¿Quién mató al gato?  i l’han 

coordinat els seus germans, Nú-
ria i Salvador Fernández, i un 
dels seus amics, Daniel Zapata, 
company del Club de Bàsquet 
Montcada, entitat a la qual va 
estar vinculat. L’acte va consis-
tir en la dramatització de quatre 
dels contes que formen el llibre, 
a partir dels quals Zapata, va re-
cordar el caràcter del jove. La 
publicació, que es pot adquirir 
al preu de 15 euros, inclou il-
lustracions d’Aída Fernández, 
neboda del jove, i un cedè amb 
la música dels setanta i vuitanta 
que tant li agradava escoltar.

Laura Grau | Can Sant Joan

S’edita un llibre de contes 
de Ramón Fernández 

Daniel Zapata, al centre, amb els germans de Ramón, Núria i Salvador Fernández | LAURA GRAU

Els benefi cis es destinaran a la Fundació Catalana d’Esclerosi

Comerciant, si et 
vols anunciar a 

La Veu, truca’ns i 
t’informarem

625 601 107
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Els Reis, al Casino de Terra Nostra (a dalt) i el patge, a la Unió | SANTI ROMERO

La Coral Mare de Déu del Turó va fer el concert de Nadal amb la Coral del Guinardó | S.ROMERO

El Pare Noël va visitar Font Pudenta, la Ribera i Can Cuiàs | S.ROMERO Baltasar saluda des de la seva carrossa durant la Cavalcada | L.MALDONADO

El concert solidari de Nadal, celebrat a l’Església de Santa Engràcia, va recaptar mig miler d’euros que l’Ajuntament ha destinat a Càritas

Els actes tradicionals protagonitzen unes 
festes marcades per l’intens fred i la pluja

Els alumnes de l’Associació Musical Giravolt van actuar a l’Auditori en el tradicional concert de Nadal | S.ROMERO

Gabriel Blanco i Marta Pujol, al concert solidari | S.ROMEROClara Lluna i Andreu Fàbregas van actuar a l’Abi | L.MALDONADO

Una de les escenes d’Els Pasturrats, una versió esbojarrada d’Els Pastorets que es repetirà el 24 de gener | X. FORTUNY

EL NADAL EN IMATGES

Un centenar de persones va assistir 
al Concert de Nadal Solidari, que 
es va celebrar el 28 de desembre a 
l’Església de Santa Engràcia i que 
va anar a càrrec del tenor Gabriel 
Blanco i la pianista Marta Pujol. La 

recaptació, 533 euros, s’ha destinat 
a famílies de Montcada i Reixac 
mitjançant l’ong Càritas. Aquest 
és un dels concerts tradicio nals de 
Nadal, juntament amb el que fa 
cada any l’Associació Musical Gi-

ravolt i la Coral Mare de Déu del 
Turó. L’Abi va celebrar el dia de 
Nadal amb un concert de jazz, a 
càrrec de Clara Luna i el seu trio. 
El Pare Noël va visitar la Font 
Pudenta i els centres cívics de la 

Ribera i Can Cuiàs. Com a nove-
tat, enguany el Casino de Terra 
Nostra va acollir una versió hu-
morística dels tradicionals Pasto-
rets, que es tornarà a representar 
a l’Auditori Municipal el 24 de ge-

ner (22h). Les visites dels patges 
–el 3 i 4 de gener– i la Cavalcalda 
dels Reis d’Orient, el dia 5, van 
posar el punt i fi nal a les festes na-
dalenques, marcades per l’intens 
fred i la pluja | LG
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Esquerra, l’Abi i 
el Cim proposen 
la ruta de l’exili 
el 31 de gener 

‘El Veïnat’ fa 
25 anys i ho 
celebra amb un 
número especial

La Unió de Mas Rampinyo ha 
editat un número especial de la 
seva revista El veïnat amb motiu 
del 25è aniversari de la publica-
ció. Tot i la trajectòria irregular 
quan a la periodicitat, amb aquest 
ja són 62 els números publicats 
fi ns ara. La revista va néixer al 
desembre de 1983 amb l’objectiu 
de disposar d’un vehicle de comu-
nicació entre l’entitat i els socis, 
així com entre els veïns. La capça-
lera original va ser dissenyada pel 
pintor montcadenc Joan Capella. 
L’actual, estrenada al número 50, 
la va crear Cristina Tomàs.
En plena era de la informació i 
les noves tecnologies, La Unió 
reivindica en el seu editorial la 
importància de revistes com El 
veïnat, “ja que el que passa a 
prop, a vegades no ens arriba 
amb tanta facilitat com hauria 
d’arribar o no és important per 
als mitjans locals”. La Unió tam-
bé és conscient que s’ha d’adaptar 
als nous temps i per això ja dis-
posa d’un web on es poden tro-
bar les activitats que desenvolupa 
(www.la-unio.com) | LG

el retro-visor Laura Grau

La botiga va començar a funcionar al carrer Major al 1948 i la regentava Estrella Lluís Déu

La polleria Ca l’Estrelleta va ser 
fundada al 1948 pel matrimoni for-
mat per Estrella Lluís Déu, fi lla dels 
antics campaners de l’església de 
Santa Engràcia, i Francesc Inglada, 
que provenia de Sabadell. Abans 
d’obrir l’establiment, que anterior-
ment havia estat una sabateria, el 
matrimoni tenia una parada de ven-
da ambulant al mercat setmanal del 
carrer Ripoll. Al començament, la 
botiga era compartida entre l’Estre-
lleta, que venia gallina, i la Marga de 
Cal Quirru, que venia porc. 

Viatjant d’aviram. El fi ll gran del 
matrimoni, conegut com el Pepitu, 
viatjava en tren per diferents pobles 
de Catalunya per comprar aviram 
a les cases de pagès i enviar-lo a 
Montcada amb transport ferroviari. 
Més endavant transportava ell ma-
teix les gallines amb una motoci-

cleta amb remolc, fi ns que uns pa-
drins benestants li van aconseguir 
un vehicle –el que es pot veure a la 
fotografi a– que havia estat embar-
gat al governador de Cadis. Actu-
alment el negoci el regenta la néta 
de l’Estrelleta, Margarida Inglada, 
que ha diversifi cat els productes 
de la botiga, fruita i altres aliments 
selectes per adaptar-se als nous 
temps i fer front a la competència 
de les grans i mitjanes superfícies 
comercials.

