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> Notícies: La Plataforma Antiincineració duu al Congrés la seva preocupació per la valorització de residus. PÀG. 7

Proposta municipal a 
l’EMT per millorar el servei 
d’autobusos unifi cant les 
línies 155 i 156. PÀG. 8

LAURA GRAU

Andròmines, l’associació d’inte-
gració sòciolaboral que gestiona 
la Deixalleria Municipal i la plan-
ta de reciclatge de la Ferreria, 
està d’aniversari. Enguany fa 15 
anys que es va fundar i durant 
tot aquest temps ha mantingut 
el ferm compromís de treballar 
per les desigualtats i l’exclusió 
social mitjançant programes de 
reinserció laboral.

Andròmines, 
15 anys de 
compromís amb 
l’ajuda social

 L’associació gestiona la Deixalleria l S. ROMERO

> Esports: El Valentine de bàsquet fa una remuntada espectacular i s’apropa als llocs d’ascens  PÀG. 25

ARXIU

PÀG. 13

L’Ofi cina d’Atenció 
Ciutadana va incrementar 
en un 12% durant el 2008
el nombre de consultes. PÀG. 9

Les pèrdues causades pel vent 
pugen a prop d’un milió d’euros
L’Ajuntament se suma a la petició d’ajuts que atorguen als municipis la Generalitat i la Diputació. PÀG. 5

SANTI ROMERO

Als grups del GES hi ha una presència elevada d’alumnat jove que vol tornar a estudiar l L. GRAU

Inversió 
milionària a 
l’estació de 
Montcada 
Bifurcació
> PÀG. 3

>SOCIETAT

PÀG. 14

El centre, que ja arriba als 400 
inscrits, ha aconseguit des que és 
al nou edifi ci del carrer Reixagó, 
diversifi car tant l’edat com la pro-
cedència de l’alumnat. Una dada a 
destacar és que s’ha triplicat respecte 
anys anteriors el nombre d’inscrits per 
obtenir el Graduat en Educació Se-
cundària (GES).

L’Escola d’Adults 
guanya alumnes 
i omple les aules 
d’acollida

>SOCIETAT> CONSEQÜÈNCIES DEL TEMPORAL

>ACTUALITAT

L’Adif construirà noves 
instal·lacions destinades al 
manteniment de convois

núm. 336
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ÈPOCA III
publicació gratuïta

Les comparses, 
preparades per a 
la gran Rua PÀG.  20
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El portal de notícies multimèdia de Montcada i Reixac
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Les obres de construcció de la lí-
nia d’alta velocitat entre Madrid i 
la frontera francesa han provocat 
que l’empresa ferroviària Adif 
hagi pres la decisió de traslla-
dar a l’estació de Montcada Bi-
furcació, a Can Sant Joan, les 
instal·lacions de manteniment 
de la companyia, que actual-
ment estan situades a Sant An-
dreu Comtal. Segons l’Adif, la 
ubicació a Montcada respon a la 
necessitat de “garantir que els 
treballs de manteniment es fa-
cin amb plena operativitat al 
mateix temps que es millora la 
capacitat de resposta i la quali-
tat del servei”. L’empresa també 
ha valorat la proximitat de l’esta-
ció montcadenca amb Barcelona  
per decidir a traslladar allà la 
nova infraestructura.

Els treballs. Les obres per cons-
truir la nova nau es van licitar 
el 30 de gener per un import de 
gairebé 10 milions d’euros. Els 
treballs consistiran en la demoli-
ció de les instal·lacions existents 
a Barcelona i la construcció del 
nou edifi ci a Can Sant Joan i dels 
equips de la línia d’electrifi cació. 

També s’ha previst la creació 
d’un espai que acollirà el deno-
minat punt net, per permetre la 
recollida i el reciclatge dels resi-
dus que genera l’activitat ferrovi-
ària. Es durà a terme la creació 
de noves vies per al transport de 

mercaderies i la modifi cació de la 
confi guració de les vies, sistemes 
d’electrifi cació i les instal·lacions 
de seguretat i comunicació, per tal 
d’adaptar-les a la nova infraestruc-
tura. Les obres es completaran 
amb la instal·lació d’il·luminació 
a tot el recinte de la nova nau, la 
creació d’un dipòsit aeri de gasoil i 
el condicionament dels accessos. 

Passat i futur. La darrera actuació 
destacada a Montcada Bifurcació 
es va fer al 2005, quan l’Adif va 
construir una base d’estaciona-
ment per a combois de rodalies. 
Sobre el futur, el projecte del Mi-
nisteri de Foment per al desdo-
blament de la C-3 –que està en 
fase d’estudi– contempla, entre 
d’altres, l’ampliació de les quatre 
andanes fi ns als 200 metres, la 
millora del pas inferior per a via-
nants, la remodelació dels accessos 
i la creació d’un aparcament. 

>Actualitat

INVERSIÓ A MONTCADA

Les instal·lacions de manteniment de l’Adif 
es traslladaran a l’estació de Can Sant Joan
L’empresa ferroviària ha licitat per 10 milions d’euros les obres de construcció d’una nova nau, que substituirà la de Sant Andreu Comtal

El projecte constructiu 
preveu la ubicació 
d’un punt de recollida 
de material ferroviari i 
d’un dipòsit de gasoil

Silvia Díaz | Redacció

Panoràmica de Can Sant Joan obtinguda des de la cimentera Lafarge, en la que es veu l’estació de trens de Montcada Bifurcació en primer terme |  SANTI ROMERO

03Actualitat

petició veïnal

L’AV vol més informació
L’AV de Can Sant Joan ha dema-
nat a l’Adif que presenti pública-
ment el projecte de construcció 
de la nova nau al veïnat i a l’Ajun-
tament. “Hem d’aclarir dubtes 
perquè no volem que aquesta 
instal·lació comporti molèsties 
per al barri”, ha explicat el pre-
sident, José Luis Conejero. L’en-
titat, que desconeix  el contingut 
del projecte, demana a l’empresa 
ferroviària que la infraestructura 
es construeixi a la banda de via 
propera a la carretera C-17, més 
allunyada dels habitatges del 
barri. L’AV també vol informació 
detallada sobre el sistema de re-
collida de material al punt net i 
sobre les mesures de seguretat 
que s’aplicaran sobre el bidó de 
combustible. “D’entrada, no ens 
hi pronunciem ni a favor ni en 
contra, el que volem és conèixer 
més detalls del projecte”, ha su-
bratllat Conejero | SD

Pont per creuar les vies a Terra Nostra

Mentre durin les obres de construc-
ció de la nova estació de Terra Nos-
tra per on circulen les línies C-4 i 
C-7 els usuaris hauran de creuar les 
andanes per un nou pont provisional 
enlairat que l’empresa encarregada 
de les obres ha instal·lat. L’estruc-
tura és força elevada ja que ha ha-
gut de salvar el pas de la catenària. 

De moment, els passatgers encara 
no el fan servir gaire i continuen 
creuant les vies tot i que ja està 
prohibit fer-ho. 
D’altra banda, els treballs per fer el 
pas soterrat ja han obligat a tallar el 
pas a vehicles pel carrer Alzina des 
de l’estació fi ns a l’encreuament 
amb l’avinguda Terra Nostra | PA

El pont compta amb una alçada important per salvar el pas de la catenària | SANTI ROMERO
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LÍNIA D’ALTA VELOCITAT (LAV)

La tuneladora de l’AVE, a punt
La previsió de l’Adif és avançar una mitjana de 7 metres al dia durant els 14 mesos que duraran els treballs de construcció de la infraestructura

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

PERFORACIÓ DEL TÚNEL
DE L’ALTA VELOCITAT

Les obres del futur túnel soterrat 
de la Línia d’Alta Velocitat (LAV), 
que creuarà més de 3’5 quilò-
metres per sota de Montcada i 
Reixac, continuen avançant. L’Ad-
ministrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (Adif) està muntant 
la gran tuneladora al pou d’atac 
–terrenys ubicats a la confl uència 
dels rius Besòs i Ripoll, al costat 
del col·legi Font Freda–, on s’em-
magatzemava fi ns ara les peces 
que formen aquesta maquinària 
colossal, que un cop muntada ar-
ribarà a fer 105 metres. 
La maquinària haurà de fer pro-
ves durant dos mesos, fi ns que 
comenci a perforar el terreny des 
del Font Freda, en direcció al Nus 
de la Trinitat, passant per sota del 
riu Ripoll, Montcada Centre, la Ri-
bera, Can Sant Joan, fi ns arribar al 
pou d’extracció, ubicat a Vallbona. 
La profunditat màxima del túnel 
serà de 50 metres.

Opció més segura. La previsió 
d’Adif és perforar una mitjana de 
més de 200 metres al mes, sem-

pre que no hi hagi imprevistos en 
el subsòl del nostre municipi. Els 
tècnics d’Adif opinen que l’exca-
vació amb tuneladora és la més 
segura. A més, a la ruta del túnel 
pel centre urbà s’han col·locat 
sensors per detectar moviments 
de terra. Per a la construcció del 
túnel s’executaran 5 pous al llarg 
del traçat per a la ventilació, bom-
beig i sortides d’emergència.

Les obres de la LAV a Montcada i 
Reixac es van iniciar a l’octubre 
del 2007 amb els primers treballs 
per preparar el pou d’atac. Es va 
haver de treballar entre pantalles 
per aconseguir un espai, a 22 
metres de profunditat, amb una 
longitud de 183 metres i 17’6 
d’amplada, on muntar la maqui-
nària de perforació. Per donar 
seguretat al terreny, a la zona de 

l’antic camp municipal de futbol 
s’ha injectat formigó per reforçar-
lo i donar solidesa a la part de 
dalt del futur túnel.

Dos anys d’obres. Durant aquest 
temps l’Adif ha inspeccionat 
176 edifi cis i 318 habitatges del 
municipi. Aquesta xifra inclou 
una part del total d’habitatges 
pròxims a la zona d’obres, però 
qualsevol propietari pot dema-
nar que la seva vivenda sigui ins-
peccionada, adreçant-se al Punt 
d’Informació i Atenció Ciutadana 
que es troba ubicat al carrer Va-
lència, 15-21, de Pla d’en Coll 
(935 650 043).
El tram comprès entre Trinitat i 
Montcada i Reixac està pressu-
postat en 127.653.245 euros. 
La longitud total d’aquest tram 
de la LAV és de 4.754 metres. 
D’aquests, 3.709 metres corres-
ponen al túnel (3.017 realitzats 
amb tuneladora i 692 construïts 
entre pantalles). La resta, 1.045, 
aniran per la superfície en ter-
renys de Barcelona.

El nou túnel creuarà 
el municipi al llarg de 
més de 3,5 Km a una 
profunditat de 50m

“L’Adif ha pres mesures de seguretat
per evitar afectacions als edifi cis”

D’aquí a poc més d’un any, pel 
subsòl del municipi transcorrerà un 
túnel de més de 3,5 Km. pel qual 
circularà el Tren d’Alta Velocitat. Un 
cop acabada aquesta obra d’en-
ginyeria impressionant, ens assa-
bentarem poc o gens que sota els 
nostres peus passen trens a més 
de 300 km/h.

Mentre duren les obres no haurem 
de patir incomoditats, ja que pràc-
ticament tota l’actuació és soterra-
da i l’Adif ha pres les mesures de 
seguretat per evitar afectacions als 
edifi cis. L’inici de la perforació del 

túnel de la LAV té una signifi cació 
especial perquè va associada al 
soterrament de la línia de ferrocarril 
convencional de Portbou. Aquesta 
obra sí tindrà una incidència impor-
tant en la nostra vida quotidiana, 
però, un cop fi nalitzada, el guany 
per a la ciutat serà espectacular. 

Les vies aniran soterrades aprofi -
tant el corredor de l’alta velocitat, 
per sota del riu Ripoll. Recentment 
vam donar el vistiplau al document 
ambiental del projecte de soterra-
ment, com a pas previ a l’inici de 
les obres.

La tuneladora està for-
mada per un capçal 
giratori, d’11,6 metres 
de diàmetre, equipat 
amb discos de tall que 
excavarà el subsòl. 
Aquest gran disc pot 
girar fi ns gairebé tres 
vegades per minut. 
La terra esmicola-
da s’extrau per unes 
obertures situades al 
capçal i que mitjan-
çant una espiral i una 
cinta transportada a 
sobre dels 5 remolcs 

auxiliars sobre rails 
surt a l’exterior. Darre-
ra del capçal una grua 
munta, a la vegada, la 
paret del túnel encai-
xant dovelles (peces 
encaixades entre sí 
que formen l’estructu-
ra circular de formigó 
del túnel). Uns cilin-
dres hidràulics fan 
que, recolçats a l’es-
tructura ja construïda, 
el capçal avanci con-
tra el terreny, avançat 
la perforació. 

Com es farà la perforació?

