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> Esports: El Valentine pren la mida a la Primera Catalana i agafa la directa per l’assalt al lideratge  PÀG. 27

SANTI ROMERO

PUBLICITAT

Aismalibar ha iniciat un 
expedient de regulació 
que afecta la totalitat de la 
plantilla.  PÀG. 5

La manca de pediatres és una de les problemàtiques que afecta els CAP del municipi l SANTI ROMERO

>SOCIETAT

PÀG. 12

La pressió que han dut a terme 
la FAVMiR, la Coordinadora en 
defensa de la sanitat pública i 
un col·lectiu de pares, i que ha 
rebut el suport de l’Ajuntament, ha 
motivat que la direcció dels CAP 
del municipi descarti la possibili-
tat de concentrar tot el servei de 
pediatria a Les Indianes.

Pediatria es 
mantindrà 
en el CAP 
de Montcada

Bon paper dels 
nedadors locals als 
comarcals. PÀG.  30

SANTI ROMERO

Vendaval sense precedentsVendaval sense precedents
Les fortes ratxes de vent van provocar desenes d’incidències que van col·lapsar els serveis públics. PÀGS. 3 i 4

> JORNADA NEGRA AMB IMPORTANTS DANYS MATERIALS> JORNADA NEGRA AMB IMPORTANTS DANYS MATERIALS

SANTI ROMERO

Els treballs de demolició de la 
fàbrica de pintures, ubicada al 
barri de la Ribera des de l’any 
1955, s’ha iniciat aquest mes 
de gener amb l’objectiu que el 
solar quedi alliberat al juliol. La 
històrica empresa s’ha traslladat 
a una nova nau ubicada al polí-
gon Can Milans.

L’antiga fàbrica 
de Valentine ja 
forma part de 
la història

 La demolició de la fàbrica ha començat l S. R.

PÀGS. 6 i 7

>NOTÍCIES
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Arbres caiguts, desperfectes en 
vehicles, senyals de trànsit ar-
rencats, tanques publicitàries 
destrossades, façanes malmeses, 
pals elèctrics trencats, murs en-
sorrats... Aquestes són algunes 
de les conseqüències del venda-
val que el 24 de gener va causar 
estralls al municipi amb vents de 
fi ns a 140 km/h que no s’havien 
registrat en anys. Als danys mate-
rials cal sumar els físics, ja que sis 
persones van resultar ferides tot i 
que de caràcter lleu, cinc a la Ri-
bera i una a Montcada Nova. 
Serveis com la Policia Local i la 
Brigada Municipal es van dupli-
car per donar resposta a la situa-
ció d’emergència, a la qual tam-
bé s’hi van sumar voluntaris de 
Protecció Civil i de l’Agrupació 
de Defensa Forestal (ADF) en-
cara que el volum d’incidencies 
va ser tan elevat que no es van 
poder atendre totes les deman-
des ciutadanes. “No hem donat 
a l’abast perquè la situació ha 
estat desbordant”, va explicar 
dos dies després el regidor de 
Serveis Municipals, Sergio Her-
moso (PSC), qui, d’altra banda, 
va destacar la feina feta per totes 
les persones que van prendre 
part a l’operatiu d’emergència.

Desenes d’arbres caiguts. De-
senes d’arbres caiguts a la via 
pública van fer desperfectes en 
vehicles i en murs d’habitatges. 

Fora del nucli urbà, les zones 
forestals de la Serralada de Ma-
rina, Collserola, el Turó –a Ter-
ra Nostra– i Gallecs també van 
resultar especialment afectades. 
Segons l’ADF, una seixantena 
d’arbres va ser abatuda al sector 
de Vallençana i Reixac –un dels 
quals va obligar a tallar el tràn-
sit a la carretera de Vallençana 
el 24 al migdia durant una hora 
i mitja– i més d’una vintena a la 
carretera del cementiri de Coll-
serola. Resten per comptabilit-
zar els exemplars caiguts a Ter-
ra Nostra. El vendaval també va 
afectar la circulació del trànsit 
ferroviari. La caiguda d’un ar-
bre de grans proporcions sobre 
la catenària de la línia ferrovià-
ria Barcelona–Portbou a l’alçada 
de la Ribera va obligar a tallar 
la circulació de trens durant més 
d’una hora.
Pel que fa al subministrament 
elèctric, alguns domicilis de 
Can Sant Joan i Mas Rampinyo 

continuaven sense llum 48 hores 
després de la caòtica jornada a 
conseqüència de la caiguda de 
pals i de cables. La mateixa si-
tuació es va repetir durant tot el 
cap de setmana a la urbanitza-
ció del Bosc d’en Vilaró. D’altra 
banda, la caiguda d’un arbre 
al carrer Quarters va provocar 
una avaria a la xarxa d’aigua 
potable que va obligar a tallar el 
subministrament durant 12 ho-
res a part dels barris de la Font 
Pudenta i Terra Nostra.
Quant als equipaments públics, 
l’Ajuntament va decidir tancar 
les instal·lacions esportives el 24 
al matí en caure el mur que sepa-
ra el camp de futbol de Can Sant 
Joan del CEIP El Viver. De mo-
ment, el Consistori no ha quan-
tifi cat els danys totals a l’espera 
de tenir recollides totes les dades. 
No obstant això, fonts munici-
pals han indicat que encara hau-
ran de passar uns dies per poder 
reparar els desperfectes.

>Actualitat

EFECTES DEL VENDAVAL

Vents de fi ns a 140 km/h causen importants 
danys materials a diferents punts del municipi
La caiguda d’arbres provoca desperfectes a vehicles i el tall de carrers, carreteres i fi ns i tot del trànsit ferroviari per la línia de Portbou

Els serveis de 
l’Ajuntament es van 
veure desbordats per 
l’allau d’incidències 
que hi va haver durant 
la jornada del dia 24

Pilar Abián | Redacció

La caiguda del mur de la fàbrica Valentine, que es troba en procés de demolició, va causar importants deperfectes als vehicles que hi havia aparcats a la vorera de l’av. de la Ribera |  SANTI ROMERO

03Actualitat

Aquest arbre va ser arrencat de socarrel i va caure sobre la catenària de la línia de Portbou |  S. ROMERO
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La lona que cobria part de l’estructura d’uralita que s’estava desmantellant a Valentine no va aguantar la sotregada del vent  |  LAURA GRAU

VENDAVAL

Carmen Fajardo i la seva germana Dolores expliquen com van sofrir les ferides |  SILVIA DÍAZ Caiguda de plaques solars al carrer Vilanova | LG

El fort vent va desprendre alguns del rètols que hi ha situats al costat del pont entre la Carretera Vella i la Font Pudenta |  SANTI ROMERO Arbre talat per l’ADF a l’av. de la Ribera |  SR

Cinc persones resulten 
ferides a la Ribera i 
una a Montcada Nova
Diversos vehicles han sufert destrosses importants

La por als efectes del vent va pro-
vocar que gran part dels veïns de-
cidís romandre a casa el dia 24 fi ns 
que minorés la seva intensitat, però 
malgrat les mesures de precaució, 
el fet que la ventada arrossegués 
materials i impactés en els vehicles 
va obligar més d’un a sortir a veu-
re què passava amb les seves per-
tinences. Per a algunes persones, 
la ventada va anar més enllà d’un 
ensurt. Sis persones –cinc a la Ri-
bera i una a Montcada Nova– van 
resultar ferides i tres d’elles van 
haver de ser ateses a l’hospital de 
la Vall d’Hebron. És el cas de la 
família Fajardo. 
A les 9.30h, el cunyat de Carmen 
Fajardo, veïna del número 5 de la 
Ribera, la trucava per advertir-la 
que el seu vehicle estava al costat 
del mur que havia caigut de la fà-
brica Valentine. La dona va baixar 
acompanyada de la seva germana 
Dolores, la seva mare i els seus dos 
fi lls. Tots cinc van sortir al carrer 
per recollir els objectes que tenien 
a l’interior del vehicle, que ha que-
dat destrossat, i pujar-los a casa. 

“Quan vam arribar on hi ha-
via el cotxe ens va semblar sen-
tir una mena explosió” –explica 
Carmen– “vam comprovar que 
el mur havia caigut i, de sobte, 
tot es va omplir d’uralites i de 
pedres que van impactar contra 
nosaltres”. Com a conseqüència, 
Carmen té contractures a les cos-
telles i es va fer mal a l’esquena in-
tentant sortir de les runes. Dolores 
té contusions a l’esquena i porta el 
braç esquerre immobilitzat. 

Destrosses a vehicles. El vent tam-
bé ha provocat força destrosses en 
vehicles. La furgoneta de Francis-
co Rodríguez, veí de la Ribera, és 
al taller des del dia 26 perquè una 
làmina d’uralita va impactar amb 
els vidre mentre estava aparcat a 
l’avinguda de la Ribera. També 
una altra furgoneta que pertany a 
la cervesseria del carrer Provença, 
va quedar amb el sostre ensorrat 
en caure-li a sobre un arbre de la 
via pública. Els propietaris d’amb-
dós vehicles han reclamat a les 
seves companyies asseguradores 
el cost dels desperfectes.

Silvia Díaz | La Ribera

Un agent retira un cable | POLICIA LOCAL

04 Actualitat
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>Notícies Aprovats els projectes que 
opten als Fons Estatals 
d’Inversions PÀG. 9

Nou episodi de pols
de la cimentera sobre 
Can Sant Joan  PÀG. 8

CRISI EMPRESARIAL

Aismalibar presenta un ERO temporal 
que afecta la totalitat dels treballadors
L’empresa viu un moment delicat perquè els seus principals mercats són els de l’automoció i l’electrònica

La direcció d’Aismalibar va co-
mençar a aplicar el 26 de ge-
ner un Expedient de Regulació 
d’Ocupació (ERO) temporal 
que afecta la totalitat de la plan-
tilla, formada per 86 persones. 
L’expedient, que compta amb 
el vistiplau de la part sindical, 
s’allargarà fi ns a mitjan de ju liol. 
Aismalibar, que es dedica a la 
fabricació de la base de circuits 
de coure i al·lumini, passa per 
una delicada situació econòmica 
ja que els seus principals clients 
són els mercats de l’automoció i 
de l’electrònica de consum, molt 
afectats per la crisi pel descens de 
les vendes. 

El president del comitè d’em-
presa, José Antonio Grillo, ha 
valorat positivament l’expedient 
perquè “no hi ha cap acomia-
dament”. Malgrat tot, els treba-
lladors veuen el futur d’Aismali-
bar amb moltes incògnites ja que 
no s’ha aplicat el pla de viabilitat 
de l’ERO de desembre del 2007, 
que va suposar l’acomiadament 
del 50% de la plantilla amb bai-
xes incentivades i prejubilacions. 

El pla preveia una nova ubicació 
per a la factoria montcadenca 
en uns terrenys de Sant Fost de 
Campsentelles, un trasllat que 
hauria d’haver començat a fi nal 
de l’any passat, però ni tans sols 
s’han iniciat les obres de la cons-
trucció de la nova planta. 

Més dubtes. Els temors del co-
mitè d’empresa també provenen 
del fet que Aismalibar té previst 
vendre els terrenys del polígon 
Foinvasa a l’empresa Renta Cor-
poración, la mateixa que va ad-
quirir el sòl on estaven les facto-
ries Sintermetal i Mercedes, que 
van acabar tancant i van vendre 
els terrenys per fer promocions 

d’habitatges. Els sindicats s’opo-
sen a aquests tipus d’operacions 
urbanístiques “perquè es des-
trueixen llocs de treball i es 
perd sòl industrial”. Per aquest 
motiu, el comitè ha sol·licitat el 
suport de l’Ajuntament per ga-
rantir la continuïtat dels llocs de 
feina, la principal preocupació 
dels empleats. 
De fet,  els representants sindi cals 
s’han entrevistat amb l’al calde 
de Montcada, César Arrizabala-
ga (PSC), a qui han ex posat la 
seva situació. El batlle ha donat 
suport a les seves reivindicacions 
i s’ha compromès a portar-les 
al Ple de l’Ajuntament a través 
d’una moció. 

Els treballadors veuen 
el futur de la fàbrica 
amb moltes incògnites 
perquè no s’ha aplicat el 
pla de viabilitat del 2007

Sílvia Alquézar | Mas Rampinyo

Aismalibar, que es dedica a la fabricació de la base de circuits de coure i al·lumini, passa per una delicada situació econòmica | SÍLVIA ALQUÉZAR
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Convenis amb 
els sindicats 
per promoure 
l’ocupació

La UGT continuarà donant su-
port al departament de Promoció 
Econòmica per desenvolupar el 
servei d’ajut a la recerca de feina 
(ARF), que s’encarrega de donar 
informació i orientació a la po-
blació en situació d’atur i que a 
Montcada funciona des del 2005. 
L’ARF va atendre al 2008 un total 
de 270 persones. L’horari d’ober-
tura és els dimarts i divendres, de 
8 a 14h, i els dimecres i dijous, de 
8 a 14h i de 15 a 18h, però sempre 
amb cita prèvia. D’altra banda, 
la UGT i CCOO col·laboren un 
any més amb l’Ajuntament en la 
promoció d’accions formatives 
per a persones en situació d’atur. 
Aquest suport es refl ecteix en la 
renovació de l’acord per impartir 
el curs de soldadura d’estructures 
metàl·liques lleugeres, a la seu de 
Promoció Econòmica.

Silvia Díaz | Redacció

L’empresa d’energia solar TFM, pionera en energies renovables, ha 
estrenat noves instal·lacions al carrer del Mig. Una delegació munici-
pal encapçalada per l’alcalde, César Arrizabalaga (PSC), i la regidora 
de Medi Ambient, Eva Gonzalo (PSC), va visitar la plantar el 20 de ge-
ner. La fi rma es va fundar al 1992, es va establir a Montcada al 1995 
i és especialista en instal·lacions solars fotovoltaiques. Fa dos anys va 
passar a formar part del GRUP COMSA | PA

PREMSA AJUNTAMENT

> TFM estrena nova seu al Pla d’en Coll
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TRASLLAT DE VALENTINE

La Ribera diu adéu a la històrica fàbrica 
que es va instal·lar al municipi l’any 1955
La factoria de pintura i vernissos ha marcat la fesomia del barri i la vida dels seus habitants que veuen amb satisfacció la seva marxa

A mitjan d’abril està previst que 
fi nalitzin les tasques d’enderroca-
ment i neteja del solar que la fà-
brica Barnices Valentine ha ocu-
pat des del 1955, any en què es 
va instal·lar a Montcada i Reixac, 
concretament a la Ribera, barri 
que encara ara molts ciutadans 
continuen anomenant Valentine. 
I és que aquesta fàbrica ha condi-
cionat la fesomia de la Ribera i les 
vides dels seus veïns, per a bona 
part dels quals ha estat el seu lloc 
de feina. La convivència entre 
aquesta activitat indus trial i el veï-
nat no sempre ha estat bona. En 
la memòria de tots hi ha l’especta-
cular incendi que es va declarar el 
31 d’octubre de 1987, que va po-
sar en evidència la perillositat que 
suposava l’existència d’una fàbrica 
d’aquestes característiques en un 
nucli urbà. Per això tothom entén 
i celebra que es traslladi a unes no-
ves instal·lacions, ubicades al polí-
gon industrial de Can Milans. 

Nostàlgia. Malgrat tot, els treba-
lladors que hem convidat per fer 
aquest reportatge no poden evitar 
contemplar amb llàstima i certa 
nostàlgia els treballs d’enderroca-
ment de la planta. “Em fa molta 
pena”, diu Carlos Jus, que, amb 
62 anys, és el treballador en actiu 
més antic de l’empresa on va co-
mençar al 1960. Ana Rodríguez, 
la treballadora més veterana de la 
fàbrica, també es mostra impres-

sionada en veure com desapareix 
el que ha estat el seu lloc de feina 
durant 42 anys: “He treballat 
aquí tota una vida”. Carlos Ju-
bany, jubilat, recorda l’època en 
què dirigia la fàbrica un dels seus 
fundadors, Alfred Basté, qui tenia 
el costum d’incrementar la nòmi-
na dels treballadors quan es regis-
trava un augment dels benefi cis: 
“Més que l’amo de la fàbrica, 
era com un pare”, diu. Pedro 
Gómez, conegut pintor de Mont-
cada que porta 36 anys a Valen-
tine, considera inevitable sentir 
certa enyorança, però també creu 
que “és un miracle que en els 
temps que corren l’empresa 
hagi continuat al municipi i 
hagi mantingut el cent per cent 
de la plantilla”. 

Moments clau. Repassant la his-
tòria de l’empresa a Montcada, 
els treballadors senyalen tres 
mo ments clau: l’ampliació de les 
instal·lacions, entre els anys 1960 
i 1961; el gran incendi del 1987 i 
la crisi dels anys 1991 i 1992, que  
es va traduir en la suspensió de 
pagaments el 13 de juliol de 1993 i 
que va comportar la reducció de la 
plantilla de 500 a 200 em pleats. 
Tot i l’incendi, els treballadors 
reconeixen que Valentine sem-
pre va ser pionera en qüestions 
de seguretat i que, des del 1963, 
compta amb un equip propi de 
bombers, integrat per una quin-
zena d’empleats que reben for-
mació específi ca per actuar i que 
ha resolt un bon nombre de co-
nats d’incendi.

En la memòria de tots 
hi ha l’espectacular 
incendi que es 
va declarar el 31 
d’octubre de 1987

Laura Grau | La Ribera

D’esquerra a dreta, Carlos Jus, Carles Jubany, Ana Rodríguez i Pedro Gómez, posant davant d’una de les antigues naus de la fàbrica en procés d’enderrocament | FOTOS: SANTI ROMERO

valoració de l’alcalde

“Recuperem un espai urbà clau per a la ciutat”

Amb motiu de l’inici dels treballs 
de desmantellament de la fàbrica 
l’alcalde de Montcada i Reixac, César 
Arrizabalaga (PSC), ha mostrat la 
seva satisfacció: “Signifi ca que molt 
aviat recuperarem un important es-
pai urbà per a la ciutat, on construi-
rem habitatge social, zones verdes i 
el nou IES La Ribera”. El trasllat de 
Valentine suposa l’alliberament de 
47.000 m2, dels quals 7.200 seran 
destinats al nou institut i 19.000 a 
zones verdes, cosa que possibilita-
rà la recuperació de la façana del 
riu Besòs. L’edifi cabilitat total serà 
de 48.212 m2 de sostre, amb un 
mínim del 10% per a activitat co-
mercial, i, per tant, 43.391 m2 de 
sostre residencial, cosa que equival 
a 482 habitatges. Un 30% serà de 

protecció ofi cial: un 20% (96) de 
règim general i un 10% (48) amb 
preu concertat. La gran incògnita 
és si la immobiliària Reyal Urbis, 
que va comprar els terrenys, tirarà 
endavant la construcció dels habi-
tatges previstos en el context actual 
de crisi | LG

SILVIA DÍAZ
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TRASLLAT DE VALENTINE

Els veïns confi en que 
el nou espai permeti 
dignifi car el barri
“Volem deixar d’estar marginats”, diu la presidenta de l’AV

Rafael Garries viu al carrer Lle-
vant de la Ribera des del 1965 en 
un pis amb vistes a la fàbrica Va-
lentine. Reconeix que la visió no 
és cap meravella, però també diu 
que viure al costat d’aquesta em-
presa no li ha suposat greus mo-
lèsties, amb excepció de l’incendi 
del 1987. “Encara recordo com  
saltaven els bidons pels aires”, 
explica. Garries s’alegra que la 
fàbrica marxi del barri “perquè 
deixarem d’estar aïllats”, però 
també veu amb preocupació el 

fet que li construeixin al davant 
dos edifi cis de 12 plantes cadas-
cun, segons consta al projecte 
d’urbanització del sector. 
La presidenta de l’AV, Elisa Fer-
nández, també ha manifestat 
certa reserva sobre el projecte, 
tot i que confi a que serveixi “per 
dignifi car el barri i deixar d’es-
tar marginats”. El vicepresident, 
Antonio Cabanillas, espera que la 
marxa de Valentine i, més enda-
vant, el soterrament de la línia de 
Portbou, “permetin unir física-
ment i estèticament els barris”.