Ca l’Estrelleta, la polleria de sempre

Façana de la polleria als anys seixanta, amb el vehicle del Pepitu | FOTOS: ARXIU FAMILIA INGLADA

El ‘Pepitu’ viatjava 
per Catalunya 
comprant aviram a 
les cases de pagès

Pepitu, comprant aviram a Hostalric 

PLE DE DESEMBRE

La biblioteca de Montcada centre 
ja és història. El 31 de desembre 
tancava les seves portes defi niti-
vament per iniciar  el trasllat del 
seu fons bibliogràfi c a la Biblio-
teca Central Urbana Elisenda de 
Montcada, al complex Montca-
da Aqua de Pla d’en Coll. Abans 
del trasllat, tot el material ha de 
ser magnetitzat per ajustar-se 
a les normes de seguretat dels 
equipaments de nova creació, 
feina que està duent a terme el 
personal de la biblioteca. Un cop 
s’efectuï el canvi, cap al mes de 
març, el centre del carrer Mon-
tiu serà transformat en un sala 
de lectura, però no oferirà servei 
de préstec. 

Moció d’Esquerra. Aquesta solu-
ció no agrada el grup municipal 
d’Esquerra que, en el Ple de de-
sembre, va presentar una moció, 
per mantenir el servei actual que 
no va prosperar ja que només 
va comptar amb el suport dels 
altres dos grups en l’oposició, 
ICV-EUiA i PPC. L’assemblea 
de Joves de Montcada i Reixac 

(AJMiR) també va fer públic a 
principi de gener  un comunicat 
reclamant que la biblioteca man-
tingui el servei, amb el mateix 
personal i més ordinadors.

Sardana polèmica. En el Ple tam-
bé es va sotmetre a aprovació la 
declaració de la sardana com a 
dansa nacio nal de Catalunya. 

Tots els grups, amb l’excepció 
del PPC, van donar el seu vot 
a la proposta, tot i que tant Es-
querra com ICV-EUiA van 
criticar que s’hagués inclòs com 
un punt de l’ordre del dia i no 
com a moció, mecanisme habi-
tual per abordar qüestions su-
pramunicipals. El govern ho va 
justifi car per l’existència d’un 
teixit associatiu local darrera de 
la petició. 
La sessió també va aprovar –per 
unanimitat– assignar el nom de 
l’escriptora Mercè Rodoreda a 
un dels nous carrers de Terra 
Nostra, situat a la zona 21.

Laura Grau | Montcada

La biblioteca del centre 
serà un sala de lectura
La moció d’Esquerra per mantenir el servei actual no va prosperar

Amb motiu del 70è aniversari de 
l’exili del qui fou alcalde de Mont-
cada, Josep Espinasa i Massaguera, 
i d’altres republicans montcadencs, 
el Centre Excursionista El Cim, 
l’Abi i Esquerra organitzen el 31 de 
gener una sortida conjunta que tin-
drà com a objectiu seguir l’itinerari 
que van fer els republicans quan 
van fugir cap a França després de 
la guerra civil. El punt de sortida 
serà la rambla dels Països Catalans 
(sota l’autopista), a les 7h. 
L’excursió consistirà a creuar el 
Coll de Banyuls des de Vilamanis-
cle fi ns a Banyuls de la Marenda, 
on hi haurà un dinar de germanor 
al qual assistirà Teresa Rebull, una 
representant de la Nova Cançó 
que viu en aquest poble des que es 
va exiliar. Els participants podran 
fer l’itinerari caminant –el trajecte 
dura entre dues i tres hores– o bé, 
amb autocar. El preu de la sortida 
és de 35 euros. Les inscripcions 
s’han de formalitzar a l’Abi (Colon, 
5), la seu d’Esquerra (Guadiana, 
12) o a la botiga Vilarrassa Homes 
(Major, 69) | LG

Laura Grau | Redacció Laura Grau | Redacció
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La UE Sant Joan 
ja acumula quatre  
victòries seguides PÀG. 28

La Salle femení jugarà 
la segona fase a Primera 
Catalana PÀG. 29

>Esports

Amb l’arribada de l’any 2009, el 
Game’s Gallery va afrontar l’inici 
de la segona volta amb la il·lusió 
de poder millorar la seva situació 
després d’una primera part de la 
temporada que no ha complert 
amb les expectatives. L’equip de 
José María Borbón ‘Pati’ va fi nalit-
zar la primera volta a la part mitja 
baixa de la taula amb un discret 
balanç de cinc victòries, quatre em-
pats i sis derrotes. Tot i un bon inici 
de competició amb dos triomfs als 
dos primers partits, els montca-
dencs van entrar en una dinàmica 
molt irregular que els va allunyar 
de la part alta després d’encadenar 
cinc partits seguits sense guanyar 
entre novembre i desembre. 

Javi, capità de l’equip, fa la seva par-
ticular valoració d’aquesta primera 
part de la temporada: “Pensàvem 
que podríem estar millor, però 
les lesions, els errors puntuals i 
la manca de sort ens han impe-
dit estar més a dalt. L’equip està 
treballant bé i els bons resultats 
arribaran”.  

Nou fi txatge. De cara a la segona 
volta, el Game’s Gallery s’ha fet 
amb un important reforç. Es trac-

ta de Jonny, jugador que aquesta 
temporada estava al Vall de Te-
nes. Aquest ala-tancament, ex 
jugador del Marfi l Santa Coloma 
i del Gavà, ja s’entrena amb els 
seus companys a l’espera del seu 
debut. “És un jugador que ens 
pot aportar molta experiència i 
ens donarà tranquil·litat en mo-
ments determinats. A més, té un 
xut molt poderós”, ha explicat 
‘Pati’ que ja ha mentalitzat els seus 
jugadors sobre una segona volta 
que “serà molt complicada”.

FUTBOL SALA

Sílvia Alquézar |  Redacció

El Game’s Gallery inicia la segona 
volta amb la intenció de reaccionar
Al primer partit de l’any 2009, l’equip, que ha fi txat Jonny, va treure un punt de la difícil pista de la Unión de Santa Coloma (2-2)

El Game’s Gallery va afrontar l’inici 
de la segona volta amb un com-
plicat partit a la pista de la Unión 
(2-2), un equip situat a la part bai-
xa de la taula però que es fa fort a 
casa seva. Els locals es van avan-
çar en el marcador, però abans del 
descans els montcadencs li van 
donar la volta amb dues accions 
de Grimaldos i Cristian. Després de 
perdonar abans del descans, el Ga-
me’s va encaixar el gol de l’empat a 
la segona meitat. 