Vista del pou d’atac del Font Freda des d’on s’iniciarà la perforació del túnel | PREMSA ADIF

INFOGRAFIA: ELPERIODICO

César Arrizabalaga, alcalde

INFOGRAFIA: EMA
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>Notícies Can Pomada reclama a 
l’Ajuntament la millora dels 
accessos al sector PÀG. 10

Canvis en la norma que 
regula l’ús dels carrers 
per a les terrasses  PÀG. 6

CONSEQÜÈNCIES DEL VENDAVAL

El temporal de vent provoca danys 
valorats en gairebé un milió d’euros
El Consistori demana l’ajut de les administracions per fer front a les pèrdues i recuperar la normalitat

El temporal de vent del 24 de ge-
ner va provocar danys a Montca-
da i Reixac valorats en 914.466 
euros, segons l’estimació que 
ha dut a terme la Regidoria de 
Serveis Municipals després de 
recopilar totes les dades. La cai-
guda d’arbres i les afectacions 
a les zones verdes han suposat 
la major part del cost, 684.961 
euros, mentre que la reparació 
dels desperfectes en dependèn-
cies municipals, la reposició 
de senyalització i de mobiliari 
urbà i els treballs d’intervenció 
a la via pública s’han valorat en 
229.505 euros. 
Les intervencions comptabilit-
zades estan relacionades amb la 
col·locació de tanques de protec-
ció, la retirada dels arbres i del 
mobiliari malmès, avaries elèctri-
ques i desperfectes a teulades. 

Destrosses a tots el barris. Segons 
l’informe de Serveis Municipals, 
s’han registrat 147 arbres caiguts 
i les zones més afectades han es-
tat la urbanització del Bosc d’en 
Vilaró, Gallecs i el parc de Ca 
n’Oller, a Terra Nostra. Tots els 

barris del municipi, però, han so-
fert alguna mena de destrossa.
“Aquesta despesa ens suposa 
una desestabilització del nostre 
pressupost i més en un context 
de crisi com l’actual”, ha mani-
festat l’alcalde, César Arrizabala-
ga (PSC). Per sufragar el cost de 
les reparacions, el Consistori de-
manarà el suport d’administra-
cions superiors. 
La Generalitat ha obert una lí-
nia de crèdit a baix interès de 10 
milions d’euros, a la qual es po-
den acollir els ajuntaments i les 
empreses afectades pel temporal.  
L’objectiu de l’executiu català és 
que l’activitat econòmica no re-

sulti afectada i que les empreses 
que han d’invertir en reparaci-
ons o que han vist modifi cades 
les seves condicions de mercat 
puguin demanar aquest ajut. A 
més, la Generalitat ha previst la 
contractació d’un miler d’opera-
ris perquè netegi els boscos du-
rant tres mesos, per tal de reduir 
el risc d’incendis forestals cara a 
l’estiu. 
Per la seva banda, la Diputació 
de Barcelona manté obert du-
rant tot el mes de febrer el termi-
ni perquè els municipis presentin 
la documentació pertinent per 
demanar ajuts per solventar in-
cidències. 

La Generalitat i la 
Diputació han posat en 
marxa crèdits i ajuts 
per col·laborar amb
els municipis afectats

Silvia Díaz | Redacció

Uns operaris retiren trossos del mur de la fàbrica Valentine que van caure sobre alguns vehicles aparcats a l’avinguda de la Ribera | SANTI ROMERO
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Els alcaldes del 
Vallès insten la 
Generalitat a 
oferir ajuts

El Consell d’Alcaldes del Vallès 
Occidental –reunit el 2 de febrer 
de forma extraordinària– va 
acordar instar la Generalitat a 
obrir línies de crèdit especials per 
ajudar les localitats a reparar els 
efectes del temporal, que segons 
les dades de l’ens, a la comarca 
va provocar danys per un import 
superior als 6 milions d’euros. 
Els alcaldes van demanar al go-
vern central que declarés la situa-
ció d’excepcionalitat a la comarca, 
a la vegada que van denunciar les 
mancances en les comunicacions 
i la coordinació des de la Gene-
ralitat, així com la pròpia relació 
entre departaments en situacions 
d’emergència. “Aquesta situació 
ha fet que plantegem millores 
per coordinar els nostres depar-
taments si torna a passar una 
situació similar”, ha dit l’alcalde, 
César Arrizabalaga (PSC).

Silvia Díaz | Redacció

l’apunt

L’OMIC assessora els damnifi cats particulars 
Els damnifi cats pel temporal 
que no tinguin clares quines 
passes han de seguir per re-
clamar indemnitzacions poden 
adreçar-se a l’Ofi cina Munici-
pal d’Informació al Consumidor 
(OMIC). El principal requisit és 
que aportin els rebuts de les as-
segurances contractades sobre 
les pertinences danyades i, si és 
possible, fotografi es dels desper-
fectes. En el cas de problemes 
amb els subministraments, els 
afectats han de contactar amb la 
companyia de llum, aigua, gas o 
telefonia i, si no reben una res-

posta satisfactòria de l’empresa 
o l’asseguradora, es recomana 
dirigir-se a l’OMIC per conèixer 
el procediment a seguir. “Les 
asseguradores estan responent 
bé a les demandes i les poques 
reclamacions que hem rebut es-
tan relacionades amb fallides 
dels aparells electrònics a causa 
d’una pujada de la tensió”, ha 
explicat Carles Pladevall, tècnic 
de l’OMIC. L’ofi cina està situada 
a la Casa de la Vila (Major, 32) i 
l’horari d’atenció al públic és els 
dilluns, matí i tarda, i de 8 a 15h, 
de dimarts a divendres | SD
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PLE DE GENER

Els bars amb terrassa hauran de 
respectar el descans dels veïns
Modifi cacions en l’ordenança sobre els horaris i la distància entre les taules i els habitatges

Les queixes veïnals registrades a 
l’Ajuntament l’estiu del 2008 so-
bre molèsties causades per les ter-
rasses al carrer dels bars i restau-
rants han provocat la modifi cació 
de l’ordenança municipal de me-
sures per fomentar i garantir la 
convivència ciutadana a l’espai 
públic i reguladora de l’ús de la 
via pública. 
La presidenta de l’Àrea Interna, 
M. Carmen Porro (PSC), ha ex-
plicat que les modifi cacions de la 
norma estan consensuades amb el 
veïnat, els comerciants i els propie-
taris de locals de restauració i pre-
tenen “adequar l’horari de des-
cans dels veïns amb el dret dels 
establiments a instal·lar taules i 
cadires al carrer”. Els canvis es 

van aprovar al Ple de gener, amb 
els vots a favor de tots els grups 
a excepció d’Esquerra, que hi va 
votar en contra en considerar que 
“no es pot delegar en els veïns 
la decisió que un bar ampliï el 
nombre de taules i cadires que 
pot col·locar al carrer”, segons 
va explicar a la sessió el regidor 
Jordi Sánchez. Porro va contestar 
que la proposta ha estat fruit del 
consens.

Nous criteris. La modifi cació 
de l’ordenança estableix que la 
col·locació de taules i cadires al 
carrer s’ha de fer de manera que 
quedi espai lliure sufi cient per al 
pas de vianants –es considera que 
el mínim és de 0,8 metres– i dins 
l’horari que estableix la normati-

va. Entre l’1 de juny i el 30 de 
setembre, els bars podran instal-
lar la terrassa de 8 a 24h els dies 
laborables –a l’hivern, fi ns a les 
23h– i fi ns a l’1h els divendres, 
cap de setmana i vigílies de fes-
tiu, mentre que a l’hivern és fi ns 
a les 24h. 
També s’ha unifi cat el criteri pel 
que fa al nombre de taules i ca-
dires que els bars poden instal·lar 
a la via pública. El titular ha de 
delimitar l’espai que ocuparà la 
terrassa i el permís d’ocupació 
es concedirà de manera que no 
suposi més espai del que corres-
pongui a la façana del seu esta-
bliment. Excepcionalment, podrà 
ser superior si el propietari i les 
comunitats de veïns afectades ar-
riben a un acord. 

Silvia Díaz | Redacció

Uns veïns de Can Sant Joan gaudeixen de l’aperitiu dominical a la terrassa del bar La Cacharrera, al carrer Reixagó | SANTI ROMERO

Se ofrece. Sra para hacer limpiezas a 
domicilio, con referencias. Tel. 661 483 003. 
Alquiler. Local en Font Pudenda, 85 m2, soleado, 
persianas eléctricas, toldo, parquet, aseo y 
patio. Muy buen precio. Tel: 607 256 454.
Venta. Ocasión por desalojo de local: arcón 
congelador, nevera conservadora, báscula, 
mostrador y caja registradora. Tel: 607 256 454.
Lloguer. Places de pàrquing per a motos 
i una per a cotxe petit al centre de Mas 

Rampinyo. Preu: 20 euros mensuals. Telfs: 
935 750 429/ 691 077 039.
Grup de singles. Busquem gent sana i 
divertida per fer sortides. Més informació: 
627 598 581 ó 937 296 728 (Fermín).
Vendo. Equipación de parada de carnicería. 
Vitrina, cámara, balanza y fregadero. 
Interesados llamar al teléfono 617 51 56 23.
Vendo. Piso en Montcada Nova. Precio: 330.000 
euros negociables. Tel. 617 075 658.

taulell d’anuncis gratuïts tel. 935 726 491
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MEDI AMBIENT

Proposició no de llei per controlar la 
valorització de residus a les cimenteres
La Plataforma Antiincineració trasllada al Congrés la preocupació per l’ús de biomassa com a combustible

El diputat d’Izquierda Unida (IU),  
Gaspar Llamazares, presentarà 
una proposició no de llei al Con-
grés instant el govern a exercir un 
major control sobre la valorització 
de residus a les cimenteres per 
evitar que es cremin residus que 
puguin afectar el medi ambient i la 
salut de les persones. 
La proposició, que consta de qua-
tre punts, es va presentar el 4 de 
febrer en el registre de la cambra 
baixa després de la reunió que el 
representant d’IU va mantenir a 
Madrid amb membres de la Plata-
forma Antiincineració de Montca-
da i Reixac i dels col·lectius Toledo 
Aire Limpio i Bierzo Aire Limpio. 
Aquestes plataformes ciutadanes 
s’han constituït per evitar que a les 
cimenteres properes a nuclis ha-
bitats es puguin fer servir residus 
perillosos com a combustible. 

Control i regulació. La proposició 
insta el govern a presentar un in-
forme sobre l’aplicació de la valorit-
zació a Espanya i a tractar la qües-

tió en el marc de la Conferència 
Sectorial de Medi Ambient que es 
convoca cada tres mesos amb les 
comunitats autònomes. L’objectiu 
d’aquesta petició és regular de ma-
nera unitària a tot el país l’ús de re-
sidus a les cimenteres per garantir 
que no s’hi puguin cremar els que 
siguin considerats perillosos. 
Actualment el govern central té 
delegades aquestes competències 
en les comunitats autònomes i, per 
això, les plataformes ciutadanes vo-
len garantir que el govern exerceixi 
un control directe sobre la qüestió. 

Més suport. “Volem aconseguir 
que el màxim grups del Con-
grés s’hi sumin a la proposició 
no de llei abans de dos mesos”, 
ha manifestat Josep Bacardit, el 

representant de la Plataforma que 
es va desplaçar a Madrid amb un 
dossier de 1.000 pàgines on es de-
tallen les actuacions que ha fet el 
col·lectiu des de la seva creació, fa 
poc més d’un any. De moment, el 
grup del PP és l’únic que també ha 
mostrat interès per la petició.
Les plataformes ciutadanes d’arreu 
d’Espanya contra la incineració 
–prop d’una quarantena– volen 
aconseguir que les cimenteres no 
utilitzin biomassa com a combusti-
ble si aquesta inclou residus poten-
cialment perillosos com els llots de 
depuradora d’origen industrial, els 
neumàtics o les farines càrniques. 
Per tal d’esdevenir un autèntic 
grup de pressió, les plataformes 
del Bierzo i Toledo han proposat 
crear una coordinadora unitària. 
“Al juny ens tornarem a reunir 
per posar les bases d’aquest nou 
col·lectiu”, ha indicat Bacardit.
D’altra banda, la Plataforma local 
participarà el 22 de març en una 
manifestació a Barcelona contra 
les polítiques mediambientals de 
la Generalitat.

Pilar Abián | Redacció

Bacardit, tercer per l’esquerra, al costat de Llamazares i representants d’altres plataformes | PREMSA IU

l’apunt

L’alcalde, molt crític amb els episodis d’emissions de pols

“No tolerarem que es repeteixin 
aquest tipus d’episodis”, ha 
dit l’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC), en referència a les emis-
sions de pols que han sufert re-
centment els veïns de Can Sant 
Joan procedents de la cimentera 
Lafarge, fruit de problemes tèc-
nics al forn –l’últim el 21 de ge-
ner i l’anterior, l’1 de desembre. 
“Les emissions han estat fruit 
d’errades humanes i això no es 
pot admetre”, ha dit l’edil. 
L’AV de Can Sant Joan, per la 
seva banda, ha demanat al di-
rector de la cimentera, Oswaldo 
Pereda, que dimiteixi si no és 
capaç de garantir el funciona-

ment correcte de la planta. El 
president de l’AV, José Luis 
Conejero, afi rma que des de 
principi de gener s’ha produït 
una desena d’incidents: “Des 
de l’empresa sempre asseguren 
que aplicaran mesures correc-
tores, però això no acaba mai”. 