Laura Grau | La Ribera

Rafael Garries observa el paisatge que l’ha acompanyat durant 44 anys, amb Elisa Fernández i Antonio Cabanillas, tots tres de l’AV | SANTI ROMERO

Què suposa per a 
Valentine aques ta 
etapa fora del nu-
cli urbà?
Gairebé el 60% 
dels treballadors  és 
del poble –alguns 

dels quals són de tercera genera-
ció– i poden seguir tre ba llant  amb 
nosaltres en unes instal·lacions més 
modernes, dota des de l’última tec-
nologia i amb les màximes mesu-
res de seguretat i respecte al medi 
ambient. Així podem gaudir d’una 
plataforma que proporcioni produc-
tivitat i competitivitat per seguir sent 
referent  en el sector.
Quines són les perspectives de 
l’empresa, mantenir-se o créixer?

En el context actual, de moment 
ens plantegem mantenir-nos, des-
prés d’haver patit una davalla da 
del 10% en el darrer any. Però es-
tic convençut que ens mantindrem 
i que en un futur continuarem amb 
els nostres plans d’expansió que, 
de fet, vam iniciar amb la cons-
trucció de la nova factoria a Can 
Milans.
Com ha estat la relació entre la 
fàbrica i el barri tot aquest temps?
Puc dir amb orgull que excel·lent. 
Des de Valentine només tenim pa-
raules d’agraïment per a tots els 
veïns (particulars, professionals  i 
entitats), ja que han suportat durant 
molts anys les possibles incomo-
ditats de tenir-nos tant a prop. Ara 

comença per a tots una nova etapa 
que vivim amb la il·lusió d’afrontar 
nous reptes. Els veïns de la Ribera 
formen part de la nostra història.
La nova fàbrica, més moderna, 
podrà absorbir tot el personal? 
La plantilla de Valentine està forma-
da per 326 persones, de les quals 
221 treballen a Montcada. Inicial-
ment ens hi hem traslladat tots els 
que estàvem a l’antiga fàbrica. Evi-
dentment tot es fa en funció de les 
condicions de creixement. Estem 
sotmesos a una situació que ens 
impedeix preveure com estarà tot 
en els propers anys. 
Quin termini té Valentine per alli-
berar el solar?
La data límit és el juliol | LG

“Només tenim paraules d’agraïment als veïns”
ENTREVISTA A RICARD AGUSTÍN, CONSELLER DELEGAT DE VALENTINE l’apunt

Un dipòsit de pintura esdevindrà un monument

L’empremta de la fàbrica al 
solar de la Ribera al llarg 
d’aquests prop de cinquan-
ta anys quedarà per sempre. 
L’Ajuntament i l’empresa han 
arri bat a un acord perquè un 
dels dipòsits de pintura de la 
fàbrica –que apareix a la fo-
tofrafi a–, decorat amb motius 
pictòrics per l’artista Pedro 
Gómez Ballesta, sigui conser-
vat amb l’objectiu d’ubicar-lo, 
com a monument, en algun 
espai del barri un cop urbanit-
zat. “Serà una forma de recor-
dar a les noves generacions el 
passat industrial de la Ribe-
ra”, diu Gómez Ballesta | LG

SANTI ROMERO
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> Marta Aguilar, a l’executiva comarcal d’ERC

en 2 minuts...

PREMSA AJUNTAMENT

La portaveu del grup municipal d’Esquerra a Montcada i Reixac, Mar-
ta Aguilar, és la nova secretària d’organització 
de la formació al Vallès Occidental. “Les 
meves responsabilitats estan vinculades a 
l’ordenació del territori, la confecció de les 
futures llistes electorals i fer les campa nyes”, 
ha explicat Aguilar, qui fi ns ara formava part 
de la secció comarcal d’Esquerra com a repre-
sentant de l’executiva nacional, però no osten-
tava un càrrec específi c | SD

MEDI AMBIENT

Lafarge lamenta l’últim episodi de 
pols i anuncia millores tecnològiques
L’AV de Can Sant Joan expressa el seu malestar i afi rma sentir-se enganyada

L’episodi de pols causat el 21 de ge-
ner al migdia per la cimentera La-
farge i que va afectar directament 
el veïnat de Can Sant Joan va ser 
conseqüència del refredament del 
forn, una errada tècnica que es va 
solucionar en pocs minuts, segons 
fonts de la indústria. L’empresa ha 
lamentat l’incident en un comuni-
cat públic, en què ha demanat dis-
culpes i en què també assegura que 
“els fets no van representar cap 
perill per a la salut dels treballa-
dors ni per als ciutadans”. 
Les disculpes de la cimentera no 
han servit, però, per calmar els 
ànims de l’AV de Can Sant Joan 
que es manifesta indignada amb 
Lafarge. “Ja fa 90 anys que su-
portem les mentides d’aquesta 
empresa i n’estem farts”, ha dit 
el tresorer de l’entitat, Manolo 
Gómez, qui també ha denunciat 
la “passivitat” de l’Ajuntament. 
L’AV es pregunta perquè les inver-
sions mediambientals que ha fet la 
factoria no han posat fi  als episodis 

de pols. “De què serveixen els fi l-
tres? Com poden dir que no són 
emissions contaminants quan el 
fum d’una cigarreta ja es consi-
dera que ho és? Això clama al 
cel!”, ha afegit Gómez.  Es dóna la 
circumstància que l’últim incident 
d’aquest tipus encara és recent, ja 
que es va produir l’1 de desembre.

Canvis al forn. En el comunicat que 
ha fet Lafarge anuncia que, durant 
aquest primer trimestre de l’any, in-

vertirà 1.300.000 euros en millores 
tecnològiques per evitar que fets 
com aquest es tornin a repetir. Re-
cordem que al 2008 la cimentera 
va obtenir l’Autorizació Ambiental 
Integrada (AAI) i que això implica 
estar en comunicació directa amb 
el Departament de Medi Ambient 
de la Generalitat pel que fa al con-
trol d’emissions. 
L’AAI permetrà Lafarge aplicar 
en breu la valorització de residus, 
el que signifi ca utilitzar biomassa 
–restes de matèria orgànica vege-
tal o animal– com a combustible. 
Precisament aquest projecte ha ge-
nerat un important rebuig social a 
Montcada i Reixac que ha motivat 
la creació de la Plataforma Antiin-
cineració. Aquest col·lectiu, on hi 
ha representades una cinquantena 
d’entitats, té previst fer una xerra-
da el pròxim 7 de març a l’Abi, a 
les 19h, amb la presència de Josep 
Ferrís i Tortajada, pediatra espe-
cialitzat en Salut Ambiental, per 
parlar sobre els efectes de la pol-
lució en la salut dels infants.

Pilar Abián | Redacció

Vista del barri amb la fàbrica al fons | SANTI ROMERO

Assemblea 
informativa de 
la Plataforma 
Tracte Just

La Plataforma Tracte Just-So-
terrament Total convoca el 12 
de febrer, a les 20h, a l’Abi, una 
assemblea informativa per expli-
car a la població la proposta que 
el Ministeri de Medi Ambient ha 
fet arribar a l’Ajuntament sobre 
el futur traçat del soterrament de 
la línia de Portbou al seu pas pel 
municipi. Les vies aniran soterra-
des des de la sortida de Vallbona 
fi ns a l’alçada del carrer Segre i el 
Torrent de Can Paiàs, al polígon 
industrial del Pla d’en Coll, de ma-
nera que s’ampliaria en prop de 
300 metres el tram a soterrar, que 
inicialment era de 3,800 km, dada 
que ha satisfet la Plataforma. 
Justament ara es compleixen tres 
anys des de la creació d’aquest 
col·lectiu que va impulsar mani-
festacions multitudinàries al mu-
nicipi reclamant el soterrament 
total de la línia al seu pas pel 
municipi. Els problemes tècnics 
que plantejava el projecte inicial 
s’han subsanat amb el planteja-
ment d’un nou traçat que és el 
que, a hores d’ara, està en procés 
de redacció.

Pilar Abián | Redacció

Modifi cacions 
en el recorregut 
de la línia C-2 
de rodalies

Els usuaris de tren de Montca-
da i Reixac podran anar direc-
tament a l’aeroport. Aquesta és 
una de les principals novetats 
de les modifi cacions que Renfe 
posa en marxa amb motiu de les 
obres de construcció de la línia 
d’alta velocitat a l’entorn de Sant 
Andreu Comtal. A partir del 31 
de gener i durant els propers dos 
anys, els serveis de rodalies C-2 
–que travessa Montcada– C-1, 
l’itinerari actual cap a l’aeroport 
(C-10), i el regional fi ns a Port-
bou es veuran alterats. 

Transbordament. Un altre tram 
que afecta directament Montca-
da és el que va des de Grano-
llers a Vilanova i la Geltrú. Els 
usuaris que viatgin més enllà 
de Castelledefels hauran de fer 
transbordament a Barcelona. 
Les modifi cacions en el recorre-
gut, ara per ara, són provisionals 
i Renfe a hores d’ara està estu-
diant quins canvis seran defi ni-
tius. Els nous horaris i el traçat 
alternatiu es pot consultar al web 
www.renfe.es. 

Silvia Díaz | Redacció

> Eliminació de barreres a Can Sant Joan 

> Aportació econòmica de Lafarge a l’ADF 
L’Associació de Defensa Forestal (ADF) ha signat un conveni de 
col·laboració amb Lafarge d’acord amb el qual la cimentera subvencio-
narà l’entitat amb la quantitat de 1.000 euros anual. L’ADF es va crear 
l’estiu del 2006 amb l’objectiu de vetllar per la seguretat dels boscos del 
municipi i els voluntaris que la integran fan tasques de manteniment i de 
vigilancia de la massa forestal per a la prevenció d’incendis | PA

La Brigada Municipal està reformant la plaça que hi ha davant l’església 
de Can Sant Joan, al carrer Drac, amb l’objectiu d’aprofi tar millor l’espai 
públic i eliminar-ne les barreres arquitectòniques. Es canviaran l’arbrat i 
el paviment, que s’anivellarà amb el carrer Bateria a través d’una barana 
de ferro, s’eliminaran les jardineres que envolten la façana per deixar 
l’espai lliure i apte per a l’estada dels veïns i el joc dels infants. També 
s’incorporaran un nou enllumenat i una font.  La previsió municipal és 
que l’actuació estigui enllestida a mitjan de febrer | SD

SILVIA DÍAZ
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FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL

Tots els grups aproven 
els plans presentats 
pel govern municipal
Les millores afecten els carrers Major, Alzina i Lleida

El projecte de remodelació del car-
rer Major ja té el vistiplau del go-
vern central mentre que els altres 
tres que l’Ajuntament ha presentat 
al Fons Estatal d’Inversió Local 
estaven pendents al tancament 
d’aquesta edició de l’aprovació 
defi nitiva a Madrid. Tots els grups 
municipals van aprovar per unani-
mitat les actuacions el 15 de gener 
en un Ple extraordinari. L’oposició, 
tot i votar-hi a favor, va retreure al 
govern alguns aspectes, com que 
no s’informés a la resta de grups 
dels projectes amb major antel-
lació, que s’hagin d’incorporat  
accions que ja tenien fi nançament 
o bé que els projectes siguin de 
gran envergadura i només afectin 
uns carrers concrets i no tots els 
barris del municipi.
L’alcalde va respondre que l’Ajun-
tament disposa de plans de millora 
d’altres vies, com els carrers Sant 
Jordi, Alt de Sant Pere o Masia. 
“Tenim molts projectes però 
hem decidit presentar primer el 
del carrer Major perquè l’Estat 
el fi nancia sencer”. L’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona (AMB) 
ja havia anunciat la seva intenció 
de subvencionar la remodelació, 
amb 2,6 milions els fons CAME 
i el Consistori havia d’aportar els 
800.000 euros restants. “Amb 

aquests diners que s’alliberen 
farem possible la rehabilitació 
d’altres vies”, ha apuntat l’alcalde.

El carrer Major. El govern central 
destinarà a Montcada 5.683.270 
euros, un pressupost que el Consis-
tori ha dividit en quatre projectes. 
La remodelació del carrer Major  
inclou un àmbit d’intervenció de 
10.852 m2, format per la totalitat 
d’aquest eix i els espais adjacents. 
L’objectiu és crear un vial per als 
vianants compatible amb les zones 
blaves d’aparcament, l’accés de 
vehicles de càrrega i descàrrega i 
restringit per al veïnat mitjançant 
pilones retràctils. S’hi col·locarà un 
nou paviment de pedra natural, 
resistent al pas de vehicles; més 
bancs i papereres; un nou enllume-
nat i més arbres i zones ajardina-
des. El projecte preveu la renova-
ció del clavegueram i la millora de 
l’accessibilitat, tot plegat amb un 
pressupost de 3.449.537 euros i la 
contractació de 49 treballadors. 

Altres vies. La reforma del car-
rer Alzina pretén que aquesta via 
–que serà de plataforma única– i 
l’avinguda de Terra Nostra esde-
vinguin els eixos centrals del barri. 
La preferència de pas serà per als 
vianants i els ciclistes i es limitarà la 
circulació de vehicles als veïns.  S’hi 

instal·laran nous fanals i elements 
de mobiliari urbà, se soterraran les 
línies d’enllumenat públic, de bai-
xa tensió i de telèfon i s’hi instal-
larà un nou col·lector. El pressu-
post de l’actuació és de 1.051.542 
euros i es contractaran 25 perso-
nes per dur-lo a terme. L’actuació 
als carrers Lleida i Torres i Bages 
permetrà potenciar aquest àmbit 

com a referent central i comercial 
del barri. La proposta preveu l’am-
pliació de les voreres mantenint les 
places d’aparcament, però evitant 
la doble fi la. Per garantir la segu-
retat dels vianants, s’hi instal·laran 
passos elevats a les cruïlles entre el 
carrer Lleida amb Torres i Bages i 
Bruc. Se soterrarà la línia d’enllu-
menat públic i la de baixa tensió, 

així com la de telèfon. El pressu-
post previst és de 1.117.650 euros i 
es contractaran 25 persones. 
Finalment, es millorarà l’entorn 
de la rotonda de la carretera de la 
Roca amb la creació d’un mur de 
rocalla, la plantació de vegetació i 
la col·locació d’un fanal. L’actuació 
donarà feina a 8 persones i el pres-
supost és de 64.539 euros.

Silvia Díaz | Montcada

Aspecte del tram fi nal del carrer Major amb el carrer Barcelona | FOTOS: SANTI ROMERO

L’actuació al carrer Lleida pretén evitar que els vehicles es col·loquin en doble fi laCirculació a la carretera de la Roca

Perspectiva del carrer Alzina
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> Primera fase de l’aparcament de la C-33

en 2 minuts...

> L’alcalde visita les obres de la C-17
L’alcalde, César Arrizabalaga, acompanyat de tècnics municipals i res-
ponsables de l’obra, va visitar el 21 de gener l’interior del túnel de la plaça 
d’Espanya des de la rampa d’accés de la carretera a l’alçada del carrer 
Segre fi ns al carrer Beat Oriol. La delegació va poder veure algunes de 
les actuacions realitzades per l’empresa Corsán-Corviam, adjudicatària 
de les obres, que preveu obrir el vial al trànsit al mes d’abril | PA

L’aparcament entre els carrers Carrerada i Lleida sota l’autopista C-33 
es va obrir al públic el 21 de gener, amb 36 places. El regidor de Serveis 
Municipals, Sergio Hermoso (PSC), ha avançat que a principi de febrer 
s’habilitarà la pastilla entre el carrer Lleida i la rambla dels Països Ca-
talans mentre continuen els treballs de condicionament de l’espai més 
gran, davant La Salle | SD

SÍLVIA ALQUÉZAR

La millora de l’entorn del complex 
Aqua facilitarà l’accés dels usuaris
Obres per habilitar una nova plaça i per pavimentar el terra amb sauló i gespa

La urbanització de l’entorn del 
complex Montcada Aqua i de 
la plaça d’accés a la instal·lació 
del Pla d’en Coll ja ha comen-
çat. L’objectiu de l’actuació és 
dignifi car l’espai per convertir-lo 
en l’avantsala de l’equipament i 
donar facilitats d’accés als usua-
ris. El projecte té un pressupost 
de 159.476 euros i la previsió 
de l’Ajuntament és enllestir les 
obres a l’abril.
Una fi lera d’arbres acompanyarà 

els vianants fi ns al vestíbul del com-
plex, al carrer Tarragona. El terra 
es pavimentarà amb materials tous, 
com sauló i gespa, i s’hi plantaran 
diferents espècies d’arbres.

Nova il·luminació i nova vorera. A la 
zona verda d’accés al complex s’hi 
instal·larà un fanal de 12 metres 
que complementarà la il·luminació 
existent. Per accedir a Montcada 
Aqua es crearà una escalinata de 
quatre graons i s’ampliarà el replà 
d’arribada de la rampa existent. 

La vorera del carrer Pla de Mata-
bous també es farà més ample, s’hi 
plantaran nous arbres i s’eliminarà 
un gual en desús. Al carrer Alacant 
s’urbanitzarà la vorera i s’habilita-
rà un gual de 10 metres davant 
de la rampa de l’aparcament i de 
l’accés a la caixa escènica del futur 
teatre-auditori. Al tram del passat-
ge Menorca, comprès entre el car-
rer Alacant i el passatge Cabrera 
es restituirà la part de la vorera 
que falta i s’instal·larà l’enllumenat 
públic.

Silvia Díaz | Redacció

PLA D’EN COLL

Les obres que s’estan executant permetran dignifi car l’espai actual i convertir-lo en l’avantsala d’accés a Montcada Aqua | SANTI ROMERO

> Excursió nocturna a Reixac
L’AMPA del CEIP El Turó, amb el suport de l’ADF, organitzen una sortida 
nocturna que es durà a terme durant la nit del 7 al 8 de febrer. L’activitat 
s’emmarca en el projecte Un conte, una caminada i un joc i s’aprofi tarà 
per fer una gimcana sostenible, que començarà a l’escola i que acabarà 
als terrenys de Reixac, on també s’oferirà un sopar per als assistents i 
es duran a terme altres activitats lúdiques | SD

PILAR ABIÁN

Claudi Grabolosa Castelló
En nom de la família volem agrair les nombroses mostres de condol per la mort

del nostre estimat pare el 17 de gener passat. Us fem saber que el dia 11 de febrer 
se celebrarà un funeral a l’església de Santa Engràcia, a les 19,30h. 

Gràcies a tots els que l’heu estimat.
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JOAN JOSEP NUET, SENADOR DE L’ENTESA CATALANA

“El que hi ha hagut a Gaza 
és una veritable massacre”
El senador ha participat en la missió humanitària organitzada per l’ong Free Gaza

El senador de l’Entesa Catala-
na per EUiA i veí de Montcada 
i Reixac, Joan Josep Nuet, va 
participar la setmana del 12 de 
gener en la missió humanitària 
dirigida per l’ong internacional 
Free Gaza que tenia com a objec-
tiu fer arribar a Gaza un vaixell 
amb material sanitari i aliments 
per a la població palestina, però 
que fi nalment va ser avortada 
per l’exèrcit israelià. L’expedició 
estava integrada per una trente-
na de persones, entre les quals hi 
havia metges, periodistes i polí-
tics de diferents països. Nuet ha 
estat l’únic càrrec electe de l’estat 
espanyol que hi ha participat.