Carnota, que tornava de la seva 
lesió, només va poder jugar uns 
minuts ja que va tornar a sentir 
molèsties i no va jugar més per pre-
caució. Al menys, ‘Pati’ va recupe-
rar Edu, Cristian i Aaron. 
Abans d’acomiadar l’any, el Game’s 
Gallery no va poder treure cap punt 
de la seva visita a la pista del Vall de 
Tenes (2-1). El juvenil Mario va em-
patar el primer gol dels locals, que 
van aconseguir la victòria a pocs 
minuts del fi nal | SA

BÀSQUET

El Valentine 
suma tres 
triomfs 
consecutius

El Valentine Montcada sembla ha-
ver-se desempallegat de la seva lí-
nia de mal joc i irregularitat després 
d’haver sumat tres victòries en els 
seus últims partits. Aquesta bona 
ratxa es va iniciar a la pista de l’AE 
Joventut Riera de Cornellà i va 
continuar al pavelló Miquel Poblet 
amb la visita de l’Esparreguera. 
Després de tres jornades conse-
cutives sense guanyar a casa, els 
montcadencs van superar el seu 
rival de forma clara amb 24 punts 
de diferència, 87 a 63, gràcies a la 
seva agressivitat en defensa i a les 
poques errades en atac. 
El cop d’efecte defi nitiu va arribar 
a l’última jornada a la complicada 
pista del Sícoris. A Lleida, el Va-
lentine va superar el segon classi-
fi cat amb un ajustat 74 a 78. Els 
jugadors de Miquel Àngel Cortón 
fi nalitzaran la primera volta amb 
el proper matx a casa contra el 
Santpedor. 

La recuperació dels 
lesionats i l’arribada 
del nou fi txatge, motius 
per a l’optimisme

Lluís Maldonado |  Redacció

El Valentine comença a millorar |  S. ROMERO

A la seva segona temporada al club, Javi Grimaldos s’està consolidant com un dels millors jugadors del Game’s Gallery |  SANTI ROMERO

Derrota i empat als últims matxs
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Bastida Torres. El nom de l’àrbitre 
del Tàrrega-CD Montcada (1-0) 
trigarà a ser oblidat per la família 
verda. Les seves decisions, exces-
sivament casolanes, van exasperar 
l’expedició de l’equip montcadenc 
que es va desplaçar a terres lleidata-
nes. Dues targetes grogues en con-
tra en els primers deu minuts, un 
penal molt dubtós que va suposar 
l’únic gol del partit, i la derrota pos-
terior, constants faltes, l’expulsió 
de Paco Tamudo... massa situa-
cions polèmiques que van acabar 
amb la paciència del tècnic Alfonso 
Pino: “El CD Montcada no ha 
perdut aquest partit. L’actuació 

de l’àrbitre ha estat decisiva ja 
que s’ha inventat un penal i ha 
estat tota la estona intentant des-
estabilitzar els meus jugadors. El 
Comitè hauria de prendre nota 
i treure aquest tipus de persones 
de l’arbitratge. És lamentable”.
Una setmana abans, un altre penal  
dubtós va estar a punt d’aigualir 
la festa organitzada pel club, que 
no va cobrar entrada per veure 
el primer partit de 2009 contra 
l’Igualada (3-1). En aquesta ocasió, 
la reacció de l’equip va ser molt 
bona, donant-li la volta al marca-
dor a la segona meitat amb gols de 
Tamudo, Eric i Joan, aquests dos 
últims en els darrers  minuts.

L’acomiadament de l’any havia es-
tat menys positiu. A l’últim matx 
de 2008, els montcadencs només 
van poder sumar un punt a la seva 
visita al camp del Manresa (2-2). 
Tot i avançar-se en dues ocasions 
amb gols d’Àlex Gil i Solanas, els 
locals van esgarrapar un punt a 
l’últim minut. El CD Montcada 
ha fi nalitzat aquesta primera volta 
a l’onzena posició amb 26 punts 
després d’haver aconseguit set vic-
tòries, cinc empats i set derrotes en 
19 jornades.

Assemblea. El 16 de gener, a les 
20.30h, els socis estan convocats 
per conèixer la situació del club. 

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

César Sánchez |  Tàrrega

El CD Montcada fi nalitza la primera 
volta enmig de la polèmica arbitral 
L’actuació de l’àrbitre a l’últim partit a Tàrrega va exasperar els ànims de l’equip verd

El Club Deportivo Montcada està 
escrivint la seva història. Si en el 
terreny esportiu les coses estan 
sortint prou bé a la segona tem-
porada consecutiva a la Primera 
Catalana, en la vessant social 
l’entitat verda no para. El seu 
president, Emilio Artés, va anun-
ciar el 19 de desembre, durant el 
sopar de Nadal amb jugadors, 
junta directiva i autoritats, que el 
club presentarà per Sant Jordi un 
llibre que repassarà els més de 85 

anys d’història de l’entitat des de 
la seva fundació al 1923. “Resca-
tar la memòria de més de 85 
anys és per a nosaltres, no no-
més un repte, sinó una obliga-
ció”, ha dit Artés, qui desitja que 
es contribueixi així “a recupe-
rar la memòria dels milers de 
montcadencs que han fet gran 
la història del futbol al nostre 
poble”. 

Crida a la participació. Tant el club 
com Montcada Comunicació fan 

una crida a tothom que pugui 
aportar informació, fotografi es, 
records i videos de la història per 
enriquir un treball d’investigació 
que va començar a la primavera. 
De moment, alguns dels perso-
natges més importants del club ja 
han aportat la seva col·laboració 
per a la confecció d’aquestes pà-
gines. 
El llibre ha nascut de l’acord de 
col·laboració entre el club i Mont-
cada Comunicació i l’està escri-
vint el periodista Rafa Jiménez.