Xerrada sobre salut ambiental. 
La Plataforma farà el pròxim 14 
de març, a les 19h, a l’Abi, una 
xerrada oberta al públic amb la 
presència de Josep Ferrís i Tor-
tajada, pediatra especialitzat en 
Salut Ambiental, per parlar so-
bre els efectes de la pol·lució en 
la salut dels infants | PA

Les plataformes que hi 
ha a l’Estat espanyol 
estudien unir-se i crear 
una coordinadora que 
faci front comú
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L’Ajuntament i la FAVMiR proposen 
millores en el servei d’autobusos
TMB està estudiant la viabilitat de les propostes de millora que li ha fet arribar el Consistori montcadenc

L’Ajuntament ha fet arribar a 
Transports Metropolitans de Bar-
celona (TMB) propostes de millo-
ra del servei d’autobusos, algunes 
de les quals formen part d’una 
sèrie d’aportacions fetes per la Fe-
deració d’Associacions de Veïns 
de Montcada i Reixac (FAVMiR), 
amb l’objectiu de donar una major 
cobertura i fer més rendibles les lí-
nies actuals. Una de les propostes 
compartides és que els autobusos 
del 156 (rambla dels Països Ca-
talans-Pla d’en Coll) s’integrin al 
155 per crear una circumval·lació 
per tot Montcada. “Al 2003 vam 
plantejar la proposta però no-
més teníem tres autobusos del 
155 per fer els recorreguts i va 
resultar inviable”, ha explicat la 
regidora responsable de mobili-
tat, M. Carmen Porro (PSC). Per 
la seva banda, el president de la 
FAVMiR, Antonio Cera, ha in-
dicat que aquest canvi suposaria 
una millora per als usuaris perquè 
“el recorregut enllaçaria amb 
el metro de Can Cuiàs i també 
proposem més parades al centre 
comercial El Punt”.

TMB ha de respondre. Altres pro-
postes de la FAVMiR són que el 
96 (Sagrera-Mas Rampinyo) arribi 
fi ns al CAP de Les Indianes, que 
el 103 (cap de setmana) faci el ma-
teix recorregut que el 155 –entrant 

a Can Sant Joan– i que la línia de 
nit (N-3) arribi fi ns a Terra Nostra, 
passant per Mas Duran. 
L’Ajuntament fa mesos que estudia 
amb TMB la possibilitat de canviar  
alguns serveis, com retallar l’itinerari 
del 156 fi ns al carrer Castelló i crear 
una línia que recorri tot el municipi. 
“Per contra, hi haurà una menor 
freqüència de pas”, ha avançat 
Porro. Sobre la resta de propostes 
de la FAVMiR, l’edil ha indicat que 
serà més fàcil fer modifi cacions en 
els recorreguts que només afecten 
Montcada que no sobre els que 
passen per altres poblacions.

Silvia Díaz | Redacció

Una de les propostes de la FAVMiR és que el 96 faci el mateix recorregut que el 155 i que entri a Can Sant Joan | SANTI ROMERO

TRANSPORT PÚBLIC

l’apunt

L’impost metropolità del transport, una taxa qüestionada

La FAVMiR ha demanat millores 
en el servei d’autobusos coinci-
dint amb la decisió de la Confe-
deració d’Associacions de Veïns 
de Catalunya (CONFAVC) i de 
TMB d’arribar a un acord res-
pecte a l’impost metropolità del 
transport. Al 1992, l’Entitat Me-
tropolitana del Transport (EMT) 
va decidir cobrar aquesta taxa a 
la ciutat de Barcelona i als muni-
cipis de les rodalies, però durant 
aquests 16 anys, la CONFAVC ha 
fet campanya contra el seu paga-

ment. L’acord diu que les famí-
lies nombroses pagaran un 50% 
i que estaran absents d’abonar-
lo els propietaris d’habitatges 
amb un valor cadastral inferior als 
40.000 euros. Segons ha explicat 
la FAVMiR, a partir del 2009 les 
famílies de Montcada i Rei xac 
hauran de pagar aquesta taxa i 
poden decidir fer-ho a través de 
l’Ibi o bé, a banda. Per informar 
amb major detall, el col·lectiu 
té previst celebrar pròximament 
una assemblea | SD

Desarticulat a 
Can Sant Joan 
un grup dedicat 
al pirateig

Un total de 17 persones han estat 
detingudes a Can Sant Joan per 
falsifi car i distribuir còpies pira-
tes de cedés i devedés amb mú-
sica i pel·lícules. La intervenció, 
batejada amb el nom d’Operació 
Bateria, es va fer el 5 de febrer i 
culmina una investigació iniciada 
al mes de novembre a Sabadell. 
El grup –integrat per persones 
d’origen paquistaní, marroquí i 
subsaharià– distribuia el material 
pirata al Vallès Occidental, Barce-
lona i a l’Àrea Metropolitana. 
Agents de les brigades de policia 
judicial i d’estrangeria de la Co-
missaria de Sabadell i dels grups 
de delictes tecnològics i de falsi-
fi cació documental de la Policia 
Nacional van escorcollar 4 habi-
tatges i un local i van intervenir 
15.000 cedés i devedés amb mú-
sica i pel·lícules pirates, 4 ordi-
nadors i 39 gravadores. Dels 17 
detinguts, 2 compten amb ante-
cedents pel mateix delicte i 3 han 
incomplert la llei d’estrangeria. 
Als 12 restants se’ls ha obert un 
expedient d’expulsió per atemp-
tar contra la propietat industrial.

Pilar Abián | Redacció

Part del material intervingut | POLICIA NACIONAL
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OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA

L’OAC va augmentar 
en un 12% la xifra de 
consultes al 2008
El padró continua sent el departament més freqüentat

L’Ofi cina d’Atenció Ciutada-
na (OAC) de l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac va atendre 
un total de 38.810 consultes 
durant el 2008, 4.000 més que 
l’any anterior. Les consultes re-
ferides al padró d’habitants van 
ser les més nombroses (15.387), 
seguides de les referents a l’Àrea 
Econòmica (9.576), el Registre 
de l’Ajuntament (5.669), l’Àrea 
de Política Territorial (2.434), 
l’Àrea Interna (2.423), consultes 
telefòniques i referents a tràmits 
diversos amb altres administra-
cions (2.111), l’Àrea Social (749), 
Secretaria (389), i, per últim, les 
de Montcada Comunicació –La 
Veu i Montcada Ràdio– (72).
Les consultes a l’OAC van gene-
rar un total de 3.334 expedients 
administratius, prop d’una terce-
ra part dels quals referits a obres 
particulars (1.059). Altres proce-
diments oberts van ser referents a 

bonifi cacions sobre impostos mu-
nicipals (648), ocupacions de via 
pública (446), devolucions (342), 
informes sobre habitatge (164), 
subvencions (157), guals (154), 
activitats econòmiques (126) i cer-
tifi cats (123), entre d’altres.

Millor servei. La presidenta de 
l’Àrea Interna i regidora respon-
sable del servei, M. Carmen Por-
ro (PSC), ha destacat el volum 
de consultes que atén l’OAC, 
però, sobretot, la millora que ha 
experimentat el servei. “Hem 
guanyat en efi càcia cara a la 
ciutadania, tant pel que fa a 
l’atenció presencial, com a 
l’aprofi tament de les possibi-
litats que avui dia ens ofereix 
Internet”. L’OAC està ubicada 
a la planta baixa de l’edifi ci de 
l’Ajuntament (av. de la Unitat, 6) 
i és oberta al públic els dies labo-
rales de manera ininterrompuda, 
de 8 a 19h.

Sílvia Alquézar | Redacció

La tramitació d’instàncies es pot fer en persona i també via telemàtica | SANTI ROMERO

l’apunt

El web municipal permet estalviar desplaçaments

A banda de l’atenció presencial 
de l‘OAC, al web montcada.cat)
es poden descarregar els im-
presos necessaris per fer tràmits 
molt diversos, de manera que 
s’estalvien desplaçaments in-
necessaris. També hi ha fi ns a 
una dotzena de gestions que es 
poden realitzar de forma virtual, 
un nombre que anirà augmen-
tant progressivament en compli-

ment de la Llei d’Accés Telemàtic 
a l’Admistració. D’altra banda, 
Montcada disposa des del setem-
bre del 2008 del telèfon d’atenció 
ciutadana 010, on es poden fer 
tota mena de consultes sobre el 
municipi. “La posada en funcio-
nament d’aquest servei telefònic 
ha permès descongestionar la 
centraleta de l’Ajuntament”, ha 
explicat Porro | SA

El Ple aprova 
una moció 
de suport als 
treballadors 
d’Aismalibar
El Ple de gener, fet el dia 29, 
va aprovar per unanimitat una 
moció de suport a la plantilla de 
l’empresa Aismalibar, que es tro-
ba afectada, des del 26 de gener 
i fi ns al juliol, per un expedient 
de regulació d’ocupació (ERO)  
temporal. La moció insta el go-
vern de la Generalitat a desen-
volupar el Pacte Nacional sobre 
polítiques industrials amb l’ob-
jectiu d’augmentar la confi ança 
dels inversors. També insta la 
direcció d’Aismalibar a complir 
el pla de viabilitat de l’ERO de 
desembre del 2007, que va supo-
sar l’acomiadament del 50% de 
la plantilla amb baixes incenti-
vades i prejubilacions. L’alcal-
de, César Arrizabalaga (PSC), 
va manifestar el compromís del 
Consistori pel manteniment dels 
llocs de treballs d’Aismalibar i la 
seva implicació en tot el procés 
de negociacions. El president del 
comitè d’empresa d’Aismalibar, 
José Grillo, va agrair el suport 
municipal i el fet que la moció 
refl ecteixi les reivindicacions sin-
dicals | LG
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FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL

Madrid aprova la totalitat dels projectes 
urbanístics presentats per l’Ajuntament
L’Ajuntament ha licitat les obres 
de tres dels projectes que es duran 
a terme a través del Fons Estatal 
d’Inversió Local, que destinen al 
municipi un total de 5,6 milions 
d’euros. La resolució del govern 
central es va fer pública el 3 de 
febrer i confi rma que Madrid au-
toritza el fi nançament de la remo-
delació del carrer Alzina (Terra 
Nostra), valorada en 1.051.542 
euros; l’arranjament dels carrers 
Lleida i Torres i Bages (Montcada 
Nova), per un import d’1.117.650 
euros, i el condicionament de la 
rotonda de la carretera de la Roca 
que dóna entrada al municipi, per 
64.539 euros. “Tindran priori-

tat les empreses que contractin 
més mà d’obra aturada”, ha 
explicat l’alcalde, César Arriza-
balaga (PSC). Un altre criteri 
que es tindrà en compte és que 
els terminis d’execució siguin el 
més reduïts possible. 
El Consistori preveu que les 
obres donaran feina a més de 
100 persones. Malgrat que molts 
ciutadans en atur s’han interes-
sat pels projectes i han trucat al 
servei de Promoció Econòmica 
demanant informació respecte 
les contractacions, seran les em-
preses que guanyin els concursos 
públics d’adjudicació les que se-
leccionaran els treballadors.
La major part dels diners del Fons 

Estatal, 3’4 milions, es destinaran 
a la remodelació del carrer Major, 
que assumeix l’Àrea Metropolita-
na de Barcelona (AMB).

Silvia Díaz | Redacció

Els municipis de 
l’AMB aproven 
crear el govern 
metropolità
Els 36 municipis de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona (AMB) han 
aprovat els estatuts del consorci 
metropolità, el primer pas per 
recuperar un ens que tindrà fun-
cions similars a les de l’estingida 
corporació metropolitana, supri-
mida al 1987. “No duplicarem 
administracions sinó que suma-
rem”, ha expressat el president de 
la Mancomunitat de Municipis i 
alcalde de Barcelona, Jordi Hereu 
(PSC) –que també estarà al cap-
davant del nou organisme–, en 
referència a la possible duplicitat 
de funcions amb la Generalitat. El 
procés per crear el nou ens passa 
perquè l’executiu català aprovi la 
llei de governs locals | SD

Montcada, en
una exposició a 
Barcelona sobre 
la Llei de barris
El Pla Integral de la Ribera i el pro-
jecte de millora a la mun tanyeta 
de Can Sant Joan formen  part de 
l’exposició Per un barri digne, del 
Departament de Política Territori-
al i Obres Públiques, que mostra 
les actuacions desenvolupades als 
municipis catalans que han rebut 
ajuts en el marc de les cinc con-
vocatòries de la Llei de barris. La 
Ribera va formar part de les sub-
vencions de la segona edició i la 
muntanyeta, de la cinquena. 
La mostra, que es podrà visitar 
fi ns al 27 de febrer al Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya (pla-
ça Nova, sn) de Barcelona, pretén 
acostar de forma visual a la ciu-
tadania els projectes duts a terme 
fi ns a l’actualitat, posant èmfasi en 
la participació veïnal. L’exposició 
consta de 37 plafons explicatius 
amb imatges i documentació | SD

La desocupació 
continua batent 
rècords i arriba 
als 2.314 aturats
L’atur a Montcada i Reixac conti-
nua la seva trajectòria ascendent, 
seguint la mateixa tònica que a 
la comarca i a tot Catalunya. La 
xifra al municipi se situa a fi nal 
de gener en 2.314 persones. En 
comparació amb el desembre 
del 2008, hi ha 139 aturats més, 
però les dades més espectaculars 
apareixen si es comparen els deso-
cupats actuals amb els que hi ha-
via al municipi al gener del 2008, 
1.399. Just un any després hi ha 
915 persones més sense feina.
També al Vallès Occidental, el 
nombre d’aturats ha crescut fi ns 
a les 60.969 persones, amb un 
augment de 23.702 en un any i 
de 4.267 en l’últim mes | SD

El carrer Major serà remodelat | S. ROMERO

CAN POMADA

L’AV reclama millores en 
els accessos i l’enllumenat
L’Ajuntament es compromet a arranjar el camí en breu

L’AV de Can Pomada, urbanitza-
ció ubicada al Pla de Reixac i on 
resideix una setantena de famíli-
es reclama més atenció de l’Ajun-
tament. “Els veïns ens sentim 
abandonats”, diu el secretari 
de l’entitat, Albert Baró. Les 
queixes se centren, entre d’altres 
qüestions, en els accessos, en el 
dèfi cit de l’enllumenat públic i en 
la recollida de les escombraries, 
que no es fa a diari sinó tres cops 
a la setmana.
Can Pomada data de mitjan del 
segle XX i avui dia continua pen-
dent de legalització, motiu pel 
qual encara no disposa de serveis 
com el clavegueram públic i els 
carrers no estan asfaltats. Tam-
poc el fi nal del camí d’accés que 

ve de Mas Duran, motiu pel qual 
els taxis  –l’únic mitjà de transport 
públic de què disposa el veïnat– es 
neguen a arribar fi ns a la urbanit-
zació. Una altra problemàtica és 
l’estat de la xarxa elèctrica de Fecsa-
Endesa, força deteriorada, el que 
provoca talls de llum constants, so-
bretot cada vegada que plou.