-Com es va implicar en aques-
ta missió?
El moviment de solidaritat amb 
Palestina va traslladar a diferents 
càrrecs electes del Parlament i 
del Senat la idea de Free Gaza. 
Volien implicar alguns polítics 
en l’experiència perquè creien 

que així la pressió dels governs 
dels respectius països faria que el 
vaixell corrés menys perill. 
-Què és el que va passar?
Free Gaza havia comunicat a Is-
rael que sortiria des de Xipre un 
vaixell civil cap al port de Gaza 
amb bandera grega carregat amb 
material quirúrgic, medecines i 
aliments. Però ja el dia abans de 
salpar, el govern israelià va citar 
l’ambaixador grec per comunicar-
li que l’embarcació seria objectiu 
militar. Tot i així, vam decidir 
seguir endavant per denunciar 
el tancament de fronteres a un 
carregament humanitari, perquè 
això està prohibit per la llei inter-
nacional. Però la matinada del dia 
15 ens van envoltar cinc vaixells 
de guerra i Free Gaza va decidir 
fer marxa enrere per no posar en 
perill la nostra vida. 
-Què ha passat amb el mate rial 
que transportava el vaixell?
Sortosament han pogut arribar a 
Gaza transportat en camions. 
-Una cosa és veure el confl icte per 

televisió i l’altra en primera línia. 
Com canvia la perspectiva?
Des d’aquí el veiem com un con-
fl icte llunyà, allà a l’Orient Mitjà, 
i antic –dura més de 60 anys–; 
sembla que ja ens hi hem acostu-
mat. Però, quan ets a prop, prens 
consciència que els morts tenen 
nom i cognoms i que el 40% de 
les víctimes són nens, dones i gent 
gran. El que ha passat és una ve-
ritable massacre feta clarament en 
càlculs electorals. 
-Es pot fer res des d’aquí?
I tant! Quan mor gent innocent 
en guerres injustes, no podem 
mantenir-nos al marge. No cal 
anar a Gaza, podem participar 
en manifestacions de repulsa, do-
nar suport al moviment solidari 
en suport a la població palestina 
i sobretot ser crítics, la guerra no 
és cap solució als confl ictes. 
-En tornar vostè, ha estat molt 
crític amb el govern espanyol.
Sí, perquè és veritat que el go-
vern de Zapatero ha estat crític 
amb Israel i que Moratinos és un 

dels ministres de la UE que més 
coneix la realitat del que passa. 
Però jo el que qüestiono és la 
doble moral en la política d’estat. 
Espanya continua venent armes a 
Israel, que s’han fet servir a Gaza 
contra la població civil i això és 
il·legal. La UE té un decàleg que 
prohibeix vendre armes a països 
tercers que estiguin en guerra i no 
respectin els drets humans i inter-
nacionals. Israel creu que pot fer 
el que vol i no respecta les decla-
racions de l’ONU. 
-Què li ha aportat personal-
ment aquesta experiència? 
Ha estat molt forta, però també 
impagable. Et fa ser intransigent 
amb la injustícia i això avui dia 
és un gest indispensable per a 
una societat moderna i adulta.

Pilar Abián | Redacció

Nuet atenent els mitjans de comunicació en arribar a l’aeroport de Barcelona | PREMSA EUIA

l’apunt

Xerrada organitzada 
per la Plataforma 
‘Aturem la guerra’ 
el proper 13 de febrer

Nuet serà un dels participants 
a la xerrada que organitza la 
secció local de la Plataforma 
‘Aturem la guerra’ el 13 de fe-
brer, a les 19h, a la Casa de la 
Vila. Al costat del senador inter-
vindran un representant de la 
comunitat palestina a Catalunya i 
un altre de la Plataforma. Aquest 
col·lectiu organitza també una 
campanya solidària amb Gaza 
i recull donatius en el compte 
corrent següent: 2100 1019 68 
02 00073532 (cal indicar en 
l’ingrés “ajuda a Gaza”) | PA
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>Societat El grup impulsor del PEC 
enllesteix l’elaboració del 
pla de treball PÀG. 15

Monogràfi c sobre la 
futura residència que es 
construirà a la Rasa  PÀG. 14

REIVINDICACIÓ

Col·lectius ciutadans denuncien defi ciències 
en l’atenció i els serveis de salut a Montcada
La FAVMiR i la Coordinadora per la Sanitat Pública han engegat una campanya de recollida de signatures que continuarà durant tot el febrer

La Federació d’Associacions de Ve-
ïns (FAVMiR), amb el suport de 
la Coordinadora en defensa de la 
sanitat pública de Ripollet, Cer-
danyola, Montcada i Barberà, ha 
posat en marxa una campanya 
per denunciar defi ciències en el 
servei sanitari. Per fer difusió de 
les queixes, el col·lectiu veïnal 
ha distribuït fulls on els ciuta-
dans poden signar a favor de la 
iniciativa i aprofi tarà els mercats 
setmanals del mes de febrer per 
recollir signatures. 

El col·lapse dels dos centres de 
salut –el de la plaça Lluís Coma-
panys i el de Les Indianes, al Pla 
d’en Coll–, la manca de metges 
de família i pediatres per donar 
servei a tota la població, l’espera 
de concertar dia i hora i la man-
ca d’especialistes a Montcada 
com ginecòlegs o psicòlegs són 
algunes de les defi ciències de-
nunciades. “La ciutadania està 
responent molt bé a la campa-
nya perquè el mal estat de la 
sanitat afecta tothom”, ha expli-
cat el president de la FAVMiR, 
Antonio Cera. Per la seva banda, 

el director de l’atenció primària 
al municipi, Miquel Barbany, as-
segura que “Montcada és una de 
les poblacions amb major dota-
ció de recursos, però també pre-
senta una elevada freqüentació, 
s’hauria de fer un ús racional 
dels serveis sanitaris per evitar 
la massifi cació”. 

Pediatria, principal mancança. 
Per pal·liar la manca de pediatres 
que pateix el municipi, la direc-
ció havia elaborat una proposta 
que concentrava tot el personal 
al CAP Les Indianes per tal que 
aquest centre disposés de 4 pedia-
tres, que atendrien de 8 a 20h. La 
proposta va topar des del principi 
amb l’oposició dels usuaris. Un 
col·lectiu de famílies del CEIP 
Reixac va posar en marxa una 
recollida de signatures per evitar 
aquest canvi, amb l’argument 
que aquesta decisió minvaria la 
qualitat de l’assistència infantil. 
“No acceptarem que el centre 
es quedi sense pediatres, supo-
saria un perjudici per a moltes 
famílies”, va avançar la regidora 
de Salut Pública i Consum, M. 
Carmen González (CiU), en co-
nèixer la proposta de la direcció. 
Davant aquesta situació, l’alcalde, 
César Arrizabalga (PSC), es va re-
unir el 28 de gener amb Barbany 
i el director del Servei Català de 
la Salut de la Regió Centre, Joan 
Parellada, amb la pediatria com a 
principal tema a resoldre. A la re-

unió es va decidir que el servei de 
medicina infantil no es traslladarà 
a Les Indianes si no hi ha consens. 
“De moment, mantindrem el 
servei tal com està, amb dos pe-
diatres a cada ambulatori, i no 
descartem que el trasllat sigui a 
la inversa, que tot es quedi al 
centre, si així es creu oportú”, ha 
explicat Barbany. 
Per la seva banda, l’alcalde ha 
confi rmat que des del Consisto-
ri no donarà suport a cap canvi 
que no tingui la complicitat de la 
ciutadania. “Des de la Genera-
litat ens han tranquilitzat, no 
prendran cap decisió en contra 
de la voluntat dels usuaris”, ha 
manifestat l’edil. 

La medicina infantil 
no marxarà a Les 
Indianes i, de moment, 
es mantindran dos 
pediatres per CAP

Silvia Díaz | Montcada

Una de les pediatres del CAP de la plaça Lluís Companys atén la visita d’una mare amb el seu fi ll | SANTI ROMERO

Una veïna signa a la parada que la FAVMiR va muntar al mercat setmanal del centre | SILVIA DÍAZ

La Generalitat aprova el GTS on s’inclou Montcada
La Generalitat va aprovar el 20 de 
gener la constitució del Govern Ter-
ritorial de Salut (GTS) del Vallès Oc-
cidental Est, que inclou Montcada i 
altres 11 municipis de la comarca, 
que dóna cobertura a una població 
de 460.190 habitants. Segons el 
govern català, la creació d’aquests 
consorcis suposa “un pas més en 

la descentralització del sistema 
sanitari català”, a través de la 
constitució 37 GTS, dels quals ja 
se n’han creat 25. “Així ens co-
ordinarem millor amb la resta de 
municipis, especialment els més 
pròxims”, ha explicat la regidora 
de Salut Pública i Consum, M. Car-
men González (CiU) | SD
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L’Ofi cina d’Atenció a la Dona 
(OAD) va atendre 301 dones du-
rant el 2008, que es van derivar als 
diferents departaments coordinats 
amb aquest servei. Els principals 
motius de consulta van ser per 
temes relacionats amb aspectes 
jurídics, amb un total de 106 aten-
cions, el 39% del total. La majoria 
de les consultes són per qüestions 
de separació i divorci, seguides de 
casos de maltractaments, custòdia 
i pensions alimentícies. 
Un altre servei amb força deman-
da ha estat el de suport psico emo-
cional, on s’han adreçat 57 dones, 
la majoria de les quals pateix la 
conjuntura de conviure amb si-
tuacions de violència. La resta de 
consultes han estat seguiments te-
lefònics, per a l’elaboració d’infor-
mes psicològics i coordinacions 
amb altres departaments munici-
pals, com Serveis Socials. 
D’altra banda, 90 dones es van 
adreçar a l’OAD per dema-

nar informació sobre els cursos 
d’informàtica.

Perfi l d’usuària. El 48% de les do-
nes que ha demanat atenció tenen 
entre 31 i 50 anys, el 80% són de 
nacionalitat espanyola i el 50% viu 
al centre del municipi. Per acostar 
el servei a altres barris de Montca-
da, durant aquest any s’ha fet tre-
ball comunitari amb el suport de la 
Xarxa de centres cívics, la Xarxa 
veïnal solidària i l’organització de 
tallers i altres activitats. 
La regidora de Dona i Igualtat, M. 
Teresa Gallego (PSC), considera 
que “els resultats i objectius ob-
tinguts van consolidant el model 
de treball de l’OAD com un re-
ferent de les polítiques específi -
ques de les dones”. L’OAD està si-
tuada a la Casa de la Vila. El servei 
d’assessoria jurídica obre els tres 
primers dimarts de cada mes, de 16 
a 18h, mentre que el de suport psi-
coemocional s’ofereix els dimecres, 
de 16 a 20h, amb cita prèvia.

Silvia Díaz | Redacció

Els aspectes jurídics 
centren la majoria de
les consultes registrades
Més de 300 dones van demanar al 2008 ser ateses a l’OAD

OFICINA D’ATENCIÓ A LA DONA

Les denúncies per maltractaments motiven un elevat nombre de consultes a l’OAD | PAU ROMERO

suport del Col·legi d’Advocats

L’A juntament continuarà ofe rint el 
servei d’a ten ció jurídica a les dones 
víctimes de la violència masclis-
ta que ara durà a terme el Col·legi 
d’Advocats de Sabadell gràcies a un 
conveni de col·laboració signat amb 
aquest ens. L’organisme assessorarà 
les dones que hagin demanat assis-
tència jurídica. L’alcalde, César Arri-

zabalaga (PSC), i el degà del Col·legi, 
Juan Antonio García Cazorla, van ru-
bricar l’acord el 26 de gener. Aquest 
servei l’ofereix l’OAD els tres primers 
dimarts de cada mes, de 16 a 18h. 
A més, un representant del Col·legi 
participarà en la comissió de segui-
ment del protocol de violència con-
tra les dones | SD

El taller ‘La vida 
a certa edat’ 
refl exiona sobre 
com afrontar 
l’envelliment
Una vintena d’usuaris del Casal 
de la Mina participa fi ns al 16 de 
febrer en el taller “La vida a cer-
ta edat”, que organitza la Xarxa 
de Dinamització Sociocultural. 
La iniciativa pretén fomentar 
l’envelliment actiu entre la pobla-
ció, prevenir les discapacitats i po-
tenciar la participació social de les 
persones grans. La responsable del 
taller és la periodista Anna Her-
nández, col·laboradora de Carlos 
Herrero a l’emissora Onda Cero i 
conductora del programa Catalunya 
sense barreres, a Ràdio Estel. Segons 
Hernández, la curiositat és un fac-
tor clau perquè les persones grans 
es mantinguin actives. La periodis-
ta també ha indicat que “no hi ha 
dues persones grans que enve-
lleixin de la mateixa manera”. 
Al llarg de cinc sessions, que tin-
dran lloc  els dilluns a l’equipament 
del Parc de les Aigües, Hernández 
analitzarà les diferents maneres de 
fer front a l’envelliment i propo-
sarà formes de gaudir de la vellesa 
en una societat poc pensada per a 
aquest col·lectiu. 

Renovació del servei d’assessorament jurídic

Laura Grau | Can Sant Joan
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BATLLORI I TREPAT GUANYEN EL CONCURS D’IDEES

El nou equipament tindrà quatre plantes 
i seguirà els criteris de sostenibilitat 
La comissió valora l’orientació de l’edifi ci, la lluminositat i la distribució | Disposarà de 140 places d’internament i 50 de centre de dia

>monogràfi c Àrea de Presidència
Coordinació i redacció: Premsa i Comunicació

FUTURA RESIDÈNCIA 
i CENTRE DE DIA

El Consorci de Serveis d’Atenció 
a la Dependència de Montcada 
i Reixac (CSADMiR) –l’organis-
me que s’encarregarà de gestio-
nar l’equipament– ha escollit la 
proposta de l’empresa Batllori i 
Trepat arquitectes per construir 
la residència i centre de dia del 
municipi, que s’aixecarà a un so-
lar de la Rasa, a Mas Rampinyo. 
Un total de 54 empreses optava a 
l’adjudicació de les obres, de les 
quals el Consorci va escollir-ne 
cinc com a fi nalistes.

Capacitat. La residència disposarà 
de 140 places d’internament amb 
diferents modalitats, com la resi-
dència assistida i/o el servei d’aco-
lliment i descàrrega familiar; i 50 
places de centre de dia per a per-
sones grans amb dependència. 
L’equipament disposarà de quatre 
plantes i un subterrani i tindrà una 
superfície total de 5.652 m2.
L’alcalde de Montcada i Reixac, 
César Arrizabalaga, ha declarat 
que “l’edifi ci s’ha projectat de 
forma que s’aprofi tarà al màxim 
la llum natural per evitar la des-
pesa energètica i  s’ha previst la 
implementació d’una sèrie de 
mesures per tal de respectar al 
màxim el medi ambient”. 
Entre aquestes mesures, des-
taca la utilització de panells fo-
tovoltaics i solars, la separació 
del circuits de recollida d’aigües 
blanques i grises per a la seva re-
utilització per a rec i sistema de 
WC respectivament, el control de 
residus o la utilització d’aixetes 

temporitzades en espais públics 
per evitar pèrdues, entre altres. 
El projecte guanyador, segons la 
comissió adjudicatària, resol bé 
els temes de funcionalitat, po-
livalència i sostenibilitat. “Hem 
escollit aquesta proposta per la 
lluminositat i la distribució dels 
espais mèdics i residencials de 
les plantes, que són molt pràcti-
ques i còmodes per al personal 
que hi treballarà, s’ha de tenir en 
compte que per als interns l’edi-
fi ci serà casa seva”, ha afi rmat 
la regidora de Serveis Socials, M. 
Carmen Gonzalez.

Les obres, al 2010. Una vegada 
es redacti el projecte executiu, el 
següent pas a fer serà la licitació 
de les obres, valorades en gairebé 
5 milions d’euros. La regidora ha 
avançat que en els propers mesos 
hi haurà una votació popular per 
posar-li nom al futur equipament 
de Mas Rampinyo. “La construc-
ció de la residència és un dels 
projectes més importants per al 
municipi”, ha declarat l’alcalde, 
el qual ha avançat que al llarg del 
2009 es redactarà el projecte exe-
cutiu i es licitarà l’obra per tal que 
al 2010 comenci la construcció de 
l’equipament.

Les obres costaran 
5 milions d’euros i 
hi haurà una votació 
popular per posar 
nom al futur edifi ci

L’equipament estarà ubicat a la Rasa, 
nova porta d’entrada al municipi

La futura residència i centre de 
dia s’ubicarà en un sector en pro-
funda transformació, la Rasa –a la 
imatge– on es construiran equipa-
ments, zones verdes, establiments 
comercials i una zona residencial 
amb 108 habitatges, prop de la 
meitat dels quals seran protegits. 

La zona verda principal inclourà 
la creació d’un camí amb arbres 
a mode de rambla, que actua-
rà com a columna vertebradora 
dels diferents espais projectats, 
a més de jocs infantils i una am-
pli espai de prats per al lleure 
de la ciutadania.

Nova passera. A més, es mi-
llorarà la connexió d’aquest 
sector amb el Pla d’en Coll, 
gràcies a la urbanització de la 
C-17 i la construcció d’una nova 
passarel·la amb ascensor, i amb 
Barcelona, amb el desdobla-
ment de la línia de Vic.

La seva connexió amb el barri 
de Mas Rampinyo també do-
narà un salt qualitatiu amb la 
construcció d’un pas inferior 
per sota de la línia de Renfe 
Barcelona-Puigcerdà, que unirà 
el carrer Frederic Mompou amb 
l’avinguda de Catalunya.

Al soterrani s’ubicarà la cuina, els 
vestidors per al personal que treba-
llarà a l’equipament i la bugaderia. A 
més, també hi haurà tres espais des-
tinats al magatzematge de productes 
de farmàcia i laboratori, bolquers 
i productes de neteja. Al soterrani 
també s’instal·larà la morgue i un 
despatx per al comitè d’empresa.

La planta baixa serà l’accés princi-
pal al centre i on hi haurà la recepció, 
la cafeteria i les àrees d’administra-
ció, atenció diürna i atenció domi-
ciliària. En aquesta planta també 

hi haurà tots els serveis mèdics i la 
infermeria de l’equipament, així com 
també, una àrea de rehabilitació i fi -
sioteràpia i un servei de perruqueria 
i podologia. 

Les quatre plantes d’internament 
seran totes exactament iguals, amb 
espais amplis i estructurats seguint la 
línia dels hospitals, és a dir, amb plan-
tes amb un punt de recepció i control 
des d’on es podrà controlar l’ascensor, 
el passadís i els espai de convivència: 
la sala d’estar i el menjador. La pro-
posta de l’empresa adjudicatària pre-

senta habitacions que poden ser per a 
una o per a dues persones, en funció 
de les necessitats.

Un espai exterior ajardinat coin-
cidirà amb la continuació de la zona 
verda pública i on se situarà un jardí 
per als residents. Aquesta espai tindrà 
una àrea de fi sioteràpia i rehabilitació 
i una altra de lleure, amb dues pistes 
de petanca. A més, es determinarà 
un recorregut per a passejades i una 
zona de relaxació, amb bancs i espais 
ombrats. També hi haurà un hort per 
a ús intern.

Un edifi ci amb tots els serveis per fer més 
còmoda l’estada de residents i treballadors
La residència tindrà un espai ajardinat, serveis mèdics, infermeria i dues àrees de fi sioteràpia i rehabilitació 

La proposta de Batllori i Trepat arquitectes allibera una gran part del solar per destinar-lo a jardins i àrees verdes | BATLLORI  I TREPAT

Aquesta serà la situació de l’edifi ci

*muntatge virtual
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La convivència, el transport públic i l’educació, principals prioritats

PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT (PEC)

El grup impulsor del PEC 
fi xa quin és el pla de 
treball a desenvolupar

El Projecte Educatiu de Ciutat 
(PEC) engega una nova fase, 
amb la confi guració d’un pla de 
treball on es defi neixen els eixos 
a treballar, els objectius i les ac-
tuacions a potenciar. Aquest 
document s’ha elaborat reco-
llint l’opinió del grup impulsor 
d’aquest projecte, de les diferents 
regidories i de totes aquelles pro-
postes que van sorgir del debat 
ciutadà celebrat ara fa un any a 
la Casa de la Vila.

Eixos. El PEC es concreta en tres 
eixos de treball “Convivència 
i Civisme”, “Escola i Entorn” i 
“Progrés i Formació al llarg de la 
vida”. El grup de ciutadans i ciu-
tadanes impulsors del projecte ha 
decidit començar a treballar ob-
jectius dels dos primers. Dins de 
l’eix de “Convivència i Civisme” 
s’ha prioritzat l’organització de 
campanyes en l’àmbit escolar i la 

promoció del reciclatge a totes les 
escoles del municipi. Tanmateix, 
es vol potenciar la millora de la 
mobilitat amb més transport pú-
blic que connecti els diferents ba-
rris, com ara, el bus, el microbus 
o el taxi amic i la projecció d’una 
xarxa de carrils bicis. Aquesta 
darrera actuació, encara en fase 
inicial, s’està treballant conjunta-
ment amb la Regidoria de Medi 
Ambient.
Pel que fa a l’eix “Escola i en-
torn”, el grup impulsor ha des-
tacat la importància de promoure 
la lectura i l’acollida de persones 
nouvingudes, creant una xarxa 
de famílies i infants tutors. A 
més, també s’ha donat prioritat 
a afavorir espais de trobada, re-
lació i coneixement entre pares, 
mares i alumnes i impulsar un 
procés de refl exió sobre les neces-
sitats de les AMPA, el seu paper i 
la seva participació com a agents 
educadors del municipi.