El club farà història al 2009
Montcada Comunicació prepara un complet llibre amb la trajectòria del CD Montcada des del 1923

Sílvia Alquézar  |  Redacció

Xavi Rovira intenta superar un rival en el matx contra l’Igualada |  SANTI ROMERO

Una de les primeres imatges del CD Montcada, al voltant de l’any 1923 |  ARXIU
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Defi nitivament, la Unió Esportiva 
Sant Joan ja ha superat el procés 
d’adaptació a la Primera Territo-
rial. Superant les previsions més 
optimistes, el conjunt que entrena 
Fernando Gómez ‘Cuqui’ ja acu-
mula quatre victòries consecutives 
que l’han allunyat de les posicions 
de descens i li permeten gaudir 
d’una còmoda posició a la taula. 
A la darrera jornada, els montca-
dencs van superar totes les adver-
sitats en el matx contra el Calella 
(2-1). Després d’una primera mei-

tat sense gols, el Sant Joan es va 
veure amb dos jugadors expulsats 
(Rubén Segovia i Pablo) i un gol 
en contra a la segona part. Lluny 
d’enfonsar-se, els montcadencs van 
exhibir una reacció extraordinària 
i li van donar la volta al marcador 
amb dos gols de Zapata, de penal, 
i Óscar, amb un impressionant xut 
des del mig del camp. 
A la jornada anterior, encara al 
2008, un nombrós públic montca-
denc es va desplaçar fi ns a Barce-
lona per veure la victòria del seu 
equip al camp del Sant Ignasi (1-2). 

Perico i un altre cop Óscar van ser 
els autors del gols visitants. 

Acord solidari. El 20 de gener, la 
UE Sant Joan signarà un conveni 
de col·laboració amb la Fundació 
Projecte Home, dedicada a la reha-
bilitació i la inserció social de dro-
godependents. Les samarretes del 
Sant Joan, que no rebrà cap presta-
ció econòmica, lluiran el logotip de 
l’ong, que té una seu a Vallençana, 
i es farà una donació de la recapta-
ció que es faci en un dels pròxims 
partits de lliga a casa. 

FUTBOL. PRIMERA TERRITORIAL

El Sant Joan segueix en ratxa
i ja mira de lluny el descens
Després dels últims partits, els homes de ‘Cuqui’ ja acumulen quatre jornades sense perdre

Silvia Díaz |  Redacció

L’EF Montcada demostra, jornada a jornada, que es troba més a gust ju-
gant a casa que a fora. A l’última jornada de 2008, les noies d’Antonio 
Moya van donar una lliçó de força després de superar el Bellavista Milán, 
tercer classifi cat que només havia perdut tres partits en tota la lliga, per un 
contundent 4 a 0 amb gols de Regina, en dues ocasions, Roni i Montse. 
“Aquest partit ens ha permès guanyar-nos el respecte de la resta d’equips 
que, a partir d’ara, ens veuran amb uns altres ulls”, va declarar Moya des-
prés del matx. A Palautordera, les montcadenques van caure per 2 a 0. A 
una jornada del fi nal de la primera volta, l’equip continua a la part baixa 
encara que mantenen un bon coixí respecte als llocs de descens | SD

El Santa Maria no es vol des-
enganxar dels primers llocs del 
Grup Onzè de la Segona Terri-
torial. Després de dues setma-
nes de vacances per les festes 
de Nadal, l’equip de José María 
Esquerda ‘Tete’ afrontava un 
complicat partit a casa contra un 
rival directe de la part alta com 
és el Gornal. La igualtat entre 
tots dos equips es va mantenir 
fi ns als últims minuts quan Iván 
i Eric van trencar l’empat amb 
dos gols per deixar el marcador 
en el defi nitiu 3 a 1. 

Última derrota de l’any. Aques-
ta victòria va permetre oblidar 

l’últim matx de 2008, que havia 
acabat amb derrota al camp de 
la Guineueta (4-2). A falta d’una 

jornada per al fi nal de la prime-
ra volta, l’equip de Terra Nostra 
ocupa la cinquena posició.

El Santa Maria s’enganxa a la part alta
FUTBOL. SEGONA TERRITORIAL

Silvia Díaz  |  Redacció

> El femení convenç a casa i perd fora

La Salle ISTE va fer palès el seu 
mal moment de joc i va perdre un 
partit decisiu a la pista del Banyo-
les per 23 a 19. Les montcaden-
ques havien de guanyar per acabar 
segones i classifi car-se per jugar la 
segona fase a Lliga Catalana. Però 
la falta de jugadores  i decisions ar-
bitrals en els darrers instants van 
provocar que les locals perdessin 
el matx. Durant tota la primera 
part, La Salle va anar per davant 
amb rendes importants, però a la 
represa va encaixar un parcial de 
3 a 0 que no va poder remuntar 
perquè els àrbitres van anul·lar, 
segons el club, fi ns a 4 gols legals. 
Les montcadenques jugaran a la 
Primera Catalana la segona fase i 
no coneixeran el seu nou calenda-
ri fi ns al 19 de gener.

HANDBOL

La Salle ISTE perd a Banyoles i 
jugarà la segona fase a Primera
Núria Sánchez  |  Redacció

en 2 minuts...

> Xerrada de Tomàs Guasch a Montcada
El carismàtic periodista Tomàs 
Guasch, subdirector del diari As, 
va visitar Montcada el 13 de ge-
ner per fer una xerrada a la seu 
de la Penya Blanc-i-Blava sobre 
l’Espanyol i les penyes. Una tren-
tena de persones va assistir a 
l’acte, que també va comptar amb 
la presència d’Alberto Ariza, presi-
dent de la Federació Catalana de 
Penyes del RCD Espanyol | SA

> Èxit històric del Club Petanca Montcada
Un dels quatre equips federats del club montcadenc va fer història l’11 
de gener després d’ aconseguir l’ascens a la Primera Divisió de Barcelo-
na a falta de dues jornades per al fi nal de la seva lliga. El club, que l’any 
passat va celebrar el seu 25è aniversari, té 120 socis i uns 80 jugadors 
federats que competeixen a la pista del Pla d’en Coll | SA

La UE Sant Joan està en forma i ha deixat enrere els llocs de descens |  SANTI ROMERO

El Santa Maria ha començat l’any amb força, superant el Gornal de l’Hospitalet | SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