Pendents de l’ARE. “L’Ajunta-
ment diu que els problemes de 
la urbanització quedaran sol-
ventats quan es es desenvolupi 
l’Àrea Residencial Estratègica 
de Mas Duran, però mentres-
tant què fem?”, es pregunta 
Baró. L’alcalde, César Arrizaba-
laga (PSC), respon que els veïns 
són coneixedors de la situació: 
“Ells saben que no podem as-

faltar carrers ni fer el clavegue-
ram fi ns que el sector no estigui 
legalitzat”. No obstant això, el 
consistori s’ha compromés a ar-
ranjar el camí d’accés. El regidor 

de Serveis Municipals, Sergio 
Hermoso (PSC), ha indicat que, 
“l’actuació es durà a terme un 
cop acabin les obres d’asfaltat 
del pàrquing sota la C33”.

Pilar Abián | Redacció

El dies de pluja l’últim tram del camí d’accés a la urbanització s’omple de bassals | AV CAN POMADA
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“Ara cal controlar molt la despesa i 
resistir, a l’espera que passi la crisi”
El president del Gremi d’Hostaleria del Vallès confi a en les possibilitats del sector

La crisi no només afecta els sec-
tors industrial i de la construcció. 
L’efecte dòmino també està fent 
trontollar el de serveis, sobretot 
l’àmbit de l’hostaleria. La gent 
es frena a l’hora de gastar i això 
repercuteix negativament en el 
negoci de bars i restaurants. Mal-
grat tot, el president del Gremi 
d’Hostaleria i Turisme del Vallès 
Occidental i Barcelonès i de la 
Federació Intercomarcal d’Hos-
taleria i Restauració, Enric Gené, 
creu que els mitjans de comunica-
ció són massa alarmistes i recorda 
que n’hi hagut altres crisis també 
molt dures que fi nalment s’han 
superat. L’organisme que repre-
senta compta amb 1.200 associats 
dels quals al voltant de 200 són 
del municipi.

-Com està la situació econòmica 
en el sector de l’hostaleria?
La caiguda del negoci ha estat ge-
neral, d’entre el 18 i el 20%, però 
és menys dramàtica del que es 
parla. Sobretot l’àmbit més casti-
gat és el de l’oci nocturn. La gent 
es frena molt a l’hora de gastar.
-No és tan greu com sembla?
Crec que els mitjans estan fent 
massa alarmisme i això està ge-
nerant una por col·lectiva. És cert 
que la desocupació està creixent i 
es parla que arribarà al 20%, però 
no oblidem que al 1992 la taxa 
d’atur va arribar a ser del 24%. 

Hem viscut crisis molts greus i al 
fi nal les hem acabat superant. 
-I aquesta, la veia venir?
El sector immobiliari havia de pe-
tar, havia entrat en una espiral de 
preus insostenible i que ha acabat 
arrossegant els bancs. I això ho 
està pagant el nostre sector que és 
un valor sòlid. Nosaltres no hem 
especulat i ara ens trobem amb 
què no ens renoven els crèdits. 
Això és injust. Les pime generem 
entre el 87 i el 90% dels llocs de 
feina a Catalunya.
-Què en pensa de les ajudes pro-
posades pel govern?
Nosaltres no hem vist cap mesura 
efectiva. Ara tocaria bonifi car les 
contractacions, baixar els impos-
tos i la pressió fi scal i això no està 
passant. Espanya és un país de ser-

veis i una potència des del punt de 
vista turístic però, si ens continuen 
ofegant econòmicament, els hosta-
lers deixarem de ser competitius.
-Quina recomanació fa als 
mem  bres del Gremi?
Que controlin molt la despesa. 
Ara no és moment de guanyar di-
ners, sinó de resistir. No ens hem 
de deixar portar pel pessimisme, 
contràriament hem de fer una lec-
tura positiva de la crisi.
-Com ara...
Cal aprofi tar el moment per 
adaptar-nos a la realitat. Ajustar 
els preus d’acord amb el cost dels 
productes i utilitzar la imaginació 
per oferir novetats i varietat als 
nostres clients. Hem d’aprendre 
del moment actual i esperar que 
torni la confi ança als mercats.

Pilar Abián | La Ferreria

ENTREVISTA A ENRIC GENÉ

Enric Gené, al despatx del Gremi que té la seva seu al polígon de la Ferreria | GREMI D’HOSTALERIA
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La fi rma local Molmasa innova en 
el món dels envasos per a làctics
El gerent de l’empresa, guardonat pel CETIB amb el premi al millor treball d’innovació

L’empresa de motllos i matrius 
Molmasa, ubicada al polígon de 
la Ferreria, ha patentat un mot-
llo que permet fer un envàs de 
plàstic bicapa per a llet i derivats 
làctics, amb barrera total de llum. 
L’invent –fruit de la col·laboració 
amb les fi rmes Novapet i Vestal-
Maschinen AG–, permet fabricar 
ampolles de PET amb menys ma-
tèria primera i, per tant, més eco-
nòmiques garantint, alhora, que la 
llet queda protegida i manté totes 
les seves qualitats. Una altra de les 
particularitats de l’envàs és que és 
reciclabe al 100%.
Tot i que el projecte, anomenat 
Prelactia, encara es troba en una 
fase inicial quant a la seva comer-
cialització, els experts ja han valo-
rat positivament la seva aportació 
tecnològica. És el cas del Col·legi 
d’Enginyers Tècnics de Barcelo-
na (CETIB), que ha distingit el 
gerent de Molmasa, Angel Atan-
ce, amb el Premi al millor treball 
d’innovació, dotat amb 8.000 eu-
ros. “Hem treballat molts mesos 

en equip per a aquest projecte, 
destinant hores del nostre temps 
lliure, així que el premi és col-
lectiu”, explica Atance.

Aposta de futur. Molmasa comp-
ta amb 36 treballadors i fa 21 
anys que es va establir al muni-

cipi, primer amb una sola nau i 
ara amb dues, perquè el taller ha 
quedat petit. A fi nal de la passa-
da dècada la indústria, davant la 
competència del mercat asiàtic, 
va decidir especialitzar-se i apos-
tar per la innovació i la creació 
de nous productes.

Pilar Abián | La Ferreria

INDÚSTRIA

Atance, amb la preforma feta amb el motllo Prelactia que després es transforma en ampolla | P. ABIÁN

Marta
Bacardit

Sáez
12è aniversari

“Et sé molt lluny però em convides
amb els ulls clars a recordar-te
i ara amb un gest desmesurat
faig del teu gest el meu miratge”

Miquel Martí i Pol
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>Societat Tornen els viatges de 
la gent gran amb noves 
propostes PÀG. 15

La inauguració de la nova 
escola de primària tindrà 
lloc el 7 de març PÀG. 14

15È ANIVERSARI

Andròmines vol adaptar-se als nous temps 
mantenint l’esperit d’atenció als exclosos
L’associació d’integració sòciolaboral, que gestiona la Deixalleria Municipal, farà diferents activitats commemoratives durant aquest any 

Una performance de Dèria Teatre 
sobre la fi losofi a d’Andròmines 
–“recuperar deixalles per recupe-
rar persones”– va obrir el primer 
dels actes que organitzarà l’entitat 
a Montcada al llarg d’aquest any 
per commemorar el seu quinzè 
aniversari. L’acte, fet el 5 de febrer 
al Kursaal, va comptar amb l’as-
sistència d’un centenar de perso-
nes i una representació municipal 
encapçalada per la regidora de 
Participació Ciutadana, M. Tere-
sa Gallego (PSC), qui va destacar 
en la seva intervenció que entitats 
com Andròmines “són del tot ne-
cessàries per donar resposta a les 
situacions  d’exclusió social”. 

Diferències socials. L’economista  i 
president de l’ong Justícia i Pau, Ar-
cadi Oliveres, va fer una conferèn-
cia sobre les situacions de pobresa 
al món, a Espanya i a Catalunya 
i va elogiar la feina d’acollida que 
fa Andròmines “de les víctimes 
d’un sistema pervers on cada 
vegada hi ha més diferències  
socials”, peró també va fer una 
crida a la necessitat d’organitzar-se 
col·lectivament “per denunciar i 

lluitar contra tota forma de po-
bresa”. L’acte el va cloure el presi-
dent i cofundador d’Andròmines, 
Sebastià Heredia, qui va recordar 
els inicis de l’entitat i va agrair la 
col·laboració i l’esforç de persones 
i institucions com l’Ajuntament, 
Càritas Parroquial i Acció Solidà-
ria contra l’Atur, “sense les quals 
no hauríem pogut fer tot aquest 
camí”. Heredia va apostar per 
continuar endavant, responent els 
nous reptes de futur i mantenint 
l’esperit originari d’Andròmines 
que va resumir com “un crit con-
tra l’exclusió”. 

Nous serveis. Andròmines gestio-
na la Deixalleria Municipal i té 
dues bo ti gues, una a la Carretera 
Vella de Montcada i una altra al 
carrer Languedoc de Barcelona, 
on també té les ofi cines centrals. Al 
costat de la Deixalleria Municipal, 
al polígon de la Ferreria, hi ha la 
nau de classifi cació i reciclatge del 
material que recull, majoritària-
ment roba i voluminosos. També 
és responsable del servei itinerant 
de minideixalleries i de la recolli-
da de voluminosos al carrer per a 
l’Ajuntament. 
En els últims dos anys, s’ha espe-
cialitzat en recollir i reparar ordina-
dors, en conveni amb el Departa-
ment de Justícia de la Generalitat, 
per crear xarxes informàtiques de 
baix cost “amb l’objectiu que 
tothom pugui accedir a les no-
ves tecnologies i trencar així la 

bretxa digital”, explica Marisa 
Gliosca, directora tècnica de l’en-
titat. Andròmines també imparteix 
tallers d’educació ambiental a esco-
les i cursos d’alfabetització infor-

màtica a diferents centres peniten-
ciaris de Catalunya, en una nova 
línia de treball que vol potenciar. 
L’entitat compta amb una plantilla 
de 30 contractades, entre personal 

i usuaris, “fet que considerem 
un triomf tenint en compte els 
temps que corren”, ha assenyalat 
la directora social d’Andròmines, 
Montse Romo.

Andròmines repara 
ordinadors per crear 
xarxes informàtiques 
de baix cost i trencar 
així la bretxa digital

Laura Grau | Can Sant Joan

El personal d’Andròmines a la nau de reciclatge destriant la roba que els hi arriba per a la seva posterior venda | ARXIU/SANTI ROMERO

D’esquerra a dreta, Sebastià Heredia, M.Teresa Gallego i Arcadi Oliveres | LAURA GRAUDèria Teatre va fer una performance | S.ROMERO
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L’AMPA del Miró       
proposa una 
reunió conjunta 
sobre el nou IES

L’AMPA de l’IES Montserrat 
Miró ha convocat una reunió el 
24 de febrer (19.30h) amb altres 
entitats de pares i mares i amb 
les AV per avaluar la situació i 
proposar accions a dur a terme 
per reclamar la construcció im-
mediata del nou IES, donat que 
els pressupostos de la Generalitat 
per al 2009 a Montcada no han 
inclòs cap partida al respecte. 

Ordre de prioritat. Des de la de-
legació territorial de la Genera-
litat es va informar a mitjan de 
gener a la regidora d’Educació, 
Ana Rivas (PSC), i al director 
del centre de secundària, Ma-
nuel Vidal, que s’havia entrat 
per registre la petició de donar 
prioritat a l’IES montcadenc per 
dos motius, la manca de places 
en un futur pròxim i la segure-
tat dels escolars. A data d’avui, 
però, no s’ha ratifi cat aquesta 
decisió en els acords de govern 
de l’executiu català. L’11 de fe-
brer, Josep Lluís Domelló, de la 
delegació territorial va assistir 
al Consell Escolar de l’IES, per 
informar la comunitat educativa 
sobre l’estat actual del projecte.