Anabel Torres | Redacció

Alguns dels alumnes de l’aula d’acollida de l’IES La Ferreria | ANABEL TORRES

l’apunt

Qui forma part del grup impulsor del PEC?
El grup impulsor està format per 
ciutadans i ciutadanes repre-
sentants de diferents sectors del 
municipi: AMPA, món associatiu, 
esportiu, escolar i persones a títol 
individual. És un grup obert i en 
constant renovació amb l’objectiu 
d’incorporar noves persones i en-
titats vinculades a les activitats 
que es van realitzant. Per aquest 
motiu, qualsevol persona interes-

sada a formar-ne part ho pot fer 
adreçant-se a l’Ofi cina Tècnica 
del PEC (Ajuntament de Mont-
cada i Reixac, planta baixa) o bé 
a través del web www.montcada.
cat. El grup impulsor es reuneix 
cada 15 dies aproximadament 
en horari de tarda. La següent 
trobada es farà el 10 de febrer 
a les 18.30h a l’Àrea Social de 
l’Ajuntament | AT

Inauguració de 
l’Escola Bressol 
Font Freda
Les obres de reforma de l’edifi ci 
de l’Escola Bressol Font Freda, de 
titularitat municipal, s’inauguren 
ofi cialment el 30 de gener, a les 
17h. La primera part de l’acte seran 
els parlaments ofi cials, a càrrec de 
l’alcalde, César Arrizabalaga (PSC), 
la regidora d’Educació, Ana Rivas 
(PSC), i l’inspector de primària dels 
Serveis Territorials d’Educació al 
Vallès Occidental, Joan Lluís For-
cada. A continuació hi haurà una 
visita guiada pel centre | SD

Demanda de 
sales d’estudi
L’Assemblea de Joves va repartir 
octavetes i va presentar instàncies 
a l’Ajuntament el 22 de gener re-
clamant l’obertura d’espais públics 
a escoles del municipi com aules 
d’estudi coincidint ara amb el pe-
ríode d’exàmens. El col·lectiu criti-
ca l’equip de govern en considerar 
que està fent una mala gestió en el 
procés de condicionament de la fu-
tura biblioteca del Pla d’en Coll, ja 
que l’equipament del carrer Mon-
tiu resta tancat per fer-hi el trasllat 
del fons bibliogràfi c a les noves 
instal·lacions | SA
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COOPERACIÓ

El líder polític Joaquín Villalobos
presenta un projecte per rescatar 
l’arxiu de la revolució salvadorenca

El polític salvadorenc Joaquín Vi-
llalobos es va reunir el 16 de ge-
ner a Barcelona amb l’alcalde de 
Montcada i Reixac, César Arriza-
balaga (PSC) –qui també forma 
part del consell d’administració 
del Fons Català de Cooperació i 
és vicepresident de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona (AMB)–, 
membres de l’ONG Tazumal 
Catalunya-Centreamèrica –amb 
seu al municipi– i representants 
d’institucions com la Diputació 
de Barcelona i l’AMB per tal de 
presentar-los el projecte de rescat 
de l’arxiu de la memòria històrica 
d’El Salvador.
Villalobos va ser el màxim dirigent 
de l’ERP dins del Front Farabun-
do Martí per a l’Alliberament Na-
cional (FMLN), durant la guerra 

civil d’El Salvador. Va ser consi-
derat un dels principals estrategs 
militars i escollit membre de la de-
legació negociadora de l’FMLN 
en el procés de pau del país. 

Projecte de l’entitat. Els membres 
de Tazumal han treballat durant 
una dècada en la promoció de to-
tes les iniciatives que tenen a veure 
amb la preservació de la documen-
tació existent sobre els confl ictes 
a El Salvador, com el mantenint 
el Museu de Perquín, però no ha 
estat fi ns al 2007 que va signar 
un conveni de col·laboració amb 
l’Institut INELSA d’El Salvador, 
propietari legal d’aquest llegat de 
material audiovisual, amb una 
gran qualitat i quantitat de mate-
rial relacionat amb les revolucions 
de l’Amèrica Llatina. 

Silvia Díaz | Redacció

Joaquín Villalobos, a l’esquerra, amb l’alcalde (dreta) i Clemente Murillo, de l’AMB | TAZUMAL

L’IES La Ferreria 
obre al públic 
una mostra que 
promou la pau

El 30 de gener l’IES La Ferreria 
celebra la Jornada per la pau i la 
no violència destinada a apro-
par els estudiants als confl ictes 
internacionals i fer-los conscients 
de la violència quotidiana que 
els envolta. Al llarg de tot el dia 
s’alternaran activitats col·lectives, 
com ara la confecció d’una catifa 
gegant realitzada amb més de 700 
peces (una per cada alumne i per-
sonal de l’IES) amb  tallers i con-
ferències. Una de les xerrades, a 
les 16h i per a estudiants dels cicles 
formatius, serà a càrrec de l’ong 
local Tazumal, que coopera amb 
El Salvador.
Com a novetat, aquest curs, 
i gràcies a la col·laboració de 
l’Ajuntament, fi ns al 16 de febrer 
el centre acollirà l’exposició itine-
rant de la Fundació per la pau, 
anomenada La violència que accep-
tem. A partir del dia 2 de febrer la 
mostra s’obrirà al públic en horari 
de tarda, de 16 a 20h. Les escoles 
o centres educatius que la vulguin 
visitar podran concertar una visita 
a hores convingudes trucant al te-
lèfon 935 752 184.

Participació 
local al Saló 
del Marroc
L’associació local Taarof Bi Sa-
lam va participar del 23 al 25 
de gener a l’SMAP Expo, un 
esdeveniment que va tenir lloc 
al Palau Sant Jordi de Barcelona 
amb l’objectiu de promocionar 
la cultura i el comerç del Marroc. 
L’entitat va mostrar documents i 
imatges dels projectes de coope-
ració que té en marxa a ciutats 
marroquines, com l’enviament 
de material terapèutic i un auto-
bús a Tetuan o el de suport a un 
col·lectiu de dones, entre d’altres. 
“Més de 40.000 persones van 
visitar el saló i hem fet força 
contactes amb altres entitats 
per dur a terme altres accions 
solidàries”, ha explicat el presi-
dent de Taarof, Hassan el Idrissi. 
L’entitat local està treballant en 
un projecte d’enviament de llits 
a un hospital de Tetuan | SD

Pilar Abián | Redacció

Estand de Taarof bi Salam | TAAROF BI SALAM

Curs per formar 
nouvinguts en 
el voluntariat

L’associació Taarof Bi Salam i 
l’assemblea de Creu Roja de Ri-
pollet, Cerdanyola i Montcada 
ofereixen des del 17 de gener 
un taller de sensibilització per a 
joves, per promoure la convivèn-
cia en el seu entorn. Les sessions 
es fan a la Casa de la Vila tots 
els dissabtes de 10 a 14h, fi ns 
al 14 de febrer. El taller pretén 
integrar els participants en la co-
operació per a la millora del seu 
entorn i dotar-los d’eines que els 
permetin intervenir en la societat 
d’acollida a través del volunta-
riat. El taller també incideix en 
les problemàtiques mediambien-
tals actuals tant a nivell mundial 
com a nivell local | LG

Els alumnes del curs, amb el monitor | L. GRAU

La seva actual parella sentimental ha denunciat els fets als Mossos d’Esquadra i a la Interpol

SUCCESSOS

Sospitosa desaparició d’un veí de 
la Ribera que havia rebut amenaces

El 24 de gener a la tarda Azhar 
Hussain, de 35 anys, i d’origen 
paquistaní, va dir a la seva actual 
parella, Ana Isabel Troncoso, 
que anava a comprar material 
per reparar una canonada del 
seu pis al carrer de la Conca, a 
la Ribera. D’aleshores ençà, no 
ha tornat a tenir notícies seves: 
“El van veure sortir de la casa 
on vivia acompanyat de dos 
desconeguts, tampoc no ha tor-
nat a la feina i el seu telèfon 
no està operatiu a l’igual que 
el dels seus amics i parents”. 
La jove sospita que Azhar no ha 
marxat per voluntat pròpia i així 
ho ha denunciat tant als Mossos 
d’Esquadra com a l’Interpol. Ana 
Isabel tem per la vida del seu 
company i reforça aquest argu-
ment mostrant els missatges que 
va rebre l’endemà dels fets des 
del mòbil de la dona d’Hussein 
dient-li que l’home és mort.
  
Antecedents. Ana Isabel i Azhar, 
ambdós veïns de la Ribera, són 

parella des del 2006 i tenien pre-
vist anar a viure junts d’aquí a 
unes setmanes. La seva relació 
sempre ha topat, però, amb famí-
lia de l’home. Ell es volia separar 
legalment de la seva dona, també 
paquistaní i resident a Barcelona, 
però l’oposició del clan era total. 
Segons Ana Isabel, feia més d’un 
any que ambdós rebien amena-
ces i coaccions, tot i que fi ns al 

moment no ho havia denunciat 
per no augmentar les tensions fa-
miliars. Ara la jove està decidida 
a arribar fi ns al fi nal per esbrinar 
què ha passat amb Azhar i ha en-
viat missatges tant a l’ambaixada 
del Pakistan com a Amnistia In-
ternacional i al Comitè Interna-
cional de Creu Roja, organització 
de la qual Ana Isabel és volun-
tària des de fa sis anys.

Pilar Abián | Redacció

Ana Isabel i Azhar Hussain, que són parella des del 2006, en un recent viatge a París |  ARXIU
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Els botiguers han repartit desenes de regals entre els clients

CAN SANT JOAN

Els comerciants tanquen 
la campanya de Nadal

L’Associació de Comerciants de 
Can Sant Joan va tancar el 18 de 
gener les activitats del 2008 amb la 
cloenda de la campanya de Nadal. 
L’acte es va fer al Kursaal amb una 
bona afl uència de públic, que va 
presenciar el sorteig de cinc premis 
entre els clients que van comprar al 
barri durant les dates nadalenques. 
El regal més important –una tele-
visió de 32 polsades– ha estat per 
a Luz Ferraz, per una compra que 
va fer a l’establiment ‘Golosinas 
Isabel’. El president dels botiguers, 
Rafael Domínguez, ha fet una va-
loració molt positiva de la campan-
ya: “hem recollit cinc caixes de 

tiquets de compra”. Durant l’acte 
també es va fer públic el veredicte 
del concurs d’engalament de bal-
cons. En la modalitat d’edifi cis, el 
jurat va escollir el número 44 del 
carrer Reixagó, que es va endur 
150 euros. L’acte va comptar amb 
la presència del president de l’Àrea 
Econòmica, Joan Maresma (CiU) 
i el regidor de Promoció Econòmi-
ca, Joan Carles Paredes (CiU). 
D’altra banda, un comerç del 
barri, la ferreteria Reixagó, ha 
obtingut el cinquè premi –de 150 
euros– del concurs d’aparadors 
de Nadal que atorga directament  
la Cambra de Comerç i Indústria 
de Sabadell.

Sílvia Alquézar | Can Sant Joan

Andròmines 
celebra el seu 
15è aniversari
Andròmines, l’entitat que gestiona 
la Deixalleria Municipal, organit-
za el 5 de febrer, a l’Espai Cultural 
Kursaal, el primer acte de celebra-
ció del seu 15è aniversari. La cita 
començarà a les 19h amb l’actuació 
del grup Dèria Teatre que farà 
una performance sobre la tasca que 
desenvolupa  l’associació, dirigida 
a la integració en el món laboral 
de persones en situació o en risc 
d’exclusió social. A continuació, 
l’expert en economia mundial 
i president de la Fundació per la 
Pau i l’ong Justícia i Pau, Arcadi 
Oliveres, oferirà una xerrada ti-
tulada “Andròmines, el seu paper 
dins la societat actual”.

Trajectòria. Andròmines va néixer 
l’estiu del 1994 i inicialment va te-
nir la seva seu al carrer Carril de 
Can Sant Joan. A continuació es va 
establir al centre del nucli urbà fi ns 
que es va ubicar defi nitivament a la 
nau municipal que hi ha al costat 
de la Deixalleria. En aquest espai 
es recepcionen i es posen a la ven-
da objectes de segona mà. L’entitat 
també compta amb una botiga a 
Carretera Vella i una parada ambu-
lant al mercat del dimecres.

Pilar Abián | Redacció

Guanyadors dels premis amb les autoritats i representants dels comerços | SÍLVIA ALQUÉZAR
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>La bústia del lector >Editorial
Indústries
Valentine ja ha començat el 
procés de desmantellament 
de la seva fàbrica al barri de 
la Ribera després d’haver-
se traslladat a fi nal d’any a 
les noves instal·lacions del 
polígon Can Milans. Des de 
mitjan de la dècada dels 50 
i fi ns a l’actualitat l’empresa 
de pintures ha format part del 
paisatge urbà. El cert és que 
fa només 6 anys ningú no 
preveia que la indústria aban-
donés la seva històrica ubica-
ció, especialment els veïns. 
Avui dia, la marxa ja és una 
realitat i el més signifi catiu és 
que s’ha dut a terme garantint 
la continuïtat de Valentine a 
Montcada i Reixac i mantenint 
la seva plantilla, un fet molt 
signifi catiu tenint en compte 
la conjuntura de crisi.
Per a la Ribera el trasllat 
d’aquesta emblemàtica fàbrica 
signifi ca un important guany 
en qualitat de vida ja que la 
construcció d’habitatges i 
equipaments en el sector el 
lligarà amb el nucli urbà. El fet 
casualment ha coincidit amb 
l’anunci de  la química Daico-
lorchem de tancar les seves 
instal·lacions a fi nal d’aquest 
any, de manera que a curt ter-
mini no hi haurà cap activitat 
industrial propera al veïnat, tot 
i que en aquest cas, a diferèn-
cia de Valentine, no s’han po-
gut salvar els llocs de feina.
També córre perill una altra de 
les indústries emblemàtiques 
de la localitat, Aismalibar, amb 
l’inici d’un ERO que amenaza 
el seu futur. Els treballadors 
comencen una batalla agòni-
ca per aconseguir garantir la 
continuïtat a Montcada d’una 
fi rma que al llarg del segle XX 
va ser tota una institució i va 
donar feina a més d’un miler 
de persones.
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Me parece increíble que los usuarios de Montcada Aqua tengamos que 
llevar un candado para usar las taquillas porque ya no van con monedas. 
Encima me han dicho que para acceder al gimnasio tengo que pagar 6 
euros por un dispositivo que me permita el paso. C. V. I Montcada
El sistema a candados se ha sustituído para dar un mejor servicio, 
de la otra manera, a diario o se perdían las llaves o se rompían den-
tro del bombín, por no mencionar las taquillas que quedaban inuti-
lizadas porque los usuarios se llevaban a casa las llaves. En relación 
al dispositivo (pulsera de proximidad) para acceder al gimnasio, no 
son 6 euros sino 5,25 y se depositan en concepto de fi anza para 
garantizar que el usuario va a responsabilizarse del buen uso y no lo 
va a perder. Si éste quiere darse de baja, le devolvemos el importe. 
Ana Rodíguez, directora de Montcada Aqua

Vendaval
Vivo al lado del Turó cerca de la zona 
forestal, llena de pinos y  encinas que 
no están separados por la distancia 
mínima que marca la ley. Según el 
Ayuntamiento, mi vivienda no corre 
peligro, pero el día 24, por el fuerte 
viento cayeron 5 árboles. Desde mi 
ventana pude ver cómo fueron arran-
cados de raíz. Gracias a Dios cayeron 
hacia  la montaña  y no hacia mi casa. 
En una primera llamada a la Policía 
Local se personó una patrulla y me 
dijeron que parecía que no había pe-
ligro y que, en el caso de que cayesen 
más, volviera a llamar. Así lo hice y un 
agente, muy amablemente, me dijo 
que estaban desbordados y que lla-
mase al 085. Media hora más tarde 
habían caído más de 20 árboles, afor-
tunadamente hacia el lado opuesto de 
mi casa. Pero quedaban 4 inclinados 
hacia mis ventanas. Pasadas cerca de 
5 horas desde la segunda llamada, 
con el peligro todavía encima nadie se 
había personado, ni Policia Local, ni 
Bomberos, ni Protección Civil, ni nadie 
del Ayuntamiento que tenga la compe-
tencia de ello. Los vecinos tuvimos que 
colocar unas cintas para evitar el paso 
por la zona. 

Imma Soriano
Terra Nostra

La salud no tiene precio
En diciembre se hizo público que la 
patronal cementera Ofi cemen y las fe-
deraciones de construcción de los sin-
dicatos UGT y CCOO han renovado por 
un año el acuerdo para potenciar la va-
lorización energética en las plantas ce-
menteras españolas. No es de extrañar 
que los trabajadores del cemento y sus 
sindicatos se vendan a la patronal, la 
UGT ha recibido de la patronal del 
cemento 66.753,06 euros en el año 
2008 con la condición de que bendiga 
las excelencias de incinerar residuos. 
Cuando estamos viendo que incluso se 

venden el gobierno central y los auto-
nómicos, y hasta los ayuntamientos.
El gobierno de Catalunya y todos los 
partidos políticos (sin excepción) vota-
ron a favor de incinerar toda clase de 
residuos peligrosos en las cementeras 
catalanas. Por 175 millones de euros, 
ese es el precio que paga la patronal 
(impuestos) al año, según ellos. La 
vida de los ciudadanos de Catalunya 
sólo vale 175 millones de euros, por 
este precio las cementeras están legi-
timadas a seguir matándonos poco a 
poco. Para los ciudadanos de Montca-
da nuestra vida la han calculado nues-
tros políticos en 1,2 millones de euros, 
unos 200 millones de las antiguas pe-
setas, más cuatro días de fuegos artifi -
ciales al año para la fi esta mayor.
La patronal cementera ha visto un fi -
lón de oro en el ahorro de combustible 
convencional por residuos y encima re-
cibe una subvención por tonelada que 
queme y a nuestros gobernantes políti-
cos les quita de encima la responsabi-
lidad de reciclar, minimizar, y prohibir 
cierta clase de residuos. La patronal 
cementera y los gobernantes políticos 
ponen por delante de nuestra salud sus 
benefi cios económicos y políticos y los 
ciudadanos-as tenemos que decirles 
que ¡nuestra salud no tiene precio y 
que vamos a seguir luchando por ella!

Manolo Gómez
Can Sant Joan

Sex-shop en condiciones
Escribo a su sección para intentar so-
lucionar un problema que veo en un 
sex-shop existente en nuestro pueblo. 
Simplemente comentar que está ubi-
cado en una calle por la que pasan 
muchos menores de edad y creo que 
quedaría mucho mejor si no estuvie-
ran los productos eróticos tan a la vis-
ta de los chavales, tal y como están la 
mayoría de los que hay en otros pue-
blos y ciudades. La solución pasaría 
simplemente por poner alguna puerta 

exterior o alguna cortina. Sex-shop sí, 
pero en condiciones.

Sebastián López
Montcada

Ciudadanos de segunda
¡Qué bueno es hacer deporte y acti-
vidades extraescolares!, y hacerlo en 
instalaciones mínimamente decentes 
debe serlo mucho más. El CEIP Font 
Freda tiene un pequeño pabellón al 
que estos días se le podría llamar me-
jor nevera. El calefactor, que hace más 
de 5 años se comunicó por escrito a 
Ayuntamiento y Generalitat que no 
funcionaba, ahí sigue, sin funcionar.
Los vestuarios del fondo donde hay 
hasta duchas siguen cerrados y sin 
agua. Encima, de 4 árboles que tenía 
el patio cortan 3 y dejan justo el que 
con sus raíces revienta las cañerías de 
esos vestuarios. Tenemos 2 pistas de 
minibásquet pero sólo hay canastas en 
una. Ahora tenemos 2 equipos de mi-
nibásquet y, con lo que cuesta conse-
guir niños para los equipos escolares, 
tenemos espacio y no infraestructura 
¡tócate las narices! En defi nitiva, tene-
mos más niños y actividades que otros 
años y bastantes problemas no por fal-
ta de espacio sino de mantenimiento 
decente del mismo. Mucho discurso 
político de favorecer la actividad en 
los colegios pero las prioridades muni-
cipales reales no han ido por ahí. Y si 
el arreglo corresponde a la Generalitat, 
entonces has begut oli!