El sènior masculí va acabar l’any amb una important victòria a la pista de 
l’OAR Gràcia. Els homes de Dídac de la Torre van guanyar 27 a 31 i con-
tinuan líders del Grup Segon de Primera Catalana amb 19 punts. Per pre-
parar el primer matx de competició de l’any, que tindrà lloc el 17 de gener 
al Miquel Poblet contra el Gavà B, els locals van disputar un matx amistós 
–a la imatge– contra el Sant Martí de Lliga Catalana. D’altra banda, La 
Salle ha patit la baixa del pivot Gerard Mwanjele que abandona el club per 
motius personals. El jugador ha fi txat pel CB Ciudad de Salamanca, de 
Primera Nacional | NS

> El masculí continua líder de Primera
SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

> L’EN Dansa comença a agafar el ritme
Amb l’arribada del 2009, l’equip de ball esportiu de l’escola Eva Nieto 
intensifi carà el seu calendari de competicions. El 20 de desembre, a 
Roses, la parella formada per Neus Mestres i Itxasai Mediavilla, de cate-
goria Youth A, va  fer el tercer lloc al Campionat de Catalunya | SA
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Sílvia Alquézar | Redacció

L’EF segueix 
sense perdre

FUTBOL SALA

L’EF Montcada continua 
sense rebre cap derrota a 
la Segona Divisió B. A falta 
d’una jornada per al fi nal 
de la primera volta, l’equip 
que entrenen José Luis 
Carrasco i Gerardo Suárez 
va guanyar a la pista del 
CFS La Nova del Boet 
per un espectacular 1 a 
14. L’anterior matx contra 
el FS Trinitat Blauet es va 

suspendre i l’equip ja acu-
mula tres partits ajornats. 
El 25 de gener, aprofi tant la 
jornada de descans, jugarà 
el matx contra el CMX. 

Sílvia Alquézar | Redacció

tots els esports, resultats i classifi cacions a

El sènior B de l’AE Elvira-La 
Salle continua a la part mit-
ja de la taula després d’acu-
mular dues victòries contra 
el CB Voltregà (49-52) i el 
Ronçana (68-55). L’equip 
tancarà la primera volta amb 
un derbi a casa contra el sè-
nior del CEB Can Sant Joan 
el proper 24 de gener. 
Per la seva part, el sènior 
A va sumar dues victòries  
contra el CB The Sand (70-
59) i el CB Llavaneres (55-
66), mentre que el femení va 

perdre els dos darrers matxs 
contra el CB La Garriga (39-
41) i la UE Gaudí (50-40).

Sílvia Alquézar | Redacció

El sènior B ja pensa en el 
derbi contra el Sant Joan

BÀSQUET. AE ELVIRA-LA SALLE 

El sènior A aconsegueix la victòria 
després de set derrotes consecutives 
Al primer partit de l’any, els montcadencs van trencar la seva mala ratxa a la pista de l’últim classifi cat

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN

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

HANDBOL. LA SALLE B

El sènior B de La Salle va 
sumar en el darrer matx de 
l’any un empat a 29 contra 
el Sant Quirze B. Els lo-
cals, que van sumar el se-
gon punt de la temporada, 
continuen cuers del Grup 

Segon de Segona Catalana. 
D’altra banda, en el primer 
enfrontament de l’any, la 
Salle B no va poder mante-
nir la bona ratxa i va perdre 
a la pista del Garbí de Pala-
frugell per 31 a 25.

Núria Sánchez | Pla d’en Coll

> Derrota abultada del sènior A
L’equip sènior A de l’AE Can Cuiàs continua baixant llocs a 
la taula. Els homes d’Alfonso Anés, que ha incorporat a un 
nou porter, Rubén, ocupen l’onzena posició amb 17 punts, 
tot i que li manquen dos partits ajornats per jugar que li per-
metrien pujar posicions. Després d’empatar a casa contra 
el Sant Cugat (5-5), els montcadencs van patir una dolorosa 
derrota a la pista del Pla de Llobregat (12-5). Per la seva 
part, el sènior B es va recuperar bé de la seva derrota al der-
bi contra l’EF Montcada amb dues victòries seguides contra 
el Cerecusor (3-5) i el Sant Andreu AE (6-1) | SA

SANTI ROMERO

El segon equip suma el 
seu segon punt del curs

Al B. Montseny-CEB Can 
Sant Joan li ha vingut bé 
l’entrada al 2009. Després 
d’encaixar la seva setena 
derrota consecutiva contra 
el Montmeló (58-68), els 
montcadencs van aprofi tar 
la seva visita a la pista de 
l´últim, el CB Fai Bigues, 
per retrobar-se amb la vic-
tòria (52-69). Ara mateix, 
el sènior ocupa la desena 
posició. 
L’acomiadament del 2008 
amb una victòria al derbi 

vallesà contra el CB Santa 
Perpètua (78-63) li va per-
metre a l’equip sots-25 del 
CEB Can Sant Joan pujar 
a la vuitena posició del 
seu grup. Els montcadencs 
mantenen aquest lloc, tot 
i que van inaugurar l’any 
amb una derrota a la pista 
del Caldes de Montbui (66-
58). Per tancar la primera 
volta, els sots-25 només 
haurà de jugar un partit 
contra el CB Puig-Reig 
després de la seva jornada 
de descans. 

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

El sènior A va tornar a guanyar després de set derrotes | SANTI ROMERO

El Consell de la Dona 
vol homenatjar totes 
les víctimes de la vio-
lència masclista mor-
tes durant el 2008

0 1 6
telèfon d’atenció a la víctima

77

C. Domènec Fins, 15 
Telèfon 935 651 122
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A fi nal d’any van fi nalitzar 
les obres d’instal·lació de la 
coberta de la pista esportiva 
del CEIP Reixac. Les mi-
llores, que van començar a 
principi de setembre, han 
consistit en la col·locació 
d’una teulada, uns pilars a 
sobre de la superfície de la 
pista i un nou sistema d’en-
llumenat. 
El regidor d’Esports, Juan 
Parra (PSC), ha explicat 
que “amb la millora de 
la instal·lació, volem po-
tenciar el seu ús entre els 
alumnes de l’escola i tam-
bé per a les entitats, ja que 
permetrà alliberar una 
mica el pavelló Miquel 
Poblet”. L’equipament, que 
integra dues pistes de bàs-
quet transversals i una de 
futbol sala longitudinal, va 
ser construït fa dos anys i 
és destinat tant a activitats 
escolars com als entrena-

ments de clubs i centres com 
el CB Montcada, el CFS 
Montcada o l’IES Montser-
rat Miró.