Silvia Díaz | Redacció

El centre obre aquest curs amb una única aula de P3 i anirà incorporant noves classes de forma progressiva durant els propers anys

EDUCACIÓ

La nova escola de primària de Mas 
Rampinyo s’inaugurarà el 7 de març

El 7 de març s’inaugurarà el nou 
CEIP de Mas Rampinyo, que 
obrirà portes amb una sola aula 
de P3 acollint els alumnes del 
centre que van iniciar el curs al 
setembre al CEIP Elvira Cuyàs,  
a l’espera d’estrenar el nou equi-
pament, al carrer Joan Miró de 
Mas Duran, al costat del parc de 
la Llacuna. Al setembre entrarà 
en funcionament l’aula de P4 i 
cada any s’aniran afegint paula-
tinament la resta de cursos. Ara 
per ara, el que hi ha construït és 
l’espai de preescolar que disposa 
de sis aules, un menjador i una 
sala de psicomotricitat, amb una 
superfície total de construcció de 
948,25 m2. 
Resta pendent l’edifi ci de pri-
mària, que s’anirà fent en els 
propers mesos, les obres del qual 
estan ajudicades des de l’estiu 
del 2008 per 3,7 milions d’euros. 
En total, la construcció de tot el 
centre costarà al voltant de 5,7 
milions i ocuparà una superfície 
de 8.000 m2.

Pilar Abián | Redacció

Un dels grups d’alumnes que estudia per obtenir el Graduat Escolar de Secundària, una de les ofertes que té més demanda | FOTOS: LAURA GRAU

l’aposta

L’Escola d’Adults ha fet un pas im-
portant en la formació sobre noves 
tecnologies. El centre compta amb 
una aula d’informàtica amb una 
quinzena d’ordinadors, on fan 
clas  ses tres grups d’alumnes, i una 
altra aula d’autoformació, amb 
quatre terminals més, que s’utilitza 
per consultar ofertes de feina per 
Internet o buscar informació per 
reforçar el temari. “Ha costat molt 
que la gent utilitzés l’aula, però 
ara ja és normal el seu ús entre 
l’alumnat que té disponibilitat 
horària i ve una estona abans de 
les classes”, explica Gràcia | LG

Noves tecnologies

Fàtima Zohra, de 26 anys, és una de les alumnes de les aules d’acollida del centre

> Festa d’inauguració a 
l’Escola Bressol Font Freda
Un centenar de persones va assistir el 30 
de gener a la inauguració ofi cial de l’Escola 
Bressol Font Freda, un cop remodelada, 
que va estar presidida per l’alcalde, César 
Arrizabalaga i la regidora d’Educació, Ana 
Rivas. “El nostre compromís era crear 
210 places en aquesta dècada i ja en 
tenim 190”, va dir l’alcalde. Al 2010 està 
previst acabar l’EB Can Casamada  que 
substituirà la de la plaça Lluís Companys, 
ja obsoleta | PA

La construcció del parvulari del nou CEIP de Mas Rampinyo s’ha dut a terme a través d’un sistema modular | SANTI ROMERO

PILAR ABIÁN

L’Escola d’Adults, ubicada al carrer 
Reixagó de Can Sant Joan, traves-
sa un bon moment, tant pel que fa 
a la xifra de matriculats, al voltant 
de 400, com per la diversitat d’edat 
i la procedència de l’alumnat. 
Destaca l’augment d’inscrits a les 
classes per obtenir el Graduat en 
Educació Secundària (GES). Si fa 
dos o tres cursos només hi havia 
una vintena d’alumnes, ara aques-
ta xifra s’ha triplicat i en són una 
seixantena, la majoria gent jove 
que va deixar l’institut per falta de 
motivació o problemes personals i 
que ha trobat en l’Escola d’Adults 
una segona oportunitat per repren-
dre els estudis. És el cas de M. José 
Sánchez, de 17 anys i veïna de Ciu-
tat Meridiana, que va abandonar 
l’ESO a l’últim curs per motius 
de salut: “Estic molt contenta 
d’haver-me matriculat perquè 
avui dia no vas enlloc si no tens 
fet almenys l’ESO”, diu. Valeria 

Encinas, també de 17 anys i pro-
cedent de Bolívia, s’està treient el 
GES perquè vol estudiar Secreta-
riat “i trobar una bona feina”, 
explica. La directora del centre, 
Adela Gràcia, destaca que “cada 
vegada hi ha més alumnes que 
no es conformen amb la titula-
ció bàsica i fan el salt cap al grup 
de preparació per accedir als Ci-
cles de Grau Superior i, fi ns i tot, 
a la Universitat”. 

Amb ganes d’integració. Fàtima 
Zohra té 26 anys i fa 5 mesos que 
ha arribat del Marroc. Viu a la 
Ribera i acudeix setmanalment 
a l’Escola d’Adults de Can Sant 
Joan per aprendre castellà. Al seu 
grup hi ha persones de diferents 
edats i nacionalitats, la majoria 
del Marroc i Paquistà, però tam-
bé de Mauritània i els països de 
l’Est. Tots tenen en comú les ga-
nes d’aprendre l’idioma per poder 
integrar-se a la societat.

Laura Grau | Can Sant Joan

Augmenta el nombre de 
matriculats i es diversifi ca 
el perfi l de l’alumnat
La xifra d’inscrits per obtenir el GES s’ha triplicat respecte 
cursos anteriors i les aules d’acollida són plenes

ESCOLA D’ADULTS RAMON BALSALOBRE
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INICIATIVA MUNICIPAL

L’Ajuntament organitza la tercera 
edició dels viatges per a la gent gran 
L’oferta de destinacions s’ha reduït de 10 a 7, però s’ha inclòs la costa valenciana com a principal novetat

L’Ajuntament ha posat en mar-
xa la tercera edició dels viatges 
per a la gent gran, una iniciativa 
municipal que s’emmarca dins el 
programa de dinamització de les 
persones majors de 65 anys i els 
pensionistes del municipi. 
Per divulgar l’oferta de les des-
tinacions, el Consitori ha editat 
una revista –que es va presentar 
el 10 de febrer– on es recullen les 
set sortides programades per la 
geografi a peninsular entre els me-
sos d’abril i octubre. Continuen 
en cartera els viatges a la Serra de 
Cazorla, Madrid, Galícia, Cantà-
bria, Navarra i la Costa del Sol i 
s’ha afegit com a novetat la visita 
a València. 
L’oferta de viatges s’ha reduït de 
10 a 7 respecte l’edició anterior a 
causa de l’actual conjuntura de 
mesures de contenció de la des-
pesa del Consitori. “Hem volgut 
mantenir la iniciativa perquè 
està plenament consolidada i 

té molta demanda”, ha dit l’al-
calde, César Arrizabalaga (PSC), 
qui ha apuntat que en futures edi-
cions es podrien reservar algunes 
places a través de Serveis Socials 
per a les persones amb menys re-
cursos econòmics. 

Inscripcions. Les persones interes-
sades hauran de fer la inscripció 
del 23 de febrer al 13 de març a 
l’Ofi cina d’Atenció Ciudadana. Hi 
poden participar els empadronats 
a Montcada majors de 65 anys o 
els que els compleixin durant el 
2009 –pot venir el cònjugue o la 
parella–, a més dels pensionistes 
amb invalidesa i viduïtat i els pre-
jubilats, en aquests casos, sempre 
que tinguin 60 anys. El preu per 
persona  és de 343 euros, dels 
quals 250 els aporta l’interes-
sat i la resta, l’Ajuntament. En 
el moment de fer la reserva cal 
portar la sol·licitud degudament 
omplerta –que s’adjunta amb el 
catàleg– i el carnet d’identitat.

SÍlvia Alquézar | Montcada

Suport emocional 
a persones 
que cuiden 
dependents

Una desena de dones participa en 
la cinquena edició del taller Cuidar 
els que cuiden, gestionat per Serveis 
Socials i la Diputació i coordinat 
per l’assemblea local de Creu Roja. 
L’objectiu de les sessions és donar 
informació i ajuda psicològica a les 
persones que tenen cura d’una per-
sona amb dependència. 
Les trobades tenen lloc els diven-
dres d’11 a 12h, fi ns al mes de 
juny, al Casal de la Gent Gran de 
Montcada i Reixac, al parc Salva-
dor Allende. El 6 de febrer es va 
presentar ofi cialment el curs, en 
un acte que va comptar amb la 
presència de la regidora de Ser-
veis Socials, M. Carmen Gonzá-
lez (CiU), i el president de Creu 
Roja de Ripollet, Cerdanyola i 
Montcada, Francesc Rosset. “A les 
sessions expliquem nocions bàsi-
ques de com atendre un malalt i 
també suport emocional, que és 
molt important perquè les cui-
dadores no s’enfonsin quan es 
troben amb situacions difícils”, 
ha explicat Cristina Sánchez, la 
psicòloga de Creu Roja que dina-
mitza el taller.

Silvia Díaz | Redacció

La regidora de Participació Ciutadana i l’alcalde durant la presentació dels viatges | SILVIA ALQUÉZAR
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Un jurat internacional ha escollit la montcadenca, que presentarà una col·lecció de tardor-hivern 

MODA

La dissenyadora Georgina Vendrell 
participarà a la Barcelona Fashion

La montcadenca Georgina Ven-
drell (Sabadell, 1983) és una de 
les 21 dissenyadores de moda es-
collides per un jurat internacional 
per participar en la propera edició 
del 080 Barcelona Fashion, que 
tindrà lloc del 16 al 18 de març a 
la Fira de Barcelona.
El certamen el convoca el Depar-
tament d’Innovació, Universitats 
i Empresa de la Generalitat com 
a plataforma per a joves promeses 
del món de la moda i comptarà 
enguany amb la presència d’una 
trentena de creadors catalans, de 
la resta de l’Estat Espanyol, euro-
peus, i la resta de continenents.
Els participants presentaran les 

col·leccions de tardor hivern per 
a la temporada 2009-2010. “No 
m’esperava que em triessin; 
espero que al públic li agradi 
la meva col·lecció i això es tra-

dueixi en vendes”, ha explicat 
la dissenyadora de Terra Nostra. 
Vendrell ha avançat que els seus 
dissenys reben el nom 51 i estan 
inspirats en l’hivern de Finlàndia.

Silvia Díaz | Redacció

Georgina Vendrell al seu taller de Terra Nostra, on dissenya i cus les seves peces | ARXIU/PILAR ABIÁN

en 2 minuts...

> Cultura científi ca a l’IES Montserrat Miró
L’IES Montserrat Miró va acollir el 7 i 8 de febrer el quart Congrés de Cultura 
Científi ca, que es va centrar en l’operació espacial Apol·lo tretze. El progra-
ma el van completar un cicle de conferències sobre la tecnologia espacial, 
vista des de di  verses disciplines, i la projecció de pel·lícules | LG

IES M.MIRÓ

> Murals a favor de la pau a l’IES la Ferreria
La pintada de murals pacifi stes 
va ser una de les activitats que es 
va desenvolupar el 30 de gener a 
l’IES La Ferreria en commemora-
ció de la Jornada per la pau i la 
no violència. El programa també 
va incloure tallers i conferències. 
D’altra banda, el centre acollirà 
fi ns al 16 de febrer la mostra La violència que acceptem | PA

PILAR ABIAN
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Una revista trimestral i un web canalitzen les notícies i les opinions de la urbanització

BOSC D’EN VILARÓ

La idea és combatre els estereotips que hi ha del seu país

NOVA ENTITAT

Es crea a la Ribera una 
associació de colombians

La Ribera té una nova entitat. Es 
tracta de l’Asociación Colombiana 
Cultural-Religiosa, formada per 
un grup de colombians que viu 
al barri. La iniciativa va néixer 
a partir de les primeres jornades 
multiculturals que es van fer a la 
Ribera a fi nal de l’any passat. Al-
guns veïns d’origen colombià van 
participar a l’experiència i van 

decidir constituir una associació 
per donar a conèixer els costums, 
el menjar i la tradició del seu país 
des d’una vessant religiosa. 
El seu principal objectiu és difon-
dre una Colòmbia “que no tingui 
res a veure amb el narcotràfi c 
i la droga”, ha comentat un dels 
seus membres, el missioner Juan 
Manuel Fuentes, que fa 10 mesos 
que va arribar a Espanya.

Sílvia Alquézar | Redacció

Alguns integrants de la nova entitat amb un barret típic de Colòmbia | SANTI ROMERO

‘El bosc parla’ neix com a un nou 
mitjà de comunicació per al veïnat

Begona Navajo i Hugo Delgado, 
ambdós veïns del Bosc d’en Vila-
ró, són els responsables de la nova 
publicació El bosc parla i del web 
elboscparla.com, dos nous canals 
de comunicació que tenen com a 
objectiu informar del que passa al 
veïnat.
La revista és de carácter trimestral 
i inclou articles escrits pels veïns i 
fotografi es sobre les activitats que 
es fan a l’urbanització, tant les que 
promou l’AV com el propi mitjà. 
“Volem que sigui un canal útil 
per transmetre totes les notícies 
que ens afecten i que serveixi 
perquè els veïns puguin donar la 
seva opinió”, explica Navajo.

 

Edició digital. El contingut de la 
publicació es pot consultar al web 
elboscparla.com, un portal que comp-
ta amb seccions que s’actualitzen 
gairebé a diari com ara el de “no-

tícies” o la “pròxima és…” que fa 
referència a l’agenda d’activitats 
programada a la urbanització. 
També hi ha una secció oberta a la 
participació, el “llibre de visites”, en 
què els veïns poden expressar les se-
ves opinions i una altra que explica 
la història del Bosc d’en Vilaró, una 
urbanització situada a la serralada 
de Marina, al límit amb Badalona, 
que es va crear com a tal a la dèca-
da dels 70 i que avui dia continua a 
l’espera de ser legalitzada. 
Tant la revista com el web El bosc 
parla es fi nancien amb publicitat i 
amb iniciatives enginyoses, com la 
venda de clauers fets a mà en un 
taller lúdic, que compta amb la 
participació d’alguns veïns.