Pedro Fernández
Vocal de deportes AMPA Font Freda 

Contraréplica
Gracias al Sr. Aragall por ponérmelo 
fácil. Dije “parte” de lo que allí se ex-
plicaba decirlo en castellano, porque 
ya todo lo ofi cial es en catalán. Allí se 
estaba explicando una transacción de 
intereses de las dos partes y una de 
ellas era obvio que lo entendía mejor 
en castellano, por eso dije un respe-

to, porque la otra parte ya lo tenía. 
Entiendo como bilingüismo que un 
mismo discurso se pueda decir en las 
dos lenguas, no caigamos en el error 
de decir que una es de primera y la 
otra de segunda. Escribo en castella-
no porque los de mi generación nos 
enseñaban en el colegio en un solo 
idioma, pero no me gusta hacerme la 
víctima, cuando nací ya estaban las 
dos lenguas, una la imponían a la otra. 
No tropezemos dos veces con la misma 
torpeza. 
Hoy, por suerte, las dos son coofi ciales 
con la tercera, el inglés, y las que se 
pueden aprender (hay 6.000), ya que 
sirven para hablar y entendernos. Ir 
más allá es entrar en los sentimientos 
de cada persona, pero estamos en el 
siglo XXI e intento irme a los dos idio-
mas en todas las ocasiones que puedo 
y créame es enriquecedor. No tengo la 
sensación de que el catalán esté en 
minoría, en 1953 hice una obra en 
el colegio en catalán a pesar de los 
problemas del pasado. Hoy haga la 
prueba de hacerla en castellano y no 
hablemos de los libros de texto. 

Pilar Palenciano
Montcada 

Camí deteriorat
Des de fa temps els mestres del CEIP 
Mitja Costa hem demanat que ens arre-
glessin el camí de la riera de Sant Cugat 
que dóna accés al pàrquing de l’escola. 
S’ha demanat per escrit, per telèfon i úl-
timament en el Consell Escolar. El camí 
en qüestió està ple de clots que són un 
perill tant per als vianants com per als  
vehicles que es veuen forçats a utilitzar 
aquesta via, ja que és l’única d’entra-
da en cotxe a l’escola. Des de La Veu 
tornem a fer la demanda a l’Ajuntament 
a veure si ara tenim més sort ja que és 
vergonyós tant el temps que fa que ho 
demanem com l’estat de la pròpia via.

Claustre CEIP Mitja Costa
Terra Nostra

Hay un punto de la N-150 viniendo de 
Barcelona poco antes de la entrada al 
cementerio de Collserola que es un 
auténtico peligro. Soy propietaria de 
un bar que está junto a ese lugar y su-
fro el problema a diario. Cada dos por 
tres se empotra un coche en mi valla 
(la última a mediados de enero) y lo 
peor es que muchos se dan a la fuga 
con lo cual yo tengo que asumir los 
daños. Quisiera que las autoridades 
hicieran algo al respecto. Con colocar 
una valla protectora habría bastante. 

CHARI URDIALES | TERRA NOSTRA
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>Portaveus municipals
Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

Jordi Climent
Portaveu del PSC

Pel manteniment d’Aismalibar
Aquest mes de gener, l’empresa Aismalibar ha ini-
ciat un expedient de regulació d’ocupació temporal 
que afecta les 86 persones que hi treballen en l’ac-
tualitat. Aismalibar, on hi van treballar més de 1.500 
persones, es troba immersa en un procés de rees-
tructuració i reorientació de l’activitat motivat per la 
seva situació econòmica, que a més s’ha vist agreu-
jada per l’actual conjuntura econòmica mundial.
A fi nal de desembre, el Partit dels Socialistes de Ca-
talunya (PSC), per mitjà de l’Àrea de Política Territo-
rial, va mantenir una reunió amb els representants 
dels treballadors per explicar el posicionament del 

govern municipal, la principal preocupació del qual 
no és una altra que garantir al màxim el futur laboral 
dels treballadors i treballadores de l’empresa.
Atenent a les seves demandes, i arran l’opció de 
compra actual sobre els terrenys que ocupa Aismali-
bar a Montcada i Reixac, el PSC, a través de la seva 
responsabilitat al Govern, posa a disposició tant de 
l’empresa com dels representants dels treballadors 
el suport i l’assessorament que considerin necessaris 
per tal de poder arribar a un acord que garanteixi el 
manteniment del major nombre de llocs de treball 
i, en la mesura del possible, que l’empresa pugui 

seguir exercint la seva activitat al municipi de Mont-
cada i Reixac.
En aquest sentit, i per evitar malentesos, el PSC 
manté les paraules que a l’abril del 2007, l’alcalde va 
adreçar per escrit a treballadors i treballadores d’Ais-
malibar on deixava clar que “la nau coneguda com 
Aismalibar, ubicada entre el carrer Bach i la carretera 
de Ripollet, actualment està qualifi cada com zona in-
dustrial. L’Ajuntament no contempla la possibilitat de 
modifi car la clau urbanística ni els usos de l’esmentat 
solar, de manera que seguirà essent parcel·la desti-
nada a ús industrial”.

Exigim responsabilitat política
Després d’un llarg procés, el 31/07/2000 una 
sentència judicial reconeix al sr. Viñals la propietat 
d’una fi nca de 596 m2 en què no es pot construir 
i que està destinada a aparcament de vehicles. El 
27/01/2005 el Ple va aprovar la proposta de conve-
ni feta per l’Àrea Territorial i el nostre alcalde, sota 
l’engany de donar compliment a una sentència ju-
dicial. Sense la existència de cap informe tècnic ni 
jurídic, César Arrizabalaga, el regidor d’Urbanisme, 
Alfonso Romo, i el director de l’Àrea Territorial,  Toni 
Jiménez, van acordar el lliurament al Sr. Viñals, 
abans del 30/12/2007, d’una altra fi nca edifi cable, 

amb un aprofi tament de 2320 m2 i, en el supòsit 
d’incompliment, una indemnització, equivalent al 
valor de l’aprofi tament segon preu de mercat. Un 
acord d’amics.
Amb data 04/11/2008 el sr. Viñals va presentar per 
registre una reclamació prèvia per 5 milions d’euros 
com indemnització per incompliment i l’endemà 
una resolució d’Alcaldia inicia el procediment per 
declarar lesiu el conveni, després que el cap del 
Servei Jurídic de l’Àrea de Política Territorial presen-
tés un informe on diu: “Aquest acord pot ser lesiu 
per a l’interès públic i anul·lable, perquè no es limi-

ta a donar compliment estricte a la sentència, sinó 
que reconeix a la propietat un aprofi tament urba-
nístic de 2320 m2 i el dret a obtenir una indemnit-
zació... el cert és que el pagament de la indemnit-
zació suposa per a l’interès públic un perjudici molt 
més important que el compliment estricte de la 
sentència, que obligava només a l’Ajuntament a la 
restitució física de la fi nca”.  Hem trigat dos mesos 
a rebre del sr. alcalde les explicacions demanades 
al Ple de novembre, que no justifi quen el generós 
i perjudicial conveni. Les coses no han estat ben 
fetes i, per tant, exigim responsabilitat política.

La actual situación no es casualidad
Montcada i Reixac cerró el año 2.008 con 2.175 per-
sonas sin trabajo, casi el 16% de la población activa. 
La misma cifra en la situación dramática de España 
es del 14%. Se trata del mayor número de parados 
desde enero de 1996. ¿Creen ustedes en las ca-
sualidades? Resulta que estamos atravesando una 
situación de crisis económica sin precedentes y, que 
en el caso de nuestra ciudad, es todavía más grave 
con el incesante cierre de empresas y reducciones 
de plantillas. Ante ello, no basta con hacer cursillos 
para estas personas sin empleo, ni basta con habili-
tar una línea de teléfono para concertar una entrevis-

ta y explicar cada caso personal. Y mucho menos 
basta con cruzarse de brazos esperando mejores 
tiempos. Basta con apostar realmente por nuestras 
industrias y por sus trabajadores, basta con arrimar 
el hombro, decir la verdad, adoptar políticas realis-
tas y ayudar a quienes lo están pasando peor. Las 
familias afectadas viven situaciones personales muy 
lamentables, en ocasiones con primeras necesida-
des que no pueden satisfacer. Necesitan ayuda y a 
cambio tienen, por ejemplo para este año, incremen-
tos en los impuestos de 3 veces el IPC porque así 
lo impone el gobierno municipal. ¿Siguen creyendo 

en las casualidades? Yo, sinceramente, no. Conozco 
las políticas de las izquierdas, de aquellos mismos 
que llevaron nuestro país casi a la ruina en los pri-
meros años de la década de los noventa. Desde el 
Partido Popular nos queremos unir a la tremenda 
preocupación de todos los ciudadanos por la ac tual 
situación que estamos atravesando ante la mayor 
destruc ción de empleo de la democracia. Sabemos 
que es insostenible y deriva a una crisis social. Pero 
como les digo, no es casualidad y, con los gobiernos 
socialistas, ésta es la maldición que nos ha tocado 
vivir, esperemos que por poco tiempo más.

Mala previsió i planifi cació
Des del primer moment Esquerra va donar suport 
a la iniciativa del govern municipal d’aprofi tar els 
5.683.270 euros que provenien del Fons Estatal 
d’Inversió Local 2008 per fer un tipus d’inversió 
que no comportés a posterior despesa ordinària 
com era, per exemple, l’arranjament dels carrers. 
Una vegada més, però, la mala previsió i planifi -
cació d’aquest govern ha comportat que s’hagués 
d’actuar a corre-cuita per presentar els projectes 
dins del termini que exigia el govern central amb 
tots els inconvenients que comporta la precipita-
ció. Han presentat 4 projectes: Urbanització del 

carrer Alzina 1.051.542,25 euros; carrer Lleida i 
Torres i Bages 1.117.650,25 euros; l’arranjament 
de la Rotonda de la ctra. de la Roca 64.539,88 
euros, i, fi nalment, l’adequació del carrer Major 
3.449.537,62 euros. Aquesta darrera obra que 
estava previst que s’executés mitjançant fons 
CAME, passa ara a fi nançar-se amb aquest Fons 
de l’Estat, això sí, amb clars desavantatges. L’exe-
cució es feia per trams amb una durada de 4 anys 
amb la voluntat de continuar mantenint l’activitat 
pròpia del carrer Major. Ara, les obres s’hauran 
de fi nalitzar dins del 2009 i, si no s’acaben dins 

d’aquest termini, perdem els diners fi nançats des 
de Madrid, aquests  gairebé 3,5 milions d’euros. 
Així que no queda més remei que fer-ho despre-
sa, corrents i avall que fa baixada; els problemes 
que vinguin després...
A més, totes les obres són de gran envergadura 
el que implica que només podran optar a con-
curs grans promotores. S’ha perdut l’oportunitat 
de donar suport als petits i mitjans industrials de 
Montcada. Si s’haguessin proposat, per exemple, 
tasques de manteniment d’escoles i edifi cis pú-
blics molts d’ells haurien tingut accés.

Eva García
Portaveu del PPC

Josep M. González
Portaveu d’ICV-EUiA

Marta Aguilar
Portaveu d’Esquerra

Tres refl exions en temps de crisi
Cal un tanatori a Montcada. Feia temps que no 
sentia la vergonya aliena que vaig tenir al haver 
d’acomiadar les despulles d’en Salvador Torrents 
al tanatori de Santa Perpètua de Mogoda. Aquell 
dia em vaig fer prometre a mi mateix que faria tot 
el que estigués a la meva mà per fer possible que 
la nostra gent de Montcada pogués dir adéu als 
seus a casa nostra. He parlat d’aquest tema amb 
l’alcalde i hem coincidit que la nova concessió 
dels serveis funeraris inclourà un nou tanatori a 
Montcada.      
Contractació d’obres municipals a empreses locals. 

En temps de crisi econòmica l’administració, en ge-
neral, i els ajuntaments, en particular, hem d’ajudar 
en tot el que estigui al nostre abast a les empreses i 
fer una aposta decidida pel manteniment dels llocs 
de treball. Des de l’Ajuntament de Montcada, també 
hi podem fer quelcom. Hem de prioritzar la licitació 
d’obra pública a aquelles empreses que són locals, 
que són d’aquí, empreses que amb els seus impos-
tos ens ajuden a la millora de la ciutat. En temps de 
crisi hem d’apostar fort per la nostra gent i per la 
supervivència del teixit econòmic de la ciutat.  
Austeritat a la Festa Major. Avui hi ha gent, famílies 

que pateixen en les seves  pròpies carns la crisi eco-
nòmica. Famílies de Montcada i Reixac en que tots 
els seus membres estan en situació d’atur. Segur que 
la prioritat per a aquesta gent és poder trobar feina. 
Segur. També hi ha gent, per sort molta més gent, 
que la crisi econòmica no afecta la seva butxaca. 
El govern municipal ha de ser sensible aquesta 
nova realitat i organitzar una Festa Major austera 
en el fons i en la forma. Una Festa Major sense el 
concurs de focs artifi cials i amb una forta contenció 
de les despeses en els actes lúdics. Tres refl exions 
que, des de CiU, defensarem amb fermesa.

Joan Maresma
Portaveu de CiU
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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

30 l divendres
Inauguració. De l’Escola Bressol Muni-
cipal Font Freda. Hora: 17h. Lloc: CEIP 
Font Freda (Camí de la Font Freda s/n). 

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

31 l dissabte
Visita. La ruta de l’exili. Lloc de sorti-
da: Rambla dels Països Catalans (sota 
l’autopista). Hora: 7h. Organitza: Esque-
rra, El Cim i l’Abi. Preu: 35 euros (veure 
pàgina 24).

Càsting. Del Grup de Teatre La Sa-
lle Montcada. Hora: 9.30h. Lloc: Sala 
d’actes del col·legi La Salle.

Visita. Producció i venda de la cera.
Hora: 11h. Lloc: Plaça de l’Àngel. Orga-
nitza: Fundació Cultural Montcada.

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

1  l diumenge
Gravació. Del vídeoclip del segon treball 
discogràfi c de La Pegatina Via Mandari-
na. Hora: 12h. Lloc: Plaça de l’Església.

Teatre familiar. Les aventures de Tom 
Sawyer, de la Cia. La Remoreu. Hora: 
12h. Lloc: Auditori. Preu: 3,5 euros.

3 l dimarts
Coses que passen. Vetllada poètico-

musical i fòrum Una noia a la parada 
del bus, amb narració de Pep Martínez. 

Hora: 20h. Lloc: Espai Cultural Kursaal. 

Organitza: AV de Can Sant Joan.

4 l dimecres
Xerrada. Revalorització de les pensions 

per a l’any 2009 i paga addicional per 

compensar la diferència de l’IPC, a cà-

rrec de M. Àngels Canela, de l’INSS. 

Hora: 17h. Lloc: Casal de Gent Gran 

Casa de la Mina. Organitza: Regidoria 

de Participació Ciutadana.

5 l dijous
Xerrada. “Andròmines, el seu paper dins 

de la societat actual”, a càrrec del Cate-

dràtic d’Economia, Arcadi Oliveres, amb 

motiu del 15è aniversari d’Andròmines. 

Prèviament actuarà Dèria Teatre. Hora: 

19h. Lloc: Kursaal.

6 l divendres
Concert. La Pegatina presenta el seu nou 

disc Via Mandarina. Hora: 23h. Lloc: 

Gran Casino de Terra Nostra. Gratuït.

7 l dissabte
Espectacle. Fragments de sarsuela lírica 
espanyola, a càrrec del Grup de Gim-
nàstica del Casal de Gent Gran Casa de 
la Mina. Hora: 18h. Lloc: Casino de Te-
rra Nostra.

Dansa-teatre. Raizes de dona, de la 
companyia Donadanza. Hora: 21h. 
Lloc: Kursaal. Preu: 3,5 euros (veure 
pàg. 23).

Sortida. Excursió nocturna a Reixac i 
realització de la gimcana sostenible “A 
la recerca de l’equilibri perdut”. Hora: 
19.30h. Lloc: CEIP El Turó. Organitza: 
ADF i AMPA del CEIP El Turó.

8 l diumenge
Sortida. Montcada Camina Aiguafre-
da-Tagamanent. Hora: 8h. Punt de sor-
tida: Estació de tren de Mas Rampinyo. 
Organitza: El Cim i l’IME.

12 l dijous
Assemblea. De la Plataforma Tracte 
Just, Soterrament. Hora: 20h. Lloc: Abi 
(Colon, 5).

Presentació. De la novel·la Mentiras,  de 
José A. Medina, a càrrec d’Enrique Cam-
ba i Juan Luis Jiménez, de l’Associació 
El Recreo literario. Hora: 20h. Lloc: Au-
ditori Municipal. 

15è aniversari
d’Andròmines
5 de febrer, al Kursaal 
a les 19h

Performance de Dèria 
Teatre i xerrada “Andròmi-
nes, el seu paper dins la 
societat actual”, a càrrec 
d’Arcadi Oliveres

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

30 31 1

6 7 83 4 52

109

V.Nieto J.Relat J.Relat

E.Relat V.Nieto V.NietoJ.Vila Pardo GuixDuran

GuixDuran J.Vila PardoRivas

11 1312
E.Relat E.Relat

14 15

febrer

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 DE PINTURA
UWE GEEST
Fins al 22 de febrer

Kursaal

Exposició de fotografi es 
del Carnaval 2008
Del 10 de febrer a 1 de març
Horaris: de dilluns a divendres, de 8 a 22h
Dissabte, de 10 a 14h i de 17 a 19h i diumenge, de 10 a 14h

Sala Joan Dalmau
Teatre familiar

Sala Sebastià Heredia

Petons
Cia. L’Estenedor
8 de febrer, 12h
Preu: 3,5 euros

Agenda

TEATRE FAMILIAR
Les aventures
de Tom Sawyer
Cia. La Remoreu
1 de febrer, a les 12h
Preu: 3,5 euros
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EXPOSICIONS

La Pegatina estrena 
nou disc el 6 de febrer 
al Casino PÀG. 22

El grup Donadanza 
presenta ‘Raizes de 
dona’ al Kursaal  PÀG. 23

Els bombardejos sobre la ciutat 
d’Hamburg durant la II Guerra 
Mundial van obligar Uwe Geest 
i la seva família a traslladar-se a 
Dahme, un poble situat a la costa 
bàltica alemanya.  Des de la fi nes-
tra de la nova llar i durant tota la 
seva infància, Geest va tenir una 
visió privilegiada del mar i la plat-
ja. “No puc separar el mar de la 
meva història com a pintor, ni 
de la meva vida personal”, va 
explicar l’artista durant la inaugu-
ració de la seva exposició, carac-
teritzada per l’evocació del mar i 
l’ús de sorres de platja. 

Estil personal. La mostra es va 
inaugurar el 20 de gener i ro-
mandrà a l’Auditori fi ns al 22 de 
febrer. La regidora de Cultura, 
Amèlia Morral (CiU), va desta-
car la trajectòria del pintor, que 
ha exposat a diferents països del 
món, i “la imprompta personal 
que dona l’ús de la sorra en les 
seves obres”. 
L’exposició està formada per 22 
obres que resumeixen l’evolució 
de l’obra de Geest des del 2000 
i fi ns a l’actualitat. L’artista, que 
també és arquitecte i viu a Barce-
lona des del 1968, utilitza tècni-
ques mixtes per crea atmosferes 
etèries, carregades de misteri, que 
evoquen el mar, “màxima ex-
pressió de la llibertat” per a l’au-
tor, però també experiències de 
viatges, “tamisades pel record i 

el pas del temps”, va dir Geest. 
A més de sorres, el pintor també 
fa servir altres materials com cen-
dre, carbó i pigments que plasma 
sobre suports de tela, paper, fusta 
i planxa de ferro. 
Una altra peculiaritat de la seva 
obra és la presència de signes, 
lletres i números, “el sentit dels 
quals no és massa explícit, però 
té a veure amb el món literari, 
que també ha marcat la meva 
obra, sobretot la poesia”. En 
aquest sentit, li agrada establir un 
diàleg amb l’espectador “que és 
qui ha de continuar o posar fi  
a aquesta comunicació”. Un fet 
curiós és que Geest no signa els 
seus quadres amb el nom sinó amb 
l’edat que tenia quan els va acabar.