Acte inaugural. L’Ajunta-
ment, la direcció i l’AMPA 
han preparat un ampli pro-
grama d’actes per inaugurar 

la pista, el 16 de gener, a par-
tir de les 15.30h. A la prime-
ra part hi haurà una exhibi-
ció de dansa, els parlaments 
i una xocolatada popular. 
L’IME aprofi tarà l’acte per 
disputar alguns partits de 
lliga. A partir de les 17.30h, 
començaran dos matxs de 

bàsquet prebenjamí i aleví. 
A les 18.30h, hi haurà un de 
futbol sala i a les 19.30h, un 
partit d’exhibició de mini 
handbol. Hi participaran 
els equips del Reixac, de 
l’AE Elvira-La Salle, el CB 
Montcada, el Sagrat Cor i 
l’AE Can Cuiàs.

Finalitzen les obres de la nova 
pista coberta del CEIP Reixac
L’Ajuntament, l’escola i l’AMPA han preparat un ampli programa d’actes per inaugurar el nou espai el 16 de gener

NOVES INSTAL·LACIONS

Els infants del CEIP El Reixac ja poden gaudir de la reformada pista durant l’esbarjo |  SANTI ROMERO

en 2 minuts...

> Primers sortides d’esquí del Cim

Núria Sánchez | Redacció

> Primer Campus d’handbol
El CH La Salle va celebrar del 22 al 24 de desembre el I Cam-
pus de Nadal d’handbol. Una trentena d’infants va gaudir 
d’activitats dirigides per jugadors i entrenadors de l’entitat. Du-
rant els tres dies, els infants van aprendre aspectes específi cs 
de l’handbol com la fi nta, el llançament, la defensa o el joc 
amb el pivot. Aquesta iniciativa, que s’ha fet per primer any a 
l’entitat, ha estat força positiva i el club espera poder repetir-la 
en pròximes edicions. El Campus va fi nalitzar amb un torneig 
entre participants i monitors i un esmorzar popular | NS

NÚRIA SÁNCHEZ

Montcada Aqua acull 
la primera jornada

COMARCALS DE NATACIÓ

L’IME manté l’oferta 
de cursos al centre

ZONA ESPORTIVA CENTRE

Els nedadors locals debuten a casa a la competició | ARXIU/SANTI ROMERO

La natació obre el calendari 
de competicions comarcals 
que organitza el Consell Es-
portiu del Vallès Occidental 
Sud (CEVOS), organisme 
que presideix el president 
de l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME), 
Juan Parra (PSC). La pri-
mera jornada serà el 17 de 
gener a Montcada Aqua 
(10h) i hi participarà una 
quarantena de membres de 
l’Escola de Natació local. 
Els estils que entren a com-
petició són lliure i papallona, 

de les categories prebenjamí 
fi ns a cadet. A les comarcals 
participen els cinc municipis 
que integren el CEVOS: 
Montcada, Cerdanyola, Ri-
pollet, Barberà i Badia.

Altres disciplines. A banda 
de la natació, les comarcals 
inclouen futbol sala, bàs-
quet, handbol, gimnàstica i 
atletisme.  La resta de com-
peticions no començarà fi ns 
a la primavera i està previst 
que Montcada aculli la co-
marcal de gimnàstica rítmi-
ca, el 21 de març.  

Silvia Díaz | Redacció

L’IME manté el mateix 
programa d’activitats a la 
Zona Esportiva Centre.
Enguany hi ha un curs de 
ball que engloba diverses 
disciplines com la batxa-
ta, el merengue, el tango 
i el country, entre d’altres. 
L’activitat és anual i el 
preu del curs és de 60 
euros trimestrals per al 
primer nivell i de 65, el 
segon. També es fa el curs 
de dansa oriental, que és 

anual i costa 60 euros tri-
mestrals –per a les perso-
nes de primer nivell– i 65 
per a les del segon. Tots 
dos cursos acabaran el 18 
de juny. Els majors de 65 
anys residents a Montca-
da tenen un 50% de des-
compte.
Finalment, hi ha cursos 
d’aeròbic, manteniment, 
tonifi cació i tai-txí per a 
adults i d’aeròbic i tai-txí 
per a infants. La matrícu-
la costa 25 euros i la quo-

ta mensual varia segons 
l’edat. El preu és de 20 
euros els adults; 12,50, els 
infants, i 8,50, els majors 
de 65 anys. Els interessats 
poden fer les inscripcions 
per les activitats de la Zona 

Esportiva Centre a les ofi -
cines de l’IME (c/ Tarra-
gona, 32) o bé trucant al 
telèfon 935 650 999, de 
dilluns a divendres, de 9 a 
13h; i de dilluns a dijous, 
de 17 a 19h.

Núria Sánchez | Redacció

S’ha programat aeròbic, tai-txí i diversos ballsEl Cim organitza el 18 de gener una sortida d’esquí a For-
migueres i també té previst fer un cap de setmana d’esquí, 
del 6 al 8 de febrer, a Grandvalira (Andorra). Les inscrip-
cions s’han de formalitzar a la botiga Vilarrasa Homes (Ma-
jor, 69). D’altra banda, el Cim i l’IME han posat en marxa 
la quarta edició de Montcada Camina, una iniciativa que 
proposa cada mes una sortida matinal a peu. La primera 
excursió va ser l’11 de gener a l’ermita de Reixac | NS

> Arrenca la lliga d’hivern de futbol
L’equip Bar Pastora és líder en solitari de la classifi cació 
amb 15 punts després que hagi començat la segona volta 
de la lliga d’hivern de futbol-7 de l’IME. El conjunt està 
invicte i és el màxim anotador i el menys golejat de la 
competició. En segona i tercera posició es troben el bloc 
Syrtel y Catty, amb 12 i 8 punts respectivament. Final-
ment, Forbo tanca la taula amb un punt | NS

> Parra, nou tresorer de l’Allec
El president de l’IME i regidor d’Esports, Juan Parra (PSC), 
és el tresorer de la nova Associació pel Lleure i l’Educació 
a l’Esport Català, l’Allec, una entitat privada sense fi nalitat 
lucrativa que té per objectiu promoure l’esport i l’activitat 
física com a eina educativa i integradora | NS