Pilar Abián| Redacció

Navajo i Delgado, amb la revista | PILAR ABIÁN

Consultori 
odontològic al 
nord d’Àfrica 

Quatre alumnes de l’IES La 
Ferreria i dos professors són 
des de principi de Febrer a 
Mauritània per participar du-
rant 15 dies en un projecte so-
lidari de salut bucodental que 
promou l’organització Dentis-
tas sobre ruedas (DSR). Els 
estudiants són del Cicle forma-
tiu de Grau superior de pròtesi 
dental i d’higiene bucodental. 
És la primera vegada que l’IES 
La Ferreria pren part en aques-
ta experiència que comparteix 
amb l’IES Salvador Seguí de 
Barcelona. 
L’expedició, carregada amb ma-
terial odontològic, ha muntat 
un consultori a la població de 
Maghama. Un cop hagi tornat 
aquest grup, sortirà un altre en 
direcció al Senegal també amb 
alumnes i professorat de l’IES 
La Ferreria.

Pilar Abián | Redacció
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>La bústia del lector >Editorial
Sumar esforços
La valorització de residus a 
les cimenteres és una qües-
tió que no només preocupa 
la Plataforma Antiincineració 
de Montcada i Reixac, tam-
bé ha creat alarma a altres 
punts d’Espanya i ha motivat 
la creació de col·lectius com 
Toledo Aire Limpio i Bierzo 
Aire Limpio que dubten dels 
suposats benefi cis mediam-
bientals d’aquesta pràctica. 
Es calcula que a Espanya hi 
ha una quarantena de plata-
formes d’aquest tipus que, 
ara per ara, fan la guerra pel 
seu compte. En breu, però, 
podria prosperar la iniciativa 
de crear una coordinadora 
de plataformes que uneixi els 
esforços de tots els col·lectius 
i actuï com un autèntic grup 
de pressió davant de les ad-
ministracions.
Les Plataformes de Montca-
da, el Bierzo i Toledo ja han 
començat a fer les prime-
res passes en aquest sentit 
anant juntes al Congrés per 
aconseguir que prosperi una 
proposició no de llei presen-
tada per IU amb l’objectiu de 
fer sentir la seva veu. Entre 
d’altres qüestions, volen que 
s’unifi quin els criteris d’actua-
ció en matèria de valorització, 
ja que avui dia el govern té 
delegades les competències 
a les comunitats autònomes 
i cadascuna actua d’acord 
amb els seus criteris. Aques-
ta circumstància encara crea 
més desconfi ança entre les 
plataformes que no entenen 
perquè el que és vàlid a To-
ledo no serveix a Catalunya o 
a l’inrevès. L’únic que tenen 
clar és que la pressió ciutada-
na és l’única via per forçar el 
govern a controlar la valoritza-
ció i a impedir l’ús de residus 
perillosos a les cimenteres.
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El proper número, el 27 de febrer

Paret recuperada al carrer Domingo Fins

laveu@montcada.org

Visc al carrer Sant Jaume i m’agradaria saber si està previst substituir 
en algun moment els contenidors d’escombraries per models més 
còmodes per als ciutadans, especialment per a la gent gran, que 
sovint es veu obligada a deixar la bossa fora del contenidor per la 
impossibilitat d’obrir-lo. Concepció Ruiz I Montcada
Ara per ara, no tenim previst substituir-los ja que l’opció ideal seria 
la del contenidor soterrat, que permet obrir el dipòsit amb el peu, 
però justament aquest sistema no es pot implementar al nucli antic 
de Montcada perquè els carrers són molt estrets i el camió que fa 
la recollida d’escombraries d’aquests contenidors no hi passa. No 
obstant això, estudiarem si hi ha en el mercat algun model adient 
per donar resposta a la seva demanda. Sergio Hermoso, regidor de 
Serveis Municipals (PSC)

Sentencias incumplidas
Numerosos estudios de investigación 
recogidos en informes de la UNESCO 
y de UNICEF han demostrado que los 
escolares aprenden a leer y a escribir 
más rápido y adquieren mejor otras 
aptitudes académicas cuando reci-
ben los conocimientos iniciales en su 
lengua materna. Además, aprenden 
un segundo idioma con mayor rapi-
dez. Por estos motivos, el artículo 
21.2 de la ley 1/1998 de política 
lingüística dice que los niños tienen 
derecho a recibir la primera enseñan-
za en su lengua habitual, ya sea el 
catalán o el castellano. Por supuesto, 
jamás ningún gobierno de la Gene-
ralitat cumplió con este mandato, ni 
con las sentencias del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cataluña y ahora 
también del Tribunal Supremo.
El derecho de millones de niños y pa-
dres ha sido conculcado, imponiéndo-
se la inmersión lingüística obligatoria 
en detrimento de un bilingüismo res-
petuoso y representativo de la socie-
dad catalana. El fracaso escolar entre 
los alumnos castellanohablantes como 
consecuencia de esta práctica injus-
ta se ha disparado y es muy superior 
al de los niños catalanohablantes. El 
futuro de nuestros hijos y nuestra li-
bertad parecen importarle un rábano 
al nostre Molt Honorable President. 
Un presidente que incumple leyes y 
sentencias es indigno de seguir en su 
cargo, por ello pedimos su dimisión.

Ramiro Allas
Agrupación Cerdanyola-Ripollet-

Montcada de Ciutadans

Cantar a la Coral
La Coral Mare de Deu del Turó de 
Montcada vol agrair a La Veu de Mont-
cada i a Montcada Ràdio el seguiment 
que aquests mitjans de comunicació 
locals han fet durant molts anys de les 
nostres actuacions a concerts i altres 
esdeveniments. La Coral, com entitat 

divulgadora de la música, necessita 
del suport dels mitjans per tal de do-
nar a conèixer al públic en general la 
nostra tasca. Ens mou sobretot l’amor 
a la música, al cant coral i a la cultura. 
La música és un llenguatge universal 
que no coneix fronteres ni ideologies i 
que ens fa més solidaris amb totes les 
formes de ser i entendre les coses. Vo-
lem aprofi tar aquestes línies per animar 
tots els qui estimen la música i que els  
agradi cantar, que vinguin a la Coral. 
Cantar és per a tots nosaltres una forma 
d’expressió dels sentiments i una activi-
tat molt enriquidora per a l’esperit.

Josep Capella
Coral Mare de Déu del Turó

Fibromiàlgia
Finalment, amb les investigacions 
de l’Hospital del Mar sobre lesions 
en la musculatura dels pacients de 
fi bromiàlgia, es demostra que els do-
lors dels afectats són reals (http://www.
imim.es/noticias/view.php?ID=97). 
Després de massa anys de patiment 
i, sobretot, d’incomprensió esperem 
que s’obri un camí d’esperança per 
a nosaltres, doncs la majoria som 
titllats de malalts imaginaris, manià-
tics i neuròtics que només pretenem 
viure del “cuento”. I més, si després 
de molts intents, aconseguim una 
invalidesa –fi ns fa poc per considerar-
nos malalts mentals i no pas pel dolor 
que patim. Potser seria hora que més 
d’un invoqués el seu “mea culpa”, es-
pecialment els metges que ens han atès 
de mala manera agreujant els nostres 
mals degut a la seva indiferència i 
mala actuació. Ignorar la malaltia ha 
infl uït negativament i, en molts casos, 
ha destruït persones i famílies sence-
res. Esperem que ara, amb les proves 
evidents, deixi de ser una malaltia 
maleïda, s’inverteixi en investigació 
(dels diners recollits a la Marató per 
malalties que cursen en dolor diuen 
que no se n’ha rebut ni un cèntim) i 

es trobi fi nalment quelcom per tal de 
guarir-nos i integrar-nos socialment. 
Personalment i moltíssima gent hem 
trobat força millora amb l’ozó i no 
podem entendre perquè Sanitat es 
mostra tan tancada al respecte. Per 
tal de col·laborar en la difusió de la 
malaltia he penjat un escrit novel·lat 
al web www.joescric.com amb el títol 
Estimar-me, per què no? M’agradaria 
molt compartir-lo amb vosaltres. 

Àngels Espeig
Barberà del Vallès

Llengües
Algú ha escrit en La Veu que està molt 
bé estudiar totes les assignatures en 
català, que l’hem de fomentar, que els 
catalans han estat derrotats en la seva 
llengua durant el franquisme (no són 
exactes les frases) i que mai hauríem 
de cedir, doncs és un idioma igual que 
un altre. Vull contestar a aquest senyor 
que està molt equivocat. Espanya, de-
safortunadament, s’ha dividit perquè 
la llengua és el primer que divideix els 
pobles. L’idioma bàsic per tot hagués 
de ser el castellà i no l’espanyol. El ca-
talà comença en un diminut racó d’Es-
panya i acaba als Pirineus. No obstant 
això, el castellà comença a Espanya 
i recorre gairebé tot l’orbe mundial, 
sent milions i milions de persones 
les que el parlen. Jo parlo l’espanyol, 
que és el conjunt del gallec, el basc, 
el valencià, el català, l’andalús i el 
castellà. Els governs de la nació s’han 
equivocat obligant els nens a estudiar 
prenent per base la llengua vernacla. 
Almenys hagués d’obligar a estudiar 
tots els dialectes o idiomes d’Espanya: 
l’espanyol. Que fa un català parlant 
català fora de Catalunya? L’indi. Crec 
que tots els lectors saben i aplaudei-
xen que sigui així. Si algú pensa el 
contrari, li agraeixo poder llegir els 
seus arguments.

Francisco Gutiérrez
Chiclana de la Frontera (Càdis)

És gratifi cant veure com al 
carrer Domingo Fins, després 
d’ anys de molt deteriorament 
d’una paret-tanca, fi ns i tot 
esbotzada des de fa mesos, 
amb el dalt de la columna a 
punt de caure i amb una al-
çada que permetia que tot-
hom ho fes servir d’abocador 
–imatge de l’esquerra–, fi nal-
ment s’hagi arreglat, arrebos-
sat i aixecat i així llueix!

E. R. | MONTCADA CENTRE

Pediatría en los dos CAP
En el número anterior de La Veu se 
habla sobre la reivindicación de co-
lectivos ciudadanos que denuncian 
defi ciencias en la atención y los 
servicios de salud. Con estupor y sor-
presa leo que, después de la reunión 
entre el sr. alcalde, el sr. Barbany el 
director de Servei Català de la Salut 
de la Regió Centre y ante la presión 
de colectivos, para que no centralicen 
el servicio de pediatría en el CAP Les 
Indianes, se decide que el servicio de 
medicina infantil no se traslada si no 
hay consenso. No obstante, el Sr. Bar-
bany comenta: “De momento, mante-
nemos el servicio tal y como está con 
dos pediatras en cada ambulatorio y 
no descartamos que el traslado sea a 
la inversa, que todo quede en el centro 
si se considera oportuno”.
¿Quieren enfrentar a los ciudada-
nos? El “divide y vencerás” está 
muy arraigado en nuestra cultura. 
Por favor, dejen de marear la perdiz 
y de desvestir a un santo para vestir 
a otro. Limítense (los tres) a dar una 
sanidad pública y de calidad, que es 
su trabajo, y déjense de tantos aseso-
res, consultores e informes y con esos 
presupuestos paguen profesionales, y 
con ello quedarían como unos señores 
ante la ciudadanía, porque la ciudada-
nía no es tonta. Se construyeron dos 
CAP, dada la especial morfología de 
nuestro municipio (dividido en barrios) 
para que todos los ciudadanos tuvie-
ran facilidad de acceso a los servicios. 
Si centralizan servicios en un solo CAP 
siempre perjudicarán otras zonas de 
Montcada. La mejor opción no es cen-
tralizar servicios sino tener los medios 
necesarios para los habitantes que so-
mos. Mi pregunta es: si protestamos 
y nos movilizamos los que pertenece-
mos al CAP Les Indianes, ¿qué harán? 
¿habrá consenso con nosotros? 

J.S.G.
Pla d’en Coll
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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

13 l divendres
Xerrada. Sobre la situació a Palestina, a 
càrrec de Jamal Lalabidi, representant 
de la comunitat palestina de Cata lunya, 
Joan Josep Nuet, senador d’EUiA i acti-
vista de l’ong Free Gaza i David Velasco, 
de la Plataforma. Hora: 19h. Lloc: Sala 
institucional de la Casa de la Vila. Orga-
nitza: Plataforma Aturem la Guerra.

14 l dissabte
Espectacle. De sarsuela, a càrrec del 
Grup de gimnàstica del Casal de la Gent 
Gran Casa de la Mina. Hora: 19h. Lloc: 
Espai Cultural Kursaal. Gratuït.

15  l diumenge
Visita. A la Colònia Güell. Hora: 10h. 
Lloc: Plaça Espanya-Creu Coberta. Or-
ganitza: Fundació Cultural. 

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

Concert. De piano i violoncel, a càrrec 
de Francesc Teixidó i Gheorghe Motatu. 
Hora: 19h. Lloc: Auditori. Preu: 6 euros 
(veure pàgina 21).

19 l dijous
Concurs. De truites. Hora: 17h. Lloc: 

Sala petita del Gran Casino de Terra 
Nostra. Organitza: Xarxa de Dinamitza-
ció i AV de Terra Nostra.