Laura Grau | Montcada

L’ús de sorres de platja i l’evocació del mar, característiques de l’obra que exposa a l’Auditori fi ns al 22 de febrer

Uwe Geest: “No puc separar el mar 
de la meva història com a pintor”

la recomanació

La pirateria és un fenomen 
que forma part de la histò-
ria i que continua vigent en 
l’actualitat, tot i que no surt 
refl ectit en els llibres de text 
escolar. En canvi, la pirateria 
ha esat motiu de centenars 
de pel·lícules i novel·les. Per 
aquest motiu el Museu Mu-
nicipal recomana als centres 
educatius la visita de la mos-
tra que romandrà a la Casa 
de la Vila fi ns al 22 de febrer, 

tot i que resulta d’interès per 
a tota mena de públic. L’ex-
posició, de caràcter itinerant, 
arriba des del Museu Marítim 
de Barcelona i el Centre de 
Promoció de la Cultura Po-
pular i Tradicional Catalana. 
La inau guració es va fer el 15 
de gener amb la presència de 
la regidora de Cultura, Amè-
lia Morral (CiU) i Mercedes 
Durán, directora del Museu 
Municipal | PA 

El Museu Municipal porta a la Casa de 
la Vila una exposició sobre els pirates

La regidora de Cultura, Amèlia Morral, amb el pintor Uwe Geest | LAURA GRAU

PILAR ABIÁN

A partir del 10 de febrer i fi ns 
a l’1 de març la sala Sebastià 
Heredia de l’Espai Cultural 
Kursaal acollirà una exposició 
sobre el Carnaval 2008, que 
inclourà fotografi es de les 13 
comparses participants i també 
una mostra del vestuari que van 
lluir durant la Rua. L’exposició 
servirà per escalfar motors de 
cara a la Rua 2009 que tindrà 
lloc el 21 de febrer i a la qual 
s’han inscrit sis comparses, 
dues de les quals són de nova 
creació. Enguany la Regidoria 
de Cultura ha anunciat nove-
tats importants en el pregó del 
Carnestoltes, que arribarà el 19 
de febrer amb tren a l’estació 
de tren de Montcada-Manresa, 
acompanyat d’una cort amb 
nous personatges. La comitiva 
es desplaçarà fi ns a la plaça de 
l’Església | LG

El Kursaal acull 
una exposició 
de fotografi es 
del Carnaval ‘08
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Mentiras és un thriller psicòlogic 
que narra la relació d’amor-odi 
entre dues dones. El llibre, coe-
ditat pel propi autor, José Anto-
nio Medina (Barcelona, 1963), i 
l’editorial sevillana Caleidosco-
pio, va sortir al mercat el passat 
mes de juliol i es presenta pú-
blicament el 12 de febrer a l’Au-
ditori (20h). Dos membres de 
l’Associació Cultural El Recreo 
Literario, Enrique Camba i Juan 
Luis Giménez, s’encarregaran de 
la presentació.

D’on li ve l’afi ció a l’escriptura?
Des de ben petit, porto a dins una 
vena creativa que al comença-
ment vaig abocar en la música. 
Però al 1997 vaig deixar la música 
professional i em vaig centrar en 
l’escriptura. Tinc 9 novel·les escri-
tes que només han llegit la família i 
els amics. La desena, Mentiras, vaig 
decidir publicar-la, encara que fos 
amb la fórmula de la coedició. I la 
veritat és que estic molt satisfet de 
la resposta que ha tingut.
Quina és la millor crítica que li 
han fet de Mentiras?
Moltes persones em comenten que 
un cop la comencen, no la poden 
deixar. Això per a mi és un gran 
compliment perquè el meu objectiu 
és entretenir i divertir mitjançant la 
lectura. Intento mantenir el lector 
amb l’ànima en suspens des del 
principi fi ns a l’última pàgina.

Li agradaria ser un autor de 
best-sellers?
La meva il·lusió és convertir-me 
en escriptor professional i arribar a 
viure d’això. Sé que el món literari 
és complicat però em conformaria 
amb la meitat de la fama de Carlos 
Ruiz Zafón. 
Quina tècnica segueix?
Estic molt infl uenciat per la tècnica 
del guió cinematògrafi c. Algunes 
persones em diuen que Mentiras és 
molt visual i és veritat, suposo que 
té a veure amb el punt de partida 
del guió. Quan em poso a escriure, 
ja tinc la novel·la al cap i dos o tres 

mesos són sufi cients per traslladar-
la al paper. Escric en qualsevol 
moment i a qualsevol lloc, puc 
estar envoltat d’amics que xerren 
o juguen a cartes, que jo obro 
l’ordinador portàtil i m’evadeixo 
sense cap problema.
D’on treu els arguments de les 
seves històries?
M’agrada observar la realitat, lle-
gir i analitzar les relacions huma-
nes. Per exemple, l’argument de 
Mentiras se’m va acudir després 
de veure la tercera edició del pro-
grama el Gran Hermano, on dues 
noies es van enamorar. 

“La meva il·lusió és ser un escriptor 
professional i arribar a viure d’això”

ENTREVISTA A JOSÉ A. MEDINA

Laura Grau | Redacció

José Antonio Medina, amb la seva primera novel·la publicada ‘Mentiras’ | SANTI ROMERO

en 2 minuts...

> Convocat el premi de punts de llibre
El 12 de març és l’últim dia per presentar punts de llibre al Concurs 
Guanya’t un punt que organitzen les Biblioteques i la Regidoria de 
Cultura. Hi ha cinc categories segons la data de naixement, que se 
situa entre el 2005 i el 1993 (amdós inclosos). El format haurà de 
ser de 21x 5,5, sobre cartolina i amb un nombre il·limitat de tintes. 
Cada participant pot presentar un punt de llibre darrera del qual 
s’ha d’enganxar una etiqueta amb el nom i cognoms, el telèfon, 
l’adreça, la data de naixement i l’edat. El jurat escollirà 2 punts de 
llibre guanyadors per a cadascuna de  les categories. Els premis 
consistiran en llibres i lots de material de pintura. Tots els treballs 
presentats s’exposaran a la Casa de la Vila del 14 al 27 d’abril | LG

> Obert el termini del ‘Vet aquí un gat’
Fins al 17 de març estarà obert el termini del Xè Premi de Contes 
Vet aquí un gat que convoca l’Ajuntament. La narració ha de ser en 
català, inèdita i de tema lliure, i s’ha d’adreçar a infants d’entre 6 i 9 
anys. L’extensió dels treballs és d’un mínim de 5 i un màxim de 10 
fulls i es presentaran en un sobre tancat amb títol i pseudònim per 
correu postal o personalment a l’OAC. També hi ha la possibilitat de 
fer-ho per correu electrònic, a l’adreça ajuntament@montcada.org. 
El primer premi està dotat amb 800 euros i el fi nalista, amb 400. Si el 
jurat ho considera oportú podrà establir un premi local. El veredicte 
i el lliurament de premis es farà a l’abril, en el marc de les activitats 
commemoratives de la Diada de Sant Jordi | LG

MÚSICA

El director de Phimister’s presenta la seva novel·la ‘Mentiras’ el 12 de febrer a l’Auditori Municipal

> L’escriptor Carlos Péramo, a l’IES La Ribera

L’escriptor Carlos Péramo (Barcelona, 1967), II Premi Bruguera de 
novel·la 2007 amb l’obra Me refi ero a los játac, va protagonitzar una 
xerrada-col·loqui a l’IES La Ribera el 28 de gener amb alumnes de 
2n d’ESO i de 1r de Batxillerat, els quals prèviament havien llegit el 
llibre per a l’assignatura de Castellà. Péramo (al centre la fotografi a) 
aborda el tema de la crueltat infantil a partir de la història d’un grup 
d’adolescents de barri | LG

La Pegatina presenta ‘Via Mandarina’
El grup convoca els seus fans al rodatge del vídeoclip del seu segon treball discogràfi c l’1 de febrer

Ovidi, Adrià, Ferran, Axel, Sergi i Rubén, sis dels set components de La Pegatina, en una imatge de la promoció del nou disc | HAROLD & GAL·LA

La Pegatina ha fet una crida als 
seus seguidors perquè participin 
l’1 de febrer (12h) al rodatge del 
vídeoclip del seu nou treball dis-
cogràfi c Via Mandarina que surt a 
la venda el 23. Els interessats a 
sortir al vídeoclip s’han d’apren-
dre una coreografi a que es pot 
consultar a Youtube (www.you-

tube.com/lapegatinatv). El segon 
treball de La Pegatina consta 
de 14 temes i la col·laboració 
de membres de D’Callaos, El 
Puchero del Hortelano, la Al-
ways Drinking Marching Band i 
La Limoncello. També hi ha una 
coproducció amb el Projecte Me-
ninos de Rua de Brasil. El treball 
l’ha editat la discogràfi ca Kasba 

Music, que s’ocuparà de la pro-
moció, i la producció ha anat a 
càrrec del grup. El disc es podrà 
descarregar gratuïtament des de 
la web www.lapegatina.com a par-
tir del mateix dia de sortida. La 
Pegatina farà el primer concert 
de la gira de presentació el 6 de 
febrer al Casino de Terra Nostra 
amb entrada gratuïta (23h).

Laura Grau | Redacció

SILVIA  DÍAZ
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Nou càsting per al musical de Mecano 
GRUP DE TEATRE DE LA SALLE

El Grup de Teatre La Salle Mont-
cada ha convocat un càsting el 
31 de gener a la sala d’actes del 
centre per escollir els protago-
nistes del nou espectacle que ha 
començat a preparar amb l’objec-
tiu d’estrenar-lo la primavera del 
2010, coincidint amb el centenari 
de l’escola a Montcada i Reixac. 
Es tracta d’una versió pròpia del 
musical de José María i Nacho 
Cano “Hoy no me puedo levantar” 
que reviu els grans èxits del grup 
Mecano. Una de les responsa-

bles del grup, Rosa Labrador, ha 
explicat que s’ha reduït la llarga-
da del muntatge de les gairebé 
quatre hores que dura l’original a 
dues hores i mitja i s’ha fet una se-
lecció de temes i un reforçament 
del rerefons argumental “perquè 
un musical també ha de tenir 
un bon guió teatral i una bona 
història que contextualitzi les 
cançons”, ha afegit. 

Convocatòria. Les persones inte-
ressades a participar en el càsting 
han d’estar a les 9.30h al col·legi 

La Salle i han d’interpretar la can-
çó que vulguin en forma de play-
back i un monòleg. La prova es 
pot fer de manera individual o 
en grups de dos o tres persones. 
El 7 de febrer, també a les 9.30h, 
es farà un segon càsting on les 
persones que hagin participat al 
primer tindran una prova especí-
fi ca relacionada amb l’espectacle. 
“Necessitem una quarantena 
d’actors de totes les edats, des 
del 14 anys fi ns als 40, que pu-
guin fer play back, ballar i in-
terpretar”, explica Labrador. 

Laura Grau | Redacció

L’espectacle s’estrenarà la primavera del 2010 amb motiu del cententari de l’escola a Montcada

> Gospel a favor dels Drets Humans
Per quart consecutiu Dani Alonso i la Coral de Gràcia ha dut a Montcada 
i Reixac el seu espectacle de gospel. El grup va cantar al Kursaal 
davant d’una sala plena de gom a gom i va dedicar la seva actuació 
a commemorar el 60è aniversari de la Declaració dels Drets Humans. 
L’acte el va organitzar l’AV de Can Sant Joan | LG

PILAR ABIÁN

‘Raizes de dona’ refl exiona sobre 
l’esclavitud i les dones africanes
La directora de l’espectacle és Vanessa Aguilar, actriu, ballarina i coreògrafa de Can Sant Joan

DANSA-TEATRE

Una de les coreografi es del muntatge de Donadanza, la companyia d’Aguilar | DANIEL FLOR

Raizes de dona és el primer espec-
tacle de la companyia Donadan-
za, fundada i dirigida per Vanessa 
Aguilar, professora de samba i 
danses afro-brasileres i veïna de 
Can Sant Joan, que també forma 
part d’un grup de teatre del barri 
barceloní de Sant Andreu. 
L’obra se situa en una plantació 
de canya de sucre al Brasil i  refl e-
xiona sobre l’esclavitud i la dona 
negra. Les protagonistes són do-
nes que lluiten contra el seu destí i 
que no volen perdre la seva iden-
titat africana. El muntatge inclou 

interpretació, música, especial-
ment percussió en directe, i ball, 
amb una exhibició de capoeira. 

Primera experiència. Per a l’actriu 
i coreògrafa, aquesta és la seva 
primera incursió en la direcció 
teatral. Ella també ha escrit les 
cançons i ha creat els personatges 
i els diàlegs amb l’objectiu de de-
nunciar una realitat “que encara 
no hem superat –explica–, ja 
que actualment a la nostra so-
cietat hi ha persones que no re-
ben fuetades, però treballen en 
unes condicions molt similars 

a la dels esclaus per sous de 
misèria”. Aguilar també destaca 
que l’obra està feta des del cor i 
no deixa indiferent ningú perquè 
“quatre cents anys d’esclavitud 
no s’haurien d’oblidar mai”. 
El muntatge també fa referèn-
cia a la gran infl uència que van 
exercir els ritmes africans “sense 
els quals no podriem entendre 
l’evolució de la música moder-
na”. Raizes de Dona, que es va 
estrenar al juny i ha voltat per 
diferents escenaris de Catalunya, 
es podrà veure al Kursaal el 7 de 
febrer (21h).

Laura Grau | Redacció
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Un total de 43
inscrits a la 
Ruta de l’exili 
pels Pirineus

el retro-visor
Laura Grau

Avui dia hi ha treballadors de segona i tercera generació

La destrucció de bona part del tei-
xit industrial de França després de 
la Segona Guerra Mundial, obliga 
l’empresa francesa de pintures Va-
lentine a buscar fàbriques a Espa-
nya on poder continuar la produc-
ció. Al 1946 Alfredo Basté Schwartz, 
propietari de l’empresa Basté Polit y 
Compañía, ubicada a Poble Nou, 
arriba a un acord amb Valentine per 
crear una societat conjunta. “Aquest 
acord va ser molt insòlit en un mo-
ment d’autarquia econòmica com 
el que vivia Espanya”, explica el fi ll, 
Lluís Basté, únic representant espa-
nyol del Consell d’Administració de 
Valentine, actualment en mans del 
grup portugués CIN. 
Als anys cinquanta, Alfredo Basté 
decideix traslladar la fàbrica a Mont-
cada i Reixac perquè a Poble Nou 
hi ha massa limitacions per créi-
xer. Ini cial ment ocupa un solar de 
10.000 m2. Les noves instal·lacions 
s’inauguren al juliol de 1955 amb 
una cinquantena de treballadors. Al 
1961 la fàbrica comença a fabricar 
vernissos i resines sintètiques, un 

dels components essencials per a la 
producció de pintura, que fi ns ales-
hores comprava a altres empreses. 
Això suposa la primera ampliació 
important de l’empresa, que duplica 
la seva extensió i el seu personal per 
donar resposta a la demanda crei-
xent de pintura. Als setanta torna a 
ampliar la planta per poder disposar 
d’un magatzem per als producte 
acabats i comença a fabricar pintu-

ra en pols, “un gran avenç –expli-
ca Basté–, que va marcar un punt 
d’infl exió tecnològica”. L’incendi del 
1987, el més greu de la seva histò-
ria, va ser clau en la decisió de dei-
xar de fabricar resines sintètiques, 
ja que la matèria prima era altament 
infl amable. El mateix any mor Alfre-

do Basté, a qui molts recorden per 
la seva sensibilitat cap als treballa-
dors, als quals ajudava a obtenir 
crèdits per fer-se la casa o a sufra-
gar les despeses sanitàries en casos 
de malaltia o accident. Després de 
la riuada del 1962, l’empresa va va-
cunar 1.200 persones –empleats, 
familiars i amics– contra el tifus. “És 
veritat que existia un esperit d’as-
sistència social perquè en aquells 
anys hi havia moltes mancances”, 
explica Basté fi ll, qui també destaca 
que actualment molts treballadors 
són de segona i tercera generació.

Valentine, una fàbrica 
que ha fet història

A fi nal dels cinquanta, un grup d’empleats dinant i, al fons, un panel de proves sobre la resistència del color a la llum.  | FOTOS: PREMSA VALENTINE

L’incendi del 1987 va 
ser clau en la decisió 
de deixar de fabricar 
resines sintètiques

La proposta de fer el mateix iti-
nerari que van seguir en la seva 
fugida cap a França el primer 
alcalde republicà de Montcada, 
Josep Espinasa Massaguer i altres 
montcadencs ara fa 70 anys, ha 
tingut molt bon acollida entre la 
població. En el moment de tancar 
aquesta edició, el 28 de febrer, ja 
hi havia inscrites 43 persones.
L’excursió, organitzada pel Cim, 
Esquerra i l’Abi, sortirà amb au-
tocar a les 7h de la Rambla dels 
Països Catalans i traslladarà els 
participants fi ns a Vilamaniscle, 
lloc on començarà la caminada 
que tindrà una durada de tres 
hores i que consistirà a creuar el 
Coll de Banyuls, de 350 metres 
d’alçada, a la Serra de l’Albera, el 
punt més baix per travessar els Pi-
rineus. Aquesta ruta també havia 
estat usada pels aviadors anglesos 
abatuts durant la Segona Gue-
rra Mundial. El president d’El 
Cim, Alfred Canals, ha destacat 
que “la caminada no té cap 
difi cultat per als muntanyencs 
habituals i és factible per al pú-
blic general”. També hi haurà la 
possibilitat de creuar amb autocar 
per la carretera de la costa.

Laura Grau | Redacció

Nau de fabricar colors, amb bidons de pintura i dos agitadors mecànics adosats a la paret
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El CD Montcada
continua a la part 
còmoda de la taula PÀG. 26

El Valentine segueix 
en ratxa i ja suma cinc 
victòries seguides PÀG. 27

>Esports

El fort vendaval que va patir 
Catalunya es va convertir en 
l’inesperat protagonista de l’últim 
cap de setmana esportiu del 24 i 
25 de gener. Les fortes ratxes de 
vent van provocar la suspensió 
d’un gran nombre de partits com 
a mesura de precaució després de 
la mort de quatre nens mentre ju-
gaven a beisbol a un pavelló de 
Sant Boi de Llobregat. Una gran 
quantitat de municipis, incloent 
Montcada, va tancar les seves 
instal·lacions esportives, amb la 
supervisió del regidor d’Esports, 
Juan Parra (PSC), i es van ajor-
nar els matxs, tant dels equips 
sèniors com de la base.

Així, el Game’s Gallery no va jugar 
el seu partit a casa contra l’Escola 
Pia ni tampoc es va disputar el 
derbi de bàsquet entre el sènior 
B de l’AE Elvira-La Salle i el pri-
mer equip del Bàsquet Montseny-
Can Sant Joan. Les mesures de 
precaució també es van prendre 
en altres localitats. Així, ni la UE 
Sant Joan ni el Santa Maria van 
jugar els seus partits a Vilassar de 
Mar (contra l’Atlètic Vilassanès) 
i a Barcelona (amb el Polvoriten-
se) respectivament. “Hem fet bé 

ajornant el matx perquè amb 
els esdeveniments de Sant Boi ja 
hi hagut prou desgràcies a causa 
del vent”, va declarar l’entrenador 
del Santa Maria, ‘Tete’, després de 
la suspensió del seu partit.

Caiguda d’un mur. A Montcada, els 
fets més greus van passar a l’estadi 
de Can Sant Joan. La Policia local 
va clausurar-lo per la caiguda d’un 
mur d’un dels seus laterals al pati 
del CEIP El Viver. Per precaució, 
i tot que el vent ja no era tan fort, 
l’equip sènior femení de l’EF Mont-
cada no va jugar el 25 de gener el 
seu partit contra el Base Vicremei. 

El 26, van començar els treballs per 
reparar aquest desperfecte, encara 
que no s’ha pogut entrenar durant 

tota la setmana. La previsió és que 
es puguin jugar amb normalitat 
tots els partits del cap de setmana 

a on es faran, dintre de l’esport 
escolar, un minut de silenci per les 
víctimes de Sant Boi. 