40 membres de l’Escola local participen a la competició

Els cursos de balls són una de les activitats consolidades |  ARXIU/SANTI ROMERO

> S’obre la temporada de rítmica
El club gimnàstic La Unió de Mas Rampinyo va inaugu-
rar la temporada de competicions del 2009 participant al 
Trofeu Ciutat d’El Prat, el 10 de gener. La cadet Patrícia 
Jané va ser primera en cinta i Helena Bea i Andrea Mayor, 
vuitena i dotzena respectivament en aquesta mateixa mo-
dalitat. En la categoria cèrcol infantil, Laura Riera va ser 
onzena i Henar Cuéllar, tretzena | SD
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El Montserrat Miró es proclama 
campió de la Copa Catalunya
El júnior, entrenat per Dani Vidaña, es va imposar a la fi nal contra el CK Badalona per 3 a 11

El conjunt júnior de Korfbal 
de l’IES Montserrat Miró 
va guanyar el 28 de desem-
bre la fi nal de la Copa Ca-
talunya, disputada a Reus. 
L’equip de Dani Vidaña es 
va imposar en el partit de-
cisiu al CK Badalona per 
un clar 3 a 11 després de 
exhibir el seu domini de 
principi a fi . A les semifi -
nals, els montcadencs ha-
vien superat el KECA per 
un contundent 2 a 21. 
Amb aquest triomf, el jú-
nior demostra el seu bon 
moment de forma ja que, 
actualment, ocupa la pri-
mera posició al Grup A 
de la lliga júnior després 
de sumar cinc victòries 
en cinc jornades. Al mar-
ge de guanyar la com-

petició, dos jugadors del 
Montserrat Miró, Aitor 
Sierra i Irina Casado, van 
ser considerats com els mi-
llors del torneig. D’altra 
banda, l’Ajuntament de 

Montcada i Reixac retrà 
un homenatge els jugadors 
i l’entrenador de l’equip jú-
nior el proper dia 27 de ge-
ner, a les 19.30h, a la Casa 
de la Vila.  

El cadet B suma un triomf 
clar i escala fi ns el sisè lloc

EF MONTCADA

L’equip júnior de l’IES Montserrat Miró, amb el trofeu que l’acredita com a guanyador | MONTSERRAT MIRÓ

El cadet C ocupa el tretzè lloc després de perdre a casa contra La Romànica

Núria Sánchez | Redacció

Concurs d’esmatxades | S.ROMERO

L’equip juvenil de l’AE Can 
Cuiàs ha caigut fi ns el setè 
lloc del Grup Segon de Se-
gona Divisió després dels 
darrers resultats assolits. 
En els seus últims partits, 
els nois que entrena Ra-
fael Nocete van descansar 
i van perdre a la pista del 
CET 10 –novè classifi cat– 
per 7 a 3 | NS

El juvenil 
cau a la 
zona mitja 
de la taula

AE CAN CUIÀS

El juvenil de l’EF Mont-
cada continua amb el seu 
bon rendiment. Els nois de 
Gerardo Suárez i José Luis 
Carrasco ocupen el cinquè 
lloc del Grup Primer de Se-
gona Divisió amb 15 punts.  
A la 11a jornada, els locals 
van superar el Moltrans  
Dosrius per 2 a 5  | NS

El juvenil es 
consolida a 
la cinquena 
posició

EF SALAEl CFS Montcada va or-
ganitzar els dies 27 i 28 
de desembre la primera 
edició del Torneig de Na-
dal amb bons resultats per 
part dels seus conjunts. Els 
equips prebenjamí, infantil 
masculí, cadet i juvenil van 
aconseguir el primer lloc 
a les seves competicions. 
Un dels clubs convidats, 
el Palau, també va obtenir 
uns bons resultats ja que 
els seus equips benjamí i 
aleví van acabar primers. 
Pel que fa a la resta de con-
junts del CFS Montcada, 
el benjamí i l’aleví A van 
ser tercers, mentre que  

l’aleví B va ser quart. A la 
competició femenina, que 
va acabar amb victòria del  
Castelldefels, les montca-
denques van ser terceres. 
El torneig va comptar 
amb la participació de 28 
equips, des de categoria 
prebenjamí a juvenil, de 
set clubs: CFS Montcada, 
Ràpid i Marfi l Santa Colo-
ma, Castelldefels, Segarra, 
Lliçà d’Amunt i Palau. 
Selecció. Quatre jugadors 
van entrenar el 3 de gener 
amb la selecció catalana. 
Es tracta del benjamí Aleix 
Colete i dels alevins Arnau 
Santilveri, Víctor Andrés i 
Adrián Orellana. 

Bons resultats al 
Torneig de Nadal

CFS MONTCADA

Núria Sánchez | Redacció

L’infantil femení va acabar la competició en tercer lloc | SANTI ROMERO

> Cros de Sabadell
La Joventut Atlètica Montcada 
(JAM) participarà el 24 de gener 
en el cros comarcal de Sabadell, que 
tindrà lloc al Parc Central de la capi-
tal  vallesana. Al fi nal del cros, de les 
categories benjamí fi ns a juvenil, es 
lliuraran els premis del circuit interco-
marcal. La competició és l’última cita 
abans de la fi nal comarcal | NS

El cadet B de l’EF Mont-
cada va sumar un triomf 
important contra el Pue-
blo Nuevo 2002 i ha es-
calat fi ns el sisè lloc del 
Grup 31 de Segona. Els 
locals es van imposar per 
un clar 9 a 0 i es consoli-
den a la part alta. 
Per la seva banda, el cadet 
C no ha tingut tanta sort i 
en el darrer matx disputat 
va perdre a casa contra La 
Romànica per 3 a 9. Els 
montcadencs són tretzens 
del Grup 33 de Segona. El jcadet C en una jugada contra La Romànica | SANTI  ROMERO

Núria Sánchez | Redacció

JAM

Els equips de Promoció del 
CB Montcada han acabat 
la primera fase amb molt 
bons resultats. Tres dels 
seus conjunts, el premini, 
el cadet A i el cadet C, han 
acabat primers. D’altra 
banda, el mini B ha fi nalit-
zat en tercer lloc i el mini 
A i el preinfantil han estat 
cinquens.