Carnaval. Arribada del Rei Carnestoltes i 
la seva nova cort. Cercavila amb el grup 
Xip Xap. Coca de llardons i vi. Hora: 
17.30h. Lloc: Estació de Montcada-
Manresa (veure pàgina 20).

20 l divendres
Visita. A l’Arxiu “El Pavelló de la Re-
pública”. Hora: 16.45h. Lloc: Metro 
Montbau. Organitza: Fundació Cultural.

Carnaval. RCarnaval. Rua pels carrers 
de Can Cuiàs,  desfi lada de disfresses 
i xocolatada popular. Hora: 18h. Orga-
nitza: Centre Cívic Can Cuiàs i Creu Roja 
Cerdanyola-Montcada-Ripollet.

21 l dissabte
Carnaval. Rua pels carrers de Montcada.
Hora: 18h. Punt de sortida: carrer Bifur-
cació de Can Sant Joan. Itinerari: Bateria, 
Masia, Mina, av. de la Unitat, Pasqual, 
Elionor, Major, Pont dels Hermanos, Rambla 
dels Països Catalans, Camí de la Font Freda i 
Pavelló Miquel Poblet (veure pàgina 20).

22 l diumenge
Ball. De disfresses per a tota la família, 
amb el grup Amadeu & Cia. Hora: 12h. 
Lloc: Plaça de l’Església.

Ball. De Carnaval i concurs de disfresses. 
Hora: 17.30h. Lloc: Casal de la Gent Gran 
Casa de la Mina. Organitza: Regidoria de 
Participació Ciutadana.

24 l dimarts
Inauguració. De l’exposició Artecontra-
guerra, del grup Austral. Hora: 19.30h. 
Lloc: Auditori Municipal.

25 l dimecres
Festa. Arribada de la Quaresma i co-
miat del Rei Carnestoltes. Animació i 
ball amb la companyia Els Trapelles, 
veredicte del concurs de sardines i xo-
colatada infantil. Hora: 17.30h. Lloc: 
Plaça de l’Església.

Festa. Enterrament de la sardina. 
Hora: 17.30h. Lloc: Gran Casino de Te-
rra Nostra.

27 l divendres
Exposició. De fotografi a sobre el Carna-
val 2009. Lloc: Sala d’exposicions de la 
Casa de la Vila.

28 l dissabte
Ball. De Carnaval i concurs de disfres-
ses. Hora: 22h. Lloc: Gran Casino de Te-
rra Nostra. Organitza: AV Terra Nostra.

Arribada del Rei 
Carnestoltes i de 
la seva nova cort

19 de febrer, a l’estació de 
tren Montcada-Manresa, 
a les 17.30h
(veure pàgina 20)

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

13 14 15

20 21 2217 18 1916

23

Guix E.Relat E.Relat

Pardo Guix GuixRivas Duran VilaJ.Relat

J.VilaJ.Relat Rivas DuranV.Nieto

25 272624
Pardo Pardo

28 29

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 
 Artecontraguerra 
 del grup Austral
 24 de febrer, a les 19.30h

Kursaal

Exposició de fotografi es 
del Carnaval 2008
Fins a l’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 amateur

Sala Sebastià Heredia

Espectacle de sarsuela
Grup de gimnàstica del Casal de la 
Gent Gran Casa de la Mina
14 de febrer, 19h

Agenda

 CONCERT
 Francesc Teixidó i 
 Gheorghe Motatu
 15 de febrer,  a les 19h
  Preu: 6 euros
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CARNAVAL

La Festa Major no 
tindrà concurs de  
Focs Artifi cials PÀG. 22

El fi nalista d’‘El Basar’ de 
gener és Esteve Compte, 
de Cornellà  PÀG. 23

Elisenda i Guillem de Montcada 
són alguns dels nous components 
de la nova cort del Rei Carnestol-
tes que arribarà a Montcada amb 
tren el 19 de febrer (estació de 
Montcada-Manresa, a les 17.30h) 
per inaugurar els actes del Carna-
val 2009. A més de personalitats 
històriques, el seguici incorpora 
personatges de fi cció, els noms 
dels quals fan referència a algu-
nes famílies del municipi, com 
l’Esmuxinat, El Reganyando o la 
senyora Carquinyoli. “L’objectiu 
–explica la regidora de Cultura, 
Amèlia Morral (CiU)– és que el 
públic s’acostumi a aquests per-
sonatges i els reconegui en cada 
edició”. 
A diferència dels anys anteriors, 
en aquesta edició el Carnestoltes 
i el seu seguici no encapçalaran la 
Gran Rua de Carnaval, prevista 
el 21 de febrer i que compta amb 
una onzena de grups inscrits, en 
el moment de tancar aquesta edi-
ció. “La reducció del pressupost 
del departament ens obliga a 
suprimir la comparsa munici-
pal”, diu Morral. Les persones 
disfressades que no formin part 
de cap comparsa però vulguin 
desfi lar a la Rua, ho podran fer 
situant-se darrera de l’últim grup. 
El recorregut no ha variat respec-
te altres anys. 

Sambòdrom. El Carnestoltes dona-
rà la benvinguda a les comparses 

participants un cop arribin al pa-
velló Miquel Poblet, convertit en 
sambòdrom i on cada grup podrà 
desenvolupar la seva coreografi a. 
L’acte serà presentant per Jordi 
Amenós i la banda Pentina el Gat. 
A partir de la mitjanit, comen çarà 
el ball amb l’orquestra Cimarrón.  
Una altra novetat és que, en lloc 
de la discoteca mòbil, a partir de 
les 2h, la mateixa orquestra tocarà 
música per al públic més jove que 
vulgui allargar la nit fi ns a les 4h.

Ball familiar. La plaça de l’Esglé-
sia acollirà el 22 de febrer un ball 
de disfresses per al públic familiar 
amb el grup Amadeu & Cia (12h). 
Aquest serà l’últim dia per partici-
par al concurs de sardines carna-

valeres, que poden estar fetes de 
paper, roba o materials reciclats. 
Les creacions s’han de lliurar a 
l’Auditori a partir del 19 de febrer. 
El Rei Carnestoltes triarà les més 
imaginatives i les premiarà amb 
barrets originals durant l’acte del 
seu comiat, el 25 de febrer. Un 
nou personatge, la Quaresma, 
serà l’encarregat d’expulsar el Rei 
de la disbauxa i posar fi  a tants 
dies de gresca. Hi haurà ball amb 
Els trapelles i una xocolatada in-
fantil. La responsable de Cultura 
ha destacat que, malgrat la crisi, 
s’han mantingut les ajudes a les 
comparses “que són l’essència 
d’una de les rues més lluïdes i 
participatives del Vallès i que 
hem de seguir conservant”.

Laura Grau | Redacció

La reducció del pressupost obliga a prescindir de la comparsa municipal a la Rua

El Carnestoltes presenta els 
nous personatges de la cort

recomanació

La sala Sebastià Heredia del 
Kursaal acull fi ns a l’1 de 
març una exposició sobre el 
Carnaval 2008, que inclou fo-
tografi es de les 13 comparses 
que van participar a la Rua i 
part del vestuari que van lluir 
durant la desfi lada. La majoria 
de grups repeteix aquest any, 
com l’Espai Jove Can Tau-
ler, La Salle Connecta, L’April 
School of English, l’Associació 
de Carnaval Grup Endansa, 

Las Carrozas, l’Agrupament 
Escolta El Turó i l’esplai Sesa. 
La Rua 2009 també incorpo-
ra quatre comparses de nova 
creació, les dels centres cívics 
l’Alzina de Terra Nostra i la 
Ribera, la del Grup de Joves 
de Mas Rampinyo i la del con-
junt Bolívar Rock. Les millors 
imatges del Carnaval i la Rua 
2009 es podran veure en una 
exposició a la Casa de la Vila a 
partir del 27 de febrer | LG 

El Kursaal acull una exposició de fotos i 
disfresses de la Rua de Carnaval 2008

Aquest any el Rei Carnestoltes vindrà acompanyat d’un nou seguici | ARXIU/ SÍLVIA ALQUÉZAR

JOAN MIMÓ

PILAR ABIÁN
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Més de 200 persones van omplir 
el Gran Casino de Terra Nostra  
per assistir el 6 de febrer al primer 
concert de la gira de presentació 
del segon treball de La Pegatina 
titulat Via Mandarina, “Via per-
què en italià també signifi ca 
carrer i entronca amb el nostre 
primer disc Al Carrer!, amb 
melodies senzilles i contagio-
ses”, ha explicat el líder del grup 
Rubén Sierra. I el ‘Mandarina’? 
“Perquè fer un disc és un tre-
ball de xinos”, respon Sierra. 
El resultat d’aquesta intensa de-
dicació va quedar palès durant el 
concert. La Pegatina va tornar a 
demostrar el seu domini del di-
recte, tant pel que fa a la posada 
en escena com l’energia i la sin-
tonia amb el públic. L’actuació al 
Casi no va ser una forma d’agrair 
a l’AV de Terra Nostra que ce-
deixi el local al grup per assajar 
als matins. 

Col·laboracions. Via Mandarina su-
posa un gran salt a tots els nivells 
respecte als inicis de La Pegatina. 
Una veu més treballada, més 
experiència i la incorporació de 
dos instruments com la trompeta 
i l’acordió, que aporten a parts 
iguals sentiments de nostàlgia 
i alegria. El nou treball és una 
combinació de música fresca, 

divertida i ballable que té com a 
referent la rumba urbana. Cons-
ta de 14 temes cantats en català, 
castellà, gallec i portuguès, on es 
pot endevinar una adaptació d’un 
tema de Mártires del Compás i 
una altra del mític grup granadí 
Tatamka. També compta amb 
la col·laboració de D’Callaos, El 
Puchero del Hortelano, l’Always 
Drinking Marching Band i La Li-
moncello. El disc es podrà desca-
rregar des del web www.lapegatina.
com a partir del 23 de febrer, dia 
en què surt a la venda.

La rumba urbana de La Pegatina 
omple el Gran Casino de Terra Nostra

MÚSICA

Laura Grau | Terra Nostra

La Pegatina va tornar a demostrar a l’escenari del Casino la seva capacitat per fer música en directe i connectar amb el públic | SANTI ROMERO

El montcadenc
Francesc Teixidó 
farà un concert 
a l’Auditori
El compositor i pianista mont-
cadenc Francesc Teixidó farà un 
concert el 15 de febrer a l’Audi-
tori acompanyat del violoncel-
lista romanès Gheor ghe Motatu. 
El duet combinarà un repertori 
clàssic per a violoncel i piano, 
amb peces de Bach, Mendels-
sohn, Rachmaninov i Beetho ven 
i una mostra de la faceta creativa 
d’ambdós artistes.
Teixidó compagina la seva acti-
vitat artística, que li ha merescut 
diversos premis en el món de 
la sardana, amb la docència a 
diferents conservatoris de Cata-
lunya. Recentment, ha guanyat 
la sisena edició del Premi Mestre 
Conrad Saló, on ha aconseguit 
tant el premi musical dotat amb 
3.000 euros, com el premi popu-
lar que té una dotació de 900, 
amb la sardana Anhel d’esperança. 
També ha obtingut un accèsit al 
Premi SGAE de sardanes amb la 
peça Serenor, sofrença i joia  | LG

Francesc Teixidó i Gheorgue Motatu | ARXIU

proposta

La Pegatina ha fet una crida en-
tre els seus seguidors perquè 
participin el 15 de febrer (12h) 
a la gravació del vídeoclip del 
seu nou treball a la plaça de 
l’Església. La primera convo-
catòria, feta l’1 de febrer, es va 
anul·lar a causa del mal temps.
Els interessats que vulguin pren-
dre part en l’enregistrament s’han 
d’aprendre una coreografi a que 

es pot consultar a Youtube (www.
youtube.com/lapegatinatv) i han 
d’enviar un mail al grup confi r-
mant la seva participació. Tam-
bé han de dur un mocador d’un 
color viu.El tema escollit del disc 
que serà motiu del vídeoclip és 
Alosque, que compta amb la 
col·laboració de Maribel ‘La cani-
ja’ i Dani Felices, del grup terras-
senc D’Callaos | LG

Nova cita per fi lmar el segon videoclip

El grup montcadenc va presentar el seu nou treball ‘Via Mandarina’ davant de més de 200 persones
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El concurs de focs artifi cials se 
suprimeix per manca d’espònsors
Cultura proposa una única exhibició tal com es feia abans que s’instaurés el certamen, l’any 2000

FESTA MAJOR

La manca d’espònsors i la políti-
ca d’austeritat en temps de crisi 
han dut al govern municipal a 
prendre la decisió de suprimir el 
Concurs de Focs Artifi cials de la 
Festa Major, una activitat que es 
va incorporar al programa l’any 
2000. La proposta de la Regido-
ria de Cultura és organitzar una 
única exhibició pirotècnica, tal i 
com es feia abans que s’instaurés 
el concurs. 

Cost suprimible. La climatologia  
va impedir que l’any passat se 
celebrés el vuitè concurs de focs 
artifi cials. Aquest any serà la 
manca d’espònsors la que im-
pedirà la seva celebració ja que, 
en el context actual de crisi, el 
Consistori considera que no 
pot demanar la implicació de les 
empreses en el fi nançament del 
certamen. Segons la regidora de 
Cultura, Amèlia Morral (CiU), 
“és un cost que es pot suprimir 
tenint en compte que hi ha al-
tres prio ritats”. La proposta de 

fer un únic dia de focs artifi cials 
dependrà de trobar una ubicació 
adequada per al muntatge del sis-
tema pirotècnic. El Consistori ha 
de comprovar sobre el terreny si 
les obres de la Línia d’Alta Velo-
citat (LAV) permeten utilitzar el 
mateix espai que altres anys, da-
vant del CEIP Font Freda. “Bus-
car una nova ubicació seria 
complicat ja que la normativa 
és molt restrictiva pel que fa a 
la distància dels habitatges i la 
massa forestal”, ha dit Morral. 