CONSEQÜÈNCIES DEL VENDAVAL

Rafa Jiménez |  Redacció

El fort vent obliga a anul·lar alguns partits 
que s’havien de disputar el cap de setmana
Per precaució, l’Ajuntament va decidir tancar totes les seves instal·lacions i es va suspendre la majora de partits que s’havien de jugar el 24 de gener

El vent va ser l’in-
esperat protago-
nista de l’última 
jornada  esportiva 
del cap de setma-
na...
Sí, desgraciada-
ment va ser un 

cap de setmana amb incidents 
greus. Afortunadament, a Mont-
cada no va passar res però a tots 
ens va afectar molt el que va pas-
sar a Sant Boi. Creiem que vam 

adoptar l’actitud més adient amb 
la suspensió de totes les activitats 
esportives. En aquestes circuns-
tàmcies, no s’han d’estalviar pre-
caucions.
Per això es va decidir tancar totes 
les instal·lacions esportives?
Des de primera hora del matí vam 
adoptar algunes mesures com 
tancar els camps de la Ferreria i 
de Can Sant Joan. Als estadis de 
futbol no es va arribar a jugar cap 
partit. A partir del migdia, es van 

tancar els recintes coberts i no-
més es van disputar els matxs que 
s’havien jugat al matí.
Quan es recuperarà del tot la nor-
malitat a les pistes?
Des del mateix diumenge, ens 
vam posar a treballar per fer les 
accions que ens retornin a la nor-
malitat absoluta. L’incident més 
greu es va produir a l’estadi de 
Can Sant Joan, però esperem que 
es pugui tornar a jugar ràpidament 
sense cap problema | RJ

El fet més greu va 
passar a l’estadi de 
Can Sant Joan amb la 
caiguda d’un mur

Un mur dels laterals de l’estadi de Can Sant Joan, on està situat el marcador, va caure al pati del CEIP El Viver |  SANTI ROMERO

Parra: “En aquestes circumstàncies, no s’han d’estalviar precaucions”
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“El CD Montcada ha ofert una 
imatge lamentable. A l’equip 
li ha faltat tensió, motivació 
i il·lusió per superar un rival 
amb tres jugadors menys. Som 
un ‘cero patatero’ i s’han de 
prendre mesures si volem que 
aquesta situació no es torni a re-
petir”. Amb aquestes paraules a 
Montcada Ràdio, el tècnic del CD 
Montcada, Alfonso Pino, va escla-
tar contra els seus homes després 
de l’empat al camp del Peralada 
(2-2). Els verds, que van remun-
tar en dues ocasions els gols dels 
empordanesos a la primera meitat 
amb dues accions de Cuadras i 

Àlex Gil, no van saber guanyar, 
tot i jugar contra un equip amb 
tres futbolistes menys i llançar 
un penal als últims minuts que 
va fallar Paco Tamudo. Pino es 
va empipar per la pèrdua de dos 
punts molt clars, però, de fet, el 
partit no es va acabar del tot, ja 
que l’àrbitre el va suspendre per 
l’agressió a uns dels seus assis-
tents després del penal. Amb dos 
minuts i el temps de descompte 
per jugar, el comitè haurà de de-
terminar com i on –segurament 
en camp neutral– es jugarà el que 
queda de partit. 
Tot i les explosives declaracions 
de Pino, la pau no va trigar a tor-

nar al CD Montcada. 24 hores 
després, l’entrenador va dema-
nar disculpes, reconeixent que les 
seves paraules les havia fet quan 
estava “massa en calent” després 
del matx. “Ni els meus jugadors 
tenen un problema d’actitud ni 
estic descontent amb la planti-
lla. Sí es veritat que, a vegades, 
l’equip és massa conformista”, 
va matisar l’entrenador verd.

Victòria. L’equip va oblidar-se de-
fi nitivament d’aquesta polèmica 
amb una balsàmica victòria contra 
el Vilassar de Mar (2-0) gràcies als 
gols de Germán i Paco Tamudo, 
tots dos a la primera meitat. 

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

Rafa Jiménez |  Redacció

El CD Montcada recupera la pau 
després de l’esclat d’Alfonso Pino
La victòria contra el Vilassar permet oblidar les dures declaracions del tècnic a Peralada

El CD Montcada va assegurar els tres punts del partit contra el Vilassar de Mar |  SANTI ROMERO

Totes dues entitats van signar el 20 de gener un acord de col·laboració 
segons el qual el club esportiu lluirà a la seva samarreta, a partir de 
l’1 de febrer, el nom de l’organització que treballa pel tractament i la 
prevenció de les drogodependències i que compta amb una residència 
terapèutica a Vallençana. Aquest centre, on actualment rep tractament 
al voltant d’una seixantena de persones, va ser l’escenari de la signatu-
ra en un acte presidit per l’alcalde, César Arrizabalaga (PSC) | PA

PILAR ABIÁN

> Acord de la Unió amb Projecte Home

El Santa Maria va poder acabar 
la primera volta a la part alta de 
la classifi cació –és sisè– després 
d’aconseguir una important vic-
tòria al camp del Poble Nou (3-4). 
Després d’una part molt igualada 
que va fi nalitzar amb un empat a 
2 –amb gols de Fran i Mariano–, 
l’equip de José María Esquerda 
‘Tete’ va imposar la seva llei a la 
segona meitat, ampliant el seu 
avantatge fi ns al 2 a 4 amb dos 
gols més de Fran Moro i Iván.Tot 
i les ocasions, els montcadencs no 
van saber matar el partit, però no 
van patir per la victòria ja que els 
gols dels barcelonins van arribar 
en temps de descompte. El Santa 
Maria, amb un partit menys, va 
posar fi  a la primera volta amb nou 

victòries, quatre empats i quatre 
derrotes. “Tanquem la primera 
volta enganxats a la part alta i 
els pròxims partits ens deter-
minaran quines poden ser les 
nostres aspiracions”, ha comentat 
‘Tete’.

El Santa Maria fi nalitza la 
primera volta a la part alta

FUTBOL. SEGONA TERRITORIAL

La UE Sant Joan continua 
a la part alta i es reforça

FUTBOL. PRIMERA TERRITORIAL FUTBOL FEMENÍ

Amb 24 punts i un partit menys, 
la Unió Esportiva Sant Joan es 
manté a la part tranquil·la del 
Grup Segon de la Primera Te-
rritorial. Els homes de ‘Cuqui’ 
van encadenar, al camp del Mar-
tinenc (1-1), el seu cinquè partit 
sense perdre. A cinc minuts del 
fi nal, un gol de Pablo va donar 
als montcadencs un nou punt 
per acabar la primera volta amb 
un bon regust de boca, amb un 

balanç de set victòries, tres em-
pats i set derrotes.

Incorporacions. De cara a la sego-
na volta, el club s’ha reforçat amb 
tres jugadors: Raúl Villalonga, 
lateral del CE Alaior; Álex Sán-
chez, migcampista de l’AE Poble 
Nou, i Abdellah Tayibi, ‘Abdul’, 
davanter del CE Alella. D’altra 
banda, Quique Berlinghieri, ex 
del Santa Maria, s’ha incorporat 
al cos tècnic.

Rafa Jiménez  |  Redacció

L’EF Montcada 
rep un 0 a 6 del 
Badalona

Els montcadencs van guanyar al camp del Poble Nou (3-4)

Rafa Jiménez | Redacció

El Santa Maria és ara sisè |  SANTI ROMERO

L’equip sènior de l’EF Montcada 
va tornar a caure en els errors 
del passat amb una derrota, al 
fi nal de la primera volta, a casa 
contra el Badalona (0-6). “Estic 
molt decebut, però estic con-
tent amb la primera volta. És 
un èxit haver acabat fora dels 
llocs de descens i segur que a 
partir d’ara aconseguirem més 
punts”, va declarar el tècnic, An-
tonio Moya | RJ

En venda. Casa de poble amb 8 
habitacions, 3 menjadors, 3 banys, 
garatge i terreny a Vallgorguina. Preu: 
670.000 euros. Tel: 696 991 817.
Tareas domésticas. Se ofrece mujer de 
33 años para hacer trabajos de limpieza y 
cuidado de niños. Tel: 618 979 985.
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.
Es lloga o es ven. Plaça d’aparcament 
per a un vehicle gran, al carrer Aragó (Mas 
Rampinyo). Telèfon: 620 992 410.
Vendo o alquilo. Plaza de parquing para 
coche mediano-pequeño en la calle Santiago 
(Montcada centro). Tel. 685 503 503.
Busco. Pis de lloguer a Montcada i Reixac 
amb quatre habitacions. Tel. 677 241 486.
Lloguer. Places de parquing per a motos a 
Mas Rampinyo. Preu: 20 euros mensuals. 
Tels: 935 750 429 / 691 077 039.

taulell d’anuncis 
gratuïts tel. 935 726 491
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La UE Barberà, segon classifi -
cat i clar aspirant a l’ascens a la 
Copa Catalana, s’havia conver-
tit, a l’inici de la segona volta, en 
una  prova de foc per mesurar la 
millora experimentada pel Valen-
tine a les darreres jornades. Els 
homes de Miquel Àngel Cortón 
no es van arronsar i van sumar 
la seva cinquena victòria segui-
da, superant un mal inici amb un 
parcial en contra de 0 a 10 que 
no presagiava res bo. 

Gràcies a la bona defensa i la 
concentració, els montcadencs 
van retallar distàncies fi ns arri-
bar al descans amb un empat a 
35. En els dos quarts restants, 
els homes de Cortón van anar 

distanciant-se en el marcador de 
manera progressiva, aconseguint 
rendes de fi ns a 10 punts. El Bar-
berà encara va protagonitzar un 
últim intent de reacció, però el 
Valentine mai va perdre els ner-
vis i va certifi car una important 
victòria per 75 a 65.

Gran Ortega. Una setmana abans, 
els montcadencs havien tornat a 
fer un partit de menys a més al 
Miquel Poblet contra el Santpe-
dor. Després de perdre els dos pri-
mers quarts, els montcadencs van 
reaccionar de la mà d’un extraor-
dinari Albert Ortega (26 punts, 
set triples) per acabar guanyant 
per 80 a 64. Amb la segona volta 
ja iniciada, els montcadencs han 
recuperat la il·lusió per ocupar 
els primers llocs del grup. Així 
ho expressa el seu capità, Raúl 
Ortega: “Millorant la defensa i 
l’actitud en els primers minuts, 
estic convençut que podem es-
tar en els llocs capdavanters”.  

BÀSQUET

Rafa Jiménez |  Redacció

El Valentine somnia amb els primers 
llocs després de cinc triomfs seguits 
Els montcadencs van certifi car la seva millora amb una vibrant victòria a casa contra el segon classifi cat, la UE Barberà

“Podem arribar als 
llocs capdavanters”, 
explica el capità, l’aler 
Raúl Ortega

Aarón Beltrán busca el llançament en el partit contra la UE Barberà |  SANTI ROMERO

<<

M.A. Cortón
entrenador 
Valentine

l’entrevista

Defi nitivament, aquest Valenti-
ne és un altre...
Estem en un bon moment i te-
nim clar el nostre camí. Crec 
que els propers partits determi-
naran si estem a dalt o a sota.
Quin balanç fa de la primera 
volta?
El balanç és molt positiu. Hem 
de pensar que el gruix de 
l’equip està format per nois 
que estaven jugant a la Tercera 
Catalana, que és una categoria 
molt diferent a l’actual.
El salt de l’equip ha estat gran 
i s’apropa als primers llocs...
Juguem en el grup més fort dels 
tres de la Primera Catalana i tots 
els equips estem en un moca-
dor. Una victòria ens pot portar 
als primers llocs, mentre que 
una derrota t’enfonsa a la taula. 
El camí és el correcte i tots els 
jugadors estan responent bé.
Optimista amb el futur?  
Esperem continuar acumulant 
victòries. Estem en un moment 
òptim i estic molt content amb 
els meus jugadors | RJ

“Avancem pel 
camí correcte”
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El sènior A del CH La Salle va 
perdre el seu segon partit de la 
temporada a la pista del Canove-
lles (27-26). Els montcadencs van 
fer un joc “patètic i amb excés 
de confi ança”, segons el seu tèc-
nic,  Dídac de la Torre, i van caure 
derrotats en l’últim segon. Els lo-
cals van patir la falta de contun-
dència en defensa i molts errors 
en atac. En la jornada anterior, els 
lasal·lians van fer els deures i van 
guanyar el Gavà B per 31 a 22. Els 
montcadencs van jugar un partit 

seriós en defensa que els va perme-
tre la sortida al contraatac. Malgrat 
la derrota a Canovelles, La Salle 
continua líder del Grup Segon de 
Primera Catalana amb 21 punts. 
Els locals es mantenen al primer 
lloc a l’espera del resultat del par-
tit entre el Barberà i el Llagostera, 
que es va ajornar a causa del tem-
poral de vent.

Femení. La Salle ISTE va debutar 
a Primera Catalana amb una de-
rrota per la mínima a la pista del 
Sant Quirze (24-23) en un matx 

molt ajustat. Durant la primera 
part, les lasal·lianes van mantenir 
el ritme del partit amb una defensa 
molt oberta i agressiva. A la mitja 
part, el marcador refl ectia un em-
pat a 11. A la represa, les noies de 
Juan Manuel Fernández van sortir 
adormides i van encaixar un par-
cial de 3 a 0, que es va mantenir 
fi ns al minut 20. A partir de lla-
vors, les montcadenques van re-
tallar distàncies i van gaudir, a 25 
segons del fi nal, de l’últim atac del 
matx. Les reiterades faltes de les lo-
cals van impedir l’empat fi nal. 

HANDBOL. PRIMERA TERRITORIAL

La Salle perd el seu segon matx, 
però continua amb el lideratge
El femení debuta a Primera Catalana amb una derrota per la mínima a la pista del Sant Quirze

Núria Sánchez |  Redacció

L’equip de veterans del FC Barcelona tornarà a jugar un partit de futbol 
indoor al pavelló Miquel Poblet. L’Ajuntament havia desestimat, per 
motius econòmics, la possibilitat de continuar sent la seu ofi cial dels 
partits del Barça al Campionat de Lliga, tal com havia passat durant 
l’any passat. Les bones relacions amb l’empresa organitzadora, Futbol 
Indoor Events, han propiciat, però, que l’equip blaugrana torni a Mont-
cada per jugar contra el Betis el 13 de febrer. “Vull agrair públicament 
aquest detall, ja que aquest partit no tindrà cap cost per al Consistori”, 
ha comentat el regidor d’Esports, Juan Parra (PSC). Aquesta edició de 
la Lliga també comptarà amb un torneig per a infantils | RJ

Mirar la classifi cació de la Prime-
ra Nacional A suposa un trau-
ma per a tots els afi cionats del 
Game’s Gallery. I és que, tot i te-
nir un partit menys, els montca-
dencs ocupen la cinquena posició 
per la cua amb 20 punts. Només 
dos li separen de la penúltima 
posició, que ocupa el Construc-
ciones Ramon Ferrer. Després 
d’una primera volta molt irre-
gular, els homes de José María 
Borbón ‘Pati’ havien iniciat la se-
gona volta amb ganes de canviar 
el seu rumb. De moment, la si-
tuació continua sent preocupant. 
Després de l’empat a la pista de 
la Unión (2-2), els montcadencs 

van patir una greu derrota a casa 
contra el Centelles, un ‘vendaval’ 
esportiu que va guanyar per 0 a 
5. “Hem tingut un problema 

d’actitud. El Centelles té juga-
dors de molt nivell que han es-
tat al 100% i nosaltres hem es-
tat al 50%”, va comentar ‘Pati’.

El Game’s Gallery s’apropa 
perillosament als llocs de descens

FUTBOL SALA. PRIMERA CATALANA

Rafa Jiménez | Redacció

> El futbol indoor torna a Montcada

Tot i el fort vent, La Salle va jugar a Canovelles en un partit per oblidar |  SANTI ROMERO

El número 5 va ser el protagonista del partit entre el Game’s Gallery i el Centelles | SANTI ROMERO

ARXIU/SANTI ROMERO

en 2 minuts...

> Balanç positiu de la UE Montcada a Reus 
L’equip de Divisió d’Honor de la Unió Escacs Montcada no va poder 
tornar de Reus (Tarragona) amb la victòria a la fase fi nal de la Copa 
Catalana, però el balanç del club montcadenc no va ser negatiu. 
Aquest conjunt, format per Cuartas, Narciso, Vidarte i Hernando, 
va fi nalitzar a la segona posició. Un altre equip del club que partici-
pava al campionat –el de Segona Divisió integrat per Bravo, Luna, 
Hernández i Romero– sí va poder fi nalitzar al primer lloc de la seva 
categoria. L’equip de Divisió d’Honor començarà l’1 de febrer la seva 
participació al Campionat de Catalunya amb l’objectiu de repetir les 
seves tres últimes victòries | RJ

> Bons resultats al Cros de Sant Sebastià
La Joventut Atlètica Montcada (JAM) va fer uns bons resultats en 
la seva participació al 48è Cros de Sant Sebastià de Sabadell. En 
categoria sènior, Carlos Cera va fi nalitzar a la vuitena posició i Eric 
Teruel va ser segon al Cros curt. L’infantil Yeli Sagna va aconseguir la 
victòria, mentre que Aitor Martín, que ja corre com a juvenil, va ser 
tercer. El bon paper dels altres corredors de la seva categoria (Adrián 
Serrano va ser cinquè i Oualid Nassiri, sisè) li va donar el primer lloc 
a l’equip juvenil de la JAM | RJ

Una representació dels jugadors federats del Club Petanca Montcada es va reunir el 25 de gener a les pistes del Pla d’en 
Coll per celebrar en família el fi nal d’una temporada plena d’èxits. El més important: l’ascens de l’equip sènior A que, per 
primera vegada en els 25 anys de vida del club, ha aconseguit pujar a la Primera Divisió. A nivell individual, Jessica Dié-
guez va guanyar la Copa Federació, mentre que l’equip format per Francisco Javier Cobos, Alberto Cobos i Sergio Heredia 
va ser segon al Campionat d’Espanya que es va fer a l’octubre a Reus. “Ha estat una gran temporada. És molt complicat po-
der arribar a jugar a la Primera Divisió en la categoria masculina”, ha comentat el president de l’entitat, Venancio Diéguez.
L’Ajuntament farà un homenatge al club el proper 9 de febrer, a la Casa de la Vila, a les 19.30h | RJ

> El CP Montcada celebra en família els seus èxits

El Centelles va anticipar el vendaval en el seu pas pel Miquel Poblet amb una victòria per 0 a 5 

SANTI ROMERO
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Rafa Jiménez | Redacció

tots els esports, resultats i classifi cacions a

L’EF Montcada perd el seu primer partit, 
però segueix amb opcions a l’ascens
La derrota amb l’Olimaja (0-6) va servir de revulsiu per guanyar dos matxs consecutius que estaven ajornats

FUTBOL SALA. EF MONTCADA

La Salle B segueix a l’últim lloc, tot i que va jugar bé amb el líder | SANTI ROMERO

HANDBOL. LA SALLE B

El sènior B de La Salle ha 
millorat el seu joc respecte 
a la primera volta en la que 
només va aconseguir un 
empat en 11 jornades. Al 
seu últim partit, els mont-
cadencs van oferir una 
molt bona imatge a la pista 
del líder, el Sant Esteve de 
Palautordera, que encara 
no ha perdut cap partit i  

que a Montcada havia gua-
nyat per 17 gols de diferèn-
cia. Al camp del líder, els 
de Tesi Escobosa només 
van perdre per 29 a 25. 
En la jornada anterior, els 
lasal·lians van caure a casa 
contra el Bordils (27-37). 
Els locals continuen en el 
pou del Grup Segon de Se-
gona Catalana amb només 
dos punts. 