Festa Nadal La pista co-
berta de la Zona Esportiva 
Centre va ser l’escenari 
de la festa que el 22 de 
desembre va organitzar el 
club. La festa va constar 
de diverses activitats amb 
pilotes petites i grans. Els 
jugadors més petits, des de 
la categoria premini fi ns a 
la preinfantil, van disputar 
diversos partits i van fer 
un concurs de tir, que va 
guanyar Paula Orenes del 
Mini B. Posteriorment, els 
més grans, des dels cadets 

fi ns al sèniors, també van 
jugar partits i van fer un 
concurs d’esmatxades i tri-
ples. A les esmatxades, Da-
vid Rodríguez va guanyar 
en categoria cadet mentre 
que el júnior David Ruiz 
va aconseguir el primer 
lloc a la categoria júnior-
sènior. Al concurs de tri-
ples, la victòria va ser per 
a Isaac López. 

Tres conjunts de 
Promoció acaben a  
la primera posició

CB MONTCADA

Núria Sánchez | Redacció

Aitor Sierra i Irina Casado | M.MIRÓ



Antoni Gumbau
Entregat en cos i ànima als animals. Fa 18 anys que exerceix com a veterinari, però la vo-
cació li ve de la infantesa. Tot i que de ben petit li feien por els animals, als 9 anys va descobrir 
la seva gran passió. Des de fa 15 anys, compagina dues feines lligades amb el món animal. Al 
matí, treballa al cos de veterinaris del Departament de Ramaderia de la Generalitat, en un projecte 
d’investigació científi ca de prevenció de malalties. I a la tarda, atén la seva consulta al passeig 
Rocamora. Assegura, sense dubtar-ho, que el millor que li passa cada dia en la seva feina és fer 
amics. Reconeix que “si hagués de tenir un animal de companyia seria un gos pataner”, tot i que 
el boxer és el seu predilecte. I adverteix que qui vulgui l’animal perfecte, net, obedient i que no 
demani antenció millor que es compri un peluix, o alguns dels videojocs de moda per a la consola. 
“Un animal requereix afecte i paciència”, conclou.

“El gran problema que tenim 
és esbrinar el diagnòstic”

No és fàcil diagnosticar una dolèn-
cia quan el pacient, com és el cas 
d’un animal, no parla.
Difi culta el diagnòstic. Moltes vegades 
el propietari només et diu: “no sé què 
li passa, però té alguna cosa”. Has 
d’investigar, buscar, pensar. El gran 
problema de la veterinària clínica avui 
dia és el diagnòstic. No tens ajut.
El risc de no encertar suposo que 
és també elevat.
Molt més que a la medicina humana. 
I això els propietaris ho entenen?
Jo els ho intento explicar.
La  gent que vol tenir un animal 
només pensa a comprar, desco-
neixent el drama que existeix a les 
gosseres. 
Som el país que més n’abandona tot 
i que amb 16 anys que porto treba-
llant a Montcada, el canvi ha estat 
brutal. Ara, el 95% dels propietaris 

estan prou concienciats. Penso que 
ens queden 10 anys perquè s’imposi 
al 100% la tinença responsable.
El veig molt confi at.
Ara és més difícil abandonar, les ad-
ministracions sancionen aquest fet. 
Fins i tot, els caçadors d’avui dia te-
nen cura dels seus gossos com mai 
abans ho feien. Som davant d’un 
canvi generacional.
Els irresponsables actuen per in-
consciència o per desconeixement?
Els inconscients són una minoria. 
Els veterinaris insistim als propietaris 
de l’obligatorietat de censar, xipar i, 
si cal, esterilitzar les mascotes.
La tendència natural és la d’huma-
nitzar les mascota i parlar de sen-
timents, emocions i intel·ligència. 
Creu que els sentiments són només 
privatius dels humans?
Per a mi, l’animal és un més a la 

família i és lògic que te l’estimis. 
Hi ha gent que creu que s’exagera 
amb el tracte humà que se’ls dóna.
Precisament, és aquesta gent la que 
quan passa a tenir un animal canvia 
d’actitud. Si abans els hi feia angúnia, 
ara són els que més els estimen.

Tant arriba a aportar una mascota?
Hi ha molta gent gran que l’única 
companyia que té és la del seu gos o 
el seu gat, i venen aquí implorant per-
què no es mori. Tenen fi lls i néts, però 
potser els veuen de tant en tant, en 
canvi, és amb el seu animal amb qui 

comparteixen les 24 hores del dia.
Coneix totes les espècies?
En absolut. Sóc un veterinari clínic 
i, quan necessito suport diagnòstic, 
treballo amb un hospital de referèn-
cia. No es pot saber de tot. 
Els animals són com els bolets, que 
ara venen del països de l’Est?
S’han convertit en un bon negoci. El 
marge que tenen els distribuïdors i 
les botigues és molt gran. No és que 
hi no hi hagi gossos a Catalunya, al 
contrari, aquí se’n crien els millors. 
Països com Eslovènia falsifi quen les 
edats i això té un risc amb les vacu-
nes. La normativa europea prohibeix 
la circulació d’animals amb menys 
de dos mesos.
En el cas dels gats, les actuals cam-
panyes, incideixen en la conveniència 
d’esterilitzar. Tant important n’és?
El problema són les tribus urbanes 

de gats al carrer, no el de casa. Una 
població descontrolada de gats pot 
ser un pou d’infecció i paràsits.
Com a veterirnari de la Generalitat 
haurà viscut la psicosi de les vaques 
boges o la llengua blava?
Estava fent d’inspector als escorxa-
dors i realment es va viure de forma 
dramàtica. Catalunya és de lluny el 
territori animal més sa d’Espanya. 
Som un model a Europa.
Potser podem estar molt segurs del 
que produïm, però què passa amb 
allò que ve de fora?
Els riscos no desapareixen, sempre 
existiran, del que es tracta és de mini-
mitzar-los. En principi, tots els països 
emeten un certifi cat sanitari. El cert és 
que desconeixem l’origen dels aliments 
que mengem a diari. La gent no sap, 
per exemple, que bona part del conill 
que es ven aquí prové de la Xina.

“La gent que abandona 
els animals avui és ja 
una minoria. Hi ha més 
control i sancions i 
un canvi generacional”

 SANTI ROMERO

Veterinari

>A títol personal
Lluís Maldonadoo