Núria Sánchez | Pla d’en Coll

> El femení no pot deixar la cua
El sènior femení de l’AE Elvira-La Salle continua sense po-
der deixar l’últim lloc a la Tercera Catalana amb només una 
victòria en 15 jornades. Al seus dos últims partits, les mont-
cadenques van perdre a casa contra el CB Vic (52-59) i a 
Montmeló (62-55). D’altra banda, el sènior A ha pujat fi ns a 
la quarta posició després d’acumular dos triomfs consecu-
tius contra el CB Santa Perpètua (67-52) i a la pista del CB 
Vilassar de Dalt B (56-75). El sènior B no ha jugat a les dues 
últimes jornades: va tenir la seva jornada de descans i es va 
ajornar el derbi contra el B.Montseny-Can Sant Joan | RJ

SANTI ROMERO

El segon conjunt planta 
cara al líder a domicili

L’equip sènior de futbol 
sala de l’EF Montcada va 
acomiadar la primera volta 
amb el “pitjor partit de 
toda la temporada”, se-
gons el seu entrenador, José 
Luis Carrasco. L’Olimaja 
no va donar cap opció als 
montcadencs i se’n va em-
portar la victòria per un 
contundent 0 a 6. Aquesta 
primera derrota va servir 
de revulsiu ja que l’equip 
va sumar sis punts després 
de jugar dos dels tres par-
tits que tenia ajornats con-
tra l’Amor de Dios (5-6) i 

el CMX 1904 (6-4). Amb 
una jornada menys, l’EF 
Montcada ocupa la segona 
posició i encara continua 
amb opcions d’aconseguir 
l’ascens –pugen els primers 
classifi cats i els tres millors 
segons de tots els grups–. 
A la propera jornada, 
l’equip de José Luis Car-
rasco, que ja no tindrà 
l’ajuda de Gerardo Suárez 
–que ha deixat el club per 
motius personals–, visitarà 
la pista del líder, La Con-
cordia, que només ha cedit 
un empat en el que portem 
de temporada.L’EF Montcada va patir la seva primera derrota contra l’Olimaja | SANTI ROMERO

F. SALA. CAN CUIÀS

El montcadencs milloren respecte a la primera volta

El sènior A 
no millora els 
seus resultats

El primer equip de l’AE Can 
Cuiàs pateix l’absència del 
lesionat Óscar Anés i va per-
dre dos partits contra el San-
sur (2-8) i el líder, el Joker’s 
(0-3). Abans, havia empatat 
en el matx ajornat contra la 
Xarxa (4-4). D’altra banda, 
el segon equip només ha 
jugat un partit a causa del 
vent i va guanyar el Mo-
bles Chencho (2-4) | RJ

BÀSQUET. CEB

El primer 
equip segueix 
en ratxa

El B. Montseny-Can Sant 
Joan, que no va jugar el 
derbi contra l’AE Elvira La 
Salle a causa del vent, conti-
nua en un bon moment i va 
sumar la victòria contra el 
ACB Palau (65-45). L’equip 
sots-25 va perdre, després de 
la seva jornada de descans, a 
Puigreig (66-58) | RJ
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L’Escola de Natació de 
Montcada va aconseguir 
16 pòdiums a la primera 
jornada del Campionat 
Comarcal, que va tenir 
lloc al complex Montcada 
Aqua el passat 17 de gener. 
La competició, que orga-
nitza el Consell Esportiu 
del Vallés Occidental Sud 
(CEVOS), va comptar amb 
la participació de les Esco-
les de Natació de Montca-
da, Ripollet, Cerdanyola, 
Rubí, Barberà i Sabadell. 
Van competir més de 150 
infants d’entre les categori-
es prebenjamí i cadet que-
van disputar les proves de 
papallona i lliure. 

Resultats. De l’escola local 
va participar una quaran-
tena de nedadors. El gran 
triomfador va ser l’aleví 
Joan Grau, que va acabar 
en primera posició als 50 

metres papallona i als 50 
metres lliures. També van 
ser al més alt del pòdium 
la infantil Clara Romero 

als 100 metres papallona i 
la benjamí Marina Castro, 
als 50 metres lliures. Pel 
que fa a la resta de resul-

tats, Montcada va aconse-
guir un total de nou meda-
lles de plata i tres guardons 
de bronze.

L’EN Montcada suma un total de 
16 pòdiums a la primera jornada
La competició es va desenvolupar al complex esportiu Montcada Aqua el passat 17 de gener

NATACIÓ. Campionat Comarcal

Els nedadors locals van obtenir molt bons resultats en la primera jornada de la competició |  SANTI ROMERO

en 2 minuts...

Núria Sánchez | Redacció

> Homenatge a 
l’equip de korfbal 
de l’IES M. Miró 

El Club de Gimnàstica Rítimica La Unió aposta enguany 
per els conjunts de competició. L’entitat local, que 
s’estrena el 21 de març a Montcada en la competició 
comarcal, compta amb gairebé 25 nenes | NS

PILAR ABIÁN

Montcada compta 
ja amb la nova pista 
coberta al CEIP Reixac

INAUGURACIÓ

La UE organitza amb èxit la primera ronda 
de les Territorials a l’hotel de Montcada

ESCACS

Montcada ja disposa de 
la nova pista coberta del 
CEIP Reixac, que es va in-
augurar el 16 de gener amb 
un acte on els protagonistes 
van ser els alumnes, que 
van oferir una exhibició de 
dansa davant d’un nom-
brós públic i una àmplia 
representació municipal. 
En el torn de parlaments, 
les autoritats van coincidir 
a destacar la importància 
del nou equipament, que 
utilitzen l’escola i alguns 
clubs de la ciutat sobretot 
per entrenar. “La nova pis-

ta ens permet alliberar el 
pavelló Miquel Poblet”, 
va dir el regidor d’Esports, 
Juan Parra (PSC. L’alcalde 
de Montcada, César Arri-
zabalaga (PSC), va recor-
dar que aquesta és la quar-
ta pista que es cobreix a la 
ciutat perquè “apostem 
per l’esport i el seu paper 
integrador”.
La directora del centre, 
Anna Solé, i el president de 
l’AMPA, Manolo Guerre-
ro– van agrair l’esforç de 
totes les persones que han 
treballat per aconseguir el 
cobriment de la pista

Sílvia Alquézar | Montcada

La UE Montcada va orga-
nitzar el dia 17 la primera 
ronda del Campionat Terri-
torial de Barcelona, que per 
primer cop es va disputar a 
l’Hotel Ciutat de Montcada. 
Segons el club, la competició 
va ser un èxit de participa-
ció i organització, amb més 
d’un centenar participants 
de les categories prebenja-
mí, benjamí, aleví, infantil i 
cadet. Van competir onze es-

caquistes locals. En preben-
jamí i benjamí, van guanyar 
els tres participants montca-
dencs –Hernández, García i 
Fernández. Pel que fa als ale-
vins, només es va sumar el 
triomf de De la Paz. En ca-
det, els resultats no van ser 
gaire bons, ja que només es 
van aconseguir unes taules 
per part d’Iglesias. 

Segona Ronda. Els escaquis-
tes locals no van poder par-

ticipar a la segona ronda de 
les Territorials, que s’havia 
de disputar el 24 de de gener 

a Barberà. El temporal de 
vent va obligar a suspendre 
la competició per precaució.

Núria Sánchez | Montcada

La jornada va aplegar un centenar d’escaquistes

> La Unió aposta per la competició

L’Ajuntament va retre el 27 de 
gener un homenatge a l’equip 
júnior de korfbal de l’IES Montse-
rrat Miró, que recentment s’ha 
proclamat campió de la Copa 
Catalunya. L’acte el van presidir 
l’alcalde, César Arrizabalaga, i 
el regidor d’Esports, Juan Parra 
(tots dos del PSC) | NS

> Emoció a la Lliga d’Hivern
A falta de quatre jornades per acabar la Lliga d’Hivern, la 
part alta està molt emocionant. L’equip Bar Pastora enca-
pçala la competició amb 21 punts. D’altra banda, Syrtel 
és el màxim perseguidor amb 18 punts. En tercer i quart 
lloc es troben Los Dakoki i Catty, amb 12 i 11 punts | NS

L’Ajuntament i el centre ho van celebrar el 16 de gener

La inauguració va estar presidida per les autoritats municipals |  SANTI ROMERO

> Sortida d’esquí a Grandvalira
El Cim té previst fer un cap de setmana d’esquí del 6 al 
8 del febrer a Grandvalira, a Andorra, un dels dominis 
esquiables més importants. Les inscripcions s’han de for-
malitzar a la botiga Vilarrasa Homes. A banda de les sorti-
des d’esquí, el Cim també organitza el pròxim 8 de febrer 
una nova jornada del Montcada Camina. Els participants 
faran un recorregut d’Aiguafreda a Tagamanenet | NS

L’Hotel Ciutat de Montcada va acollir la primera ronda de les territorials | S.ROMERO

MJ CASTELLANO
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BÀSQUET. CB MONTCADA

El premini s’estrena amb dues 
victòries clares en dos partits
L’Escola ha iniciat la seva participació als Jocs Esportius Escolars amb l’Elvira Cuyàs, Elvira-La Salle i La Salle A

L’equip premini del CB 
Montcada ocupa el segon 
lloc del Grup Segon del ni-
vell C1 amb 4 punts. Els 
nois de Miriam Criado i 
Víctor Martínez han guan-
yat els dos partits disputats 
a la nova fase. 
En el primer matx, els lo-
cals van guanyar el Bada-
lonés Dimonis (43-68). En 
el següent enfrontament, 
els locals van guanyar un 
partit important contra el 
Palau de Plegamans, que 
ocupava el tercer lloc i es-
tava empatat a punts amb 
els montcadencs. Amb la 
victòria (60-27), el premini 
es va situar al tercer lloc 
amb 4 punts. A la jornada 
següent, els nens de Criado 
van tenir descans. 

Lliga Escolar. L’Escola de 
l’entitat, formada per nens 
i nenes de la categoria 
prebenjamí, va començar 
el 16 de gener la compe-

tició. L’equip participa en 
els Jocs Esportius Escolars 
de Montcada i Reixac. En 
concret a la lliga de multies-
port, que aquest trimestre 

disputa la competició de 
bàsquet. La resta d’equips 
que participen són l’Elvira 
Cuyàs, L’Elvira-La Salle i 
La Salle A.

El benjamí es manté 
als primers llocs

FUTBOL SALA. CFs MONTCADA

L’equip de Miriam Criado ha iniciat la segona ronda amb molt bons resultats | SANTI ROMERO

8 jugadors entrenen amb la selecció catalana

Núria Sánchez | Redacció

Els sots-21 de l’AE Elvira-
La Salle continua amb la 
bona campanya i ocupa el 
quart lloc del Grup Segon 
del nivell B a tan sols tres 
punts de líder, el Sentme-
nat, i amb un partit menys.  
L’AE Elvira-La Salle no va 
poder disputar el matx con-
tra el Ronçana a causa del 
temporal de vent. D’altra 
banda, a la jornada ante-
rior, els locals, que només 
han perdut dos partits en 
tota la lliga, es van imposar 
al Lliçà de Vall (42-88). 

El sots-21, a pel líder
BÀSQUET. AE ELVIRA-LA SALLE

Núria Sánchez | Redacció

> L’infantil rep la visita 
d’un tècnic de Federació
L’infantil del CH La Salle va rebre el 21 de gener 
la visita del tècnic de la Federació Catalana, Toni 
Pérez, que va fer un entrenament personalitzat 
amb els nens. La sessió s’emmarca en el Pro-
grama de Talents Esportius de Catalunya (PTEC) 
i consisteix a ensenyar continguts tàctics –a la 
imatge– i millorar el joc individual. El programa 
també serveix per seleccionar jugadors per la se-
lecció del Vallès Occidental. En concret, els juga-
dors Marc Espinola i Sergio Heredia entrenaran 
l’1 de febrer amb l’equip català | NS

El benjamí del CFS Mont-
cada continua sumant vic-
tòries i consolidant-se al se-
gon lloc de Divisió d’Honor. 
Els locals són segons amb 26 
punts i tan sols han encaixat 
una derrota i dos empats 
en tota la temporada. En 
els darrers partits, els mont-
cadencs es van imposar 
còmodament al Teià Futbol 
Cinc –setè classifi cat– per 8 
a 1. Els nois de Jon Serrano 
van anar per davant durant 

tot el matx. A la mitja part, 
el conjunt ja guanyava per 
un contundent 6 a 1. A la 
represa, els locals van man-
tenir el bon nivell defensiu i 
es van acabar imposant per 
8 a 1. A la jornada següent, 
el benjamí va rebre la visita 
del cuer, l’Esparraguera, i 
va guanyar per 12 a 2.

Selecció. Vuit jugadors 
van entrenar el 25 de ge-
ner amb la selecció catala-
na al pavelló municipal de 

Sant Cugat del Vallès. Es 
tracta dels benjamins Aleix 
Colete i Marc Hermosel, i 
dels alevins Álvaro Rodrí-
guez, Víctor Andrés, David 

Franco i Adrián Orellana. 
D’altra banda, les infantils 
Núria Gimenez i Andrea 
Jimenez també van estar 
convocades. 

Els bons resultats del benjamí l’han col·locat a la part alta | SANTI  ROMERO

Núria Sánchez | Redacció

SANTI ROMERO

El cadet C es retira de 
la competició de lliga

FUTBOL. EF MONTCADA

La junta directiva de l’EF 
Montcada ha decidit donar 
de baixa de la competició 
el conjunt cadet C per falta 
d’efectius. Els jugadors en 
actiu de l’equip han estat 
recol·locats amb el cadet B.

Juvenil. Manel Moya ha 
abandonat, per decisió prò-
pia, la banqueta de l’equip 
per desaveniencies amb la 
junta directiva. El ja extèc-
nic del juvenil, substituït 
per Lorenzo Ledesma, ha 
declarat que a l’EF falta 
disciplina: “Els nens ve-
nen a passar l’estona i 
falta educació esporti-
va”. L’ex-entrenador creu 
que la junta i el president 
“haurien de dimitir” o bé 
canviar els valors “ja que 
s’hauria d’ensenyar més 

competitivitat”. La junta 
directiva no ha volgut fer 
cap comentari i respecta la 
decisió de Moya. El presi-
dent, Manel Trias, ha acla-
rit que el club “manté els 
valors d’educació i ensen-
yament”. 

Núria Sánchez | Redacció

El juvenil canvia l’entrenador | S. ROMERO

en 2 minuts...

> El júnior A perd amb un rival directe 
El júnior A del Can Sant Joan s’ha consolidat a l’onzè lloc 
de la taula del Grup Quart amb 22 punts, tot i perdre un 
partit important contra el Mataró per 83 a 39. El matx era 
clau per l’equip de Marc González, que estava empatat a 
punts amb els mataronins. A la jornada següent, els locals 
no van poder jugar contra l’UBSA pel temporal | NS

La Salle segueix bé | S. ROMERO

> El juvenil suma punts importants
El juvenil de l’AE Can Cuiàs ha sumat quatre punts impor-
tants en els darrers partits. Els locals van empatar  a 3 amb 
el Maristes Sants Les Corts –setè classifi cat– i s’han situat 
al sisè lloc del Grup Segon de Segona amb 19 punts. A la 
següent jornada, els nois de Rafael Nocete van guanyar el 
Motserrat Monistrol –quart classifi cat– per 6 a 4 | NS

> El juvenil obté un triomf clau 
El juvenil de l’EF Montcada ha aconseguit un triomf impor-
tant que l’ha situat quart del Grup Primer de Segona Divi-
sió A amb 24 punts. Els locals van guanyar un rival directe, 
el Cardedeu –que ocupa el sisè lloc– per un clar 7 a 3. En 
la jornada següent els locals no van poder jugar contra 
l’IES Montserrat perquè no es va presentar l’àrbitre | NS



>A títol personal
Sílvia Alquézar

Josep Maria Blanch
100% natural. Josep Maria Blanch ha fet pa per a Can Sant Joan durant més de 40 anys al 
seu forn del carrer Reixagó. Fa quatre mesos va traspassar el negoci, fi ns llavors portat per ell i els 
seus fi lls, que han decidit canviar de professió. Ho diu amb recança, perquè li hauria agradat que 
la nissaga de forners hagués continuat. Recentment, l’Associació de Comerciants de Can Sant Joan 
li ha fet un petit homenatge per la seva trajectòria professional i el seu compromís amb el barri, 
col·laborant sempre en tot el que ha pogut. Aquest home de 78 anys nascut a Sanuí (Osca) és un 
amant de l’esport i un ‘perico’ fi ns a la mèdul·la. Té el carnet número 700 del RCD Espanyol i és 
el fundador i el president d’honor de la Penya Blanc-i-Blava de Montcada, que enguany celebra el 
seu 35è aniversari. És tan espanyolista que cada vegada que té un nét –i ja en té 11– el fa soci del 
club de Montjuïc. També té el carnet de la UE Sant Joan i del CD Montcada.

“Les màquines han millorat la 
feina del forner, però no el pa”

Per què es va fer forner?
Quan era un nen, anava al forn 
amb els amics perquè s’estava ca-
lentet. I de veure com feien el pa, 
em va agradar l’ofi ci i ja vaig co-
mençar a treballar als 14 anys.
Al forn de Sanuí va aprendre l’ofi ci 
de forner?
Vaig ser-hi sis anys i vaig apren-
dre molt. Després vaig treballar a 
Montsó on també vaig conèixer 
els secrets del pastisser. Me’n vaig 
anar a la mili i, en tornar a Sanuí, 
em vaig fer càrrec del forn, però 
no em va anar bé la història per-
què el meu poble és de secà, hi va 
haver una sequera que va durar 
més de dos anys i la gent no em 
pagava. Vaig haver de plegar.
Què va fer llavors?
El que feia molta gent en aquella 
època, marxar a Barcelona a pro-
var sort. Primer vaig trobar feina 
en una pastisseria de renom i des-
prés me’n vaig anar a un forn de 

pa del carrer Padilla on vaig ser-hi 
fi ns que vaig marxar a Can Sant 
Joan. Va ser aquí on vaig conèixer 
la meva dona.
Per què va obrir el seu negoci a 
Can Sant Joan?
Els pares de la meva dona vivien 
aquí. Quan vaig arribar, vaig tre-
ballar tres anys al mateix forn 
però com a empleat. Al 1968 el 
vam comprar i fi ns ara.
L’ofi ci de forner ha canviat molt en 
els darrers 40 anys. Com ha viscut 
els canvis?
Sempre ens hem anat adaptant 
i modernitzant d’acord als nous 
temps. L’arribada de les màquines 
ha suposat millores, sobretot per 
al propi forner que, per exemple, 
no cal que matini tant perquè el 
forn es pot deixar programat. 
Però, hem perdut en qualitat. 
El pa d’abans era millor.
Sense cap mena de dubte. Era na-
tural 100%. Només hi posàvem 

aigua, sal i farina. Ara s’afegeixen 
molts ingredients, productes quí-
mics... i el tipus de forn també es 
nota. Abans eren de llenya. Mira, 
en el primer que vaig tenir, les 
brases estaven al mateix espai que 
la massa i el pa sortia amb l’olor i 
el gust a la llenya. Boníssim!

Fins quan va tenir el forn de llenya 
al seu establiment?
Fins fa 10 anys. Després en vam 
comprar un elèctric. El pa no és 
tan bo, però es pot tenir pa acabat 
de fer al matí i a la tarda, que ara 
és el que demana la gent. Aquest 
és un altre avantatge que, quan 

era tot manual, no podíem fer.
Vostè té sis fi lls, tres homes i tres 
dones. També han après l’ofi ci de 
forner.
Sí, fi ns fa quatre mesos els tres 
nois treballaven a l’obrador i dues 
nenes a la botiga. Però ara s’han 
cansat i hem traspassat el negoci.
Li fa pena?
Sí, molta, perquè tot el que tenim 
ho hem aconseguit a base de tre-
ball i treball. És un negoci que 
funciona perquè, a més del clients 
del barri, fèiem el pa per a nom-
brosos bars i restaurants. Però, re-
conec que també és un ofi ci molt 
sacrifi cat perquè s’ha de treballar 
els dies de festa.
Vostè sempre ha ajudat el barri i 
les entitats. De quina manera?
He ajudat en el que he pogut. Per 
Tots Sants hem cuït les castanyes 
al meu forn, algunes vegades aga-
fàvem la presa d’electricitat del 
meu local per fer festes i també 

donava algun ajut econòmic al 
Sant Joan, l’equip de futbol.
El futbol i, en concret l’Espanyol, 
és l’altra gran passió de la seva 
vida. 
M’encanta l’esport, en general. 
Me’n recordo quan vam fundar la 
Penya Blanc-i-Blava amb alguns 
pericos de Montcada. Sort que ara 
han reactivat l’entitat un grup de 
joves, perquè dels que vam co-
mençar només quedo jo.
Els botiguers de Can Sant Joan li 
van lliurar fa poc una placa en re-
coneixement a la seva feina. S’ho 
esperava?
No, em vaig quedar parat. Estic 
molt agraït a l’Associació de Co-
merciants i també a l’Associació 
de Veïns perquè fan una tasca 
molt important al barri. Fa 40 
anys a Can Sant Joan faltava de 
tot i, gràcies a ells,  s’han aconse-
guit moltes millores. Se’ls hauria 
de fer un monument. 

“M’hauria agradat 
que el negoci seguís 
en mans de la família, 
però reconec que és 
molt sacrifi cat”

 SANTI ROMERO

Forner