Laura Grau | Redacció

en 2 minuts...

> El fenomen de la guerra vist per 7 artistes
El 24 de febrer s’inaugura a l’Auditori (19.30h) l’exposició Artecontra-
guerra, una mostra col·lectiva de pintura, fotografi a i escultura impul-
sada per una desena d’artistes llatinoamericans, la majoria argentins 
residents a Catalunya, que s’ha agrupat sota el nom de Grupo Austral 
(Dante Bertini, Horacio Elena, Fernado Molina, Jaime Rivera, Jorge 
Sarraute, Héctor Zampaglione i Guillermo Cendagorta). La idea de 
l’exposició va néixer arran de la guerra de l’Iraq. “Va ser una resposta 
de les nostres consciències davant del que estava passant i una for-
ma d’incitar el públic a la refl exió sobre el fenomen de les guerres”,  
ha explicat un dels autors de la mostra, Guillermo Cendagorta. Arte-
contraguerra s’ha exposat a diferents poblacions de Catalunya | LG

> Mimó i Tello, premiats al prestigiós Al Thani
La fotografi a La partida, obra de Joan Mimó, soci de l’Agrupació Fo-
togràfi ca de Montcada i Reixac (Afotmir) ha estat guardonada amb la 
medalla de plata del prestigiós concurs Al Thani. Es tracta d’un certa-
men d’abast mundial en el qual han concorregut artistes d’arreu amb 
més de 30.000 fotografi es. Un altre soci de l’Afotmir, Sergio Tello, ha 
estat distingit amb el tercer premi en la categoria de blanc i negre 
amb la fotografi a Guajiro. Ambdós artistes tenen una llarga trajectòria 
en el món de la concursística | LG

La sala Joan Dalmau de l’Espai 
Cultural Kursaal va acollir el 7 de 
febrer el primer espectacle de la 
companyia Donadanza, fundada 
fa un any per la ballarina i coreò-
grafa de Can Sant Joan Vanessa 
Aguilar. Amb el títol de Raizes de 
dona, l’obra representa la història 
d’un grup de dones i homes afri-
cans que són raptats per l’home 
blanc per portar-los en vaixell fi ns 
a les plantacions d’Amèrica, un fe-
nomen que s’inicia al segle XVI i 
que durarà 400 anys. 

Obra coral. Aguilar acosta el pú-
blic a la tragèdia d’aquest poble i 
a la seva manera de sentir, sobre-
tot a través de la música i el ball, 
dos ingredients fonamentals de 
l’espectacle, a més dels diàlegs que 
construeixen les vides de la Senen-
ga, la nena que és separada cruel-
ment de la seva família, i la resta 
de companyes de la plantació. Una 
obra coral amb bones interpreta-
cions i escenes de gran plasticitat 
que té com a valor afegit l’exhibició 
de capoeira que protagonitzen qua-
tre joves brasilers. L’espectacle ‘Raizes de dona’ té moments de gran dramatisme i plasticitat | LAURA GRAU

Es convoca la XXI edició del Concurs de Cartells
L’Ajuntament ha convocat el XXIè 
Concurs de Cartells de Festa Major. 
El certamen consta de dues moda-
litats: adults i infantil. En el cas dels 
adults, es poden presentar perso-
nes nascudes l’any 1993 i majors 
de 16 anys. El cartell guanyador 
rebrà un premi de 800 euros i pas-
sarà a ser propietat de l’Ajuntament. 
També s’atorgaran tres accèssits, 
dotats amb 150 euros cadascun, 
amb l’objectiu que les entitats pu-

guin escollir-ne alguna per difondre 
els actes dels programes de festa 
major dels barris. En la modali-
tat infantil, hi poden participar els 
nens i joves nascuts entre els anys 
1994 i el 2002, ambdós inclosos, 
que visquin o estiguin escolaritzats 
al municipi. El lliurament de premis 
es farà el 19 d’abril a l’Auditori. Les 
bases completes es poden consul-
tar al web de l’Ajuntament www.
montcada.cat | LG

Donadanza fa una exhibició de talent 
a l’espectacle ‘Raizes de dona’

DANSA-TEATRE

La companyia, creada per la montcadenca Vanessa Aguilar, debuta amb una obra sobre l’esclavitud

Laura Grau | Can Sant Joan

Focs d’artifi ci del concurs del 2007 | ARXIU/MA

JOAN MIMÓ
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El barceloní Esteve Compte queda
fi nalista amb ‘Batuda de barri’
La convocatòria de gener ha estat la més participativa de l’edició amb un total de 234 autors 

PREMI DE MICRORELATS ‘EL BASAR’

‘Batuda de barri’, d’Esteve 
Comp  te, de 30 anys i veí de 
Cornellà de Llobregat (Barce-
lona), és l’obra fi nalista de la 
convocatò ria del Premi de Mi-
crorelats El Basar corresponent 
al mes de gener, la més partici-
pativa de les quatre celebrades 
fi ns ara, amb un total de 234 
autors. Compte és llicenciat en 
Història  i afi cionat a escriure 
des de fa anys, tot i que aques-
ta és la pri mera vegada que 
aborda aquest gènere. El seu 
microrelat descriu una escena 
quotidiana de barri, amb una 
succesió ràpida d’accions i un 
fi nal humorístic. “M’agrada 
observar la gent del carrer i 
especular sobre les seves pos-
sibles vides”, ha explicat.

Valoració. El portaveu del jurat, 
Juan Antonio Masoliver, ha 
destacat l’agilitat del text i la 
galeria de personatges “en un 
exercici de creació que ens re-
corda un curtmetratge”.

Laura Grau | Redacció
Finalista de gener

Trec el nas a la fi nestra, encenc l’últim Lucky. Al fons del carrer  un co-
lom es creua amb un home gran que mira enlaire, just per veure com 
li cau la merda a l’espatlla. L’home hi passa la mà, indiferent, espol-
sant-se. Abans de desaparèixer, es troba amb un nano que porta una 
motxilla grossa. Es diuen quatre paraules i l’home li dóna la mà. El noi 
passa davant del forn, el forner diu “bon viatge” i li agafa la mà entre les 
seves. Quina porcada... El noi queda sol, mirant l’edifi ci del davant, amb 
el mòbil a l’orella. Una nena surt corrents i ensopega amb ell, “perdoni”. 
La nena passa de llarg a una senyora que va amb el carret de la compra. 
La senyora del carret, apretant la bossa al pit, mira el noi negre que ven 
cedès al top manta. Gairebé sense recuperar-se de l’ensurt, un noi ros 
l’atura, “Em podria dir l’hora?”, la senyora el mira de dalt a baix i con-
testa “dos quarts de dues, maco” i s’afanya a continuar el seu camí. El 
noi ros mira enlaire just quan acabo de fumar. És un amic. “Ara baixo”. 
Jo vaig a l’estanc i ell a portar “la quiniela” a l’administració de loteria 
del davant. Girem la cantonada. Passem a prop del mercat i la dona del 
carret ja fa marxa enrere amb el carro ple. S’obre la porta de l’estanc i 
fent una fi nta entre tots dos, surt com un llamp la nena amb una fotocò-
pia a la mà. Compro tabac. Al pas de via nants un cotxe no frena, a dins 
va el noi de la motxilla amb la seva noia. El meu amic fa “la quiniela” al 
costat de l’home de la cagada de colom “¡Hoy toca! ¡Voy de mierda hasta 
arriba, niño!” Em despedeixo del meu amic. Faig la volta i entro al carrer 
per la part d’abaix. El forn encara és obert. Una mica més amunt hi ha 
la nena de la fotocòpia amb la seva mare, que l’escridassa. La dona del 
carret tot just és a mig carrer, esbufegant. El noi del top manta recull la 
paradeta.Pujo cap a casa i encenc un altre Lucky. Sento soroll a l’entra-
da. Es la meva mare. Ve amb una barra de pa a la mà. “Merda...”

Batuda de barri

Esteve Compte
(Cornellà de Llobregat)

‘Els contes d’en Sergi’ 
celebra la desena edició 
El concurs Els contes d’en Sergi, 
que organitza el grup La Ba-
llesta amb el suport de la Re-
gidoria d’Infància i Joventut, 
prepara una edició especial per 
commemorar el seu desè ani-
versari. El certamen va néixer 
l’any 2000 arran de la mort de 
Sergi Gómez, un jove de Mont-
cada vinculat al món del lleure i 
l’educació infantil a qui els seus 
familiars i amics van decidir ho-
menatjar d’aquesta manera. 

Nova etapa. A la primera edició 
hi van participar 150 nens, xifra 

que ha anat creixent fi ns arribar 
als prop de 900 en la darrera. La 
Ballesta editarà un llibre amb els 
10 millors relats de la seva his-
tòria, a més dels 10 contes que 
el jurat seleccioni en aquesta edi-
ció. El lliurament de premis, que 
es farà abans de Sant Jordi, tin-
drà un caràcter especial, ja que 
es faran activitats destinades als 
nens i un reconeixement a les 
escoles de primària, promotores 
del concurs entre els seus alum-
nes. El cartell commemoratiu 
l’està dissenyant l’artista Maese 
Pérez. Les bases es poden con-
sultar al web www.montcada.cat.

Laura Grau | Redacció

El grup La Ballesta fa sortides al Pedraforca, on hi ha una placa que recorda Sergi | GRUP BALLESTA
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Era un 27 de gener de 1939 quan 
l’alcalde de Montcada, Josep Es-
pinasa i Massaguer, i la seva es-
posa, juntament amb amics i col-
laboradors com el jutge de pau 
Lluís Pedrola i els seus dos fi lls, 
Lluís i Rosita, van entrar a França 
pel coll de Banyuls. 70 anys des-
prés, un plujós 31 de gener, 44 
montcadencs van tornar a repetir 
la ruta de l’exili per commemo-
rar l’efemèride. La comitiva va 
abandonar l’autocar a Mas Pils 
(Alt Empordà), lloc on les dues 
famílies  van deixar els cotxes i 
part de les seves pertinences per 
continuar el camí a peu.  

Un dur camí a peu. En aquest in-
dret, el president local d’Esquer-
ra, Jordi Sánchez, i el president de 
l’Abi, Miquel Àngel Gràcia, van 
glossar la fi gura d’Espinasa, regi-
dor per ERC l’any 1922 i, posteri-
orment, elegit alcalde, càrrec que 
va ocupar entre 1931 i 1933, alho-

ra que també va ser president de 
l’Abi. El president d’el Cim, Alfred 
Canals, va explicar les difi cultats 
que comportava fer un trajecte a 
peu per la muntanya, carregats de 
pertinences i deixant enrera fami-
liars i amics. Fets els parlaments, 
part del grup va enfi lar a peu el 
coll de Banyuls amb destinació a 
Banyuls de la Marenda (el Rosse-
lló), on es va entrevistar amb una 

exiliada, Teresa Rebull (Sabadell, 
1919), intèrpret de la Nova Cançó 
i dona lluitadora i compromesa, 
qui va expressar una queixa sobre 
les commemoracions que es fan de 
l’exili: “Es parla del fet que vam 
marxar, però no del perquè: per 
haver defensat la legalitat exis-
tent i la democràcia”. Durant el 
dinar de germanor, Neus Vinyals, 
d’El Cercle Cultural, va llegir un 

escrit de Rosita Pedrola, rememo-
rant els fets d’aquell dia del 1939 i 
la bona rebuda per part dels veïns 
de Banyuls, que es van abocar en 
ajudar aquests primers exiliats. Fi-
nalment, Antoni Orihue la, mem-
bre de la Fundació Cultural, va 
llegir la lletra d’una cançó sobre 
les condicions de vida al camp de 
concentració d’Argelès escrita per 
un dels presoners.

Un grup de montcadencs segueix 
la ruta de l’exili 70 anys després

La Marxa a peu 
a Montserrat 
arriba a la seva 
25a edició

El Centre Excursionista de 
Montcada, el Cim, prepara 
una edició especial de la Mar-
xa a Peu a Montserrat per com-
memorar que la popular cami-
nada ja té 25 anys d’història. 
L’entitat ha creat la pàgina web 
www.xxvmarxamontserrat.org per 
in for   mar sobre tots els aspec-
tes relacionats amb la marxa 
i, al ho   ra, recopilar fotografi es 
de les 24 anteriors edicions. 
L’objectiu és fer una exposició 
sobre la història d’aquesta ini-
ciativa que va néixer com un 
acte més de la celebració del 
75è aniversari del Col·legi La 
Salle Montcada, l’any 1985. 
Dels 57 participants a la prime-
ra edició s’ha passat a més de 
500 en la darrera. Aquestes són 
algunes  de les dades que es po-
den consultar al web. La mos-
tra no només inclourà imatges 
sinó també objectes commemo-
ratius, com mocadors i cartells. 
Les persones que disposin de 
material poden contactar amb 
El Cim mitjançant l’adreça el-
cim@xxvmarxamontserrat.org.

el retro-visor Lluís Maldonado

Aquesta família de xarcuters va obrir la botiga i l’obrador del carrer Barcelona l’any 1915

Joan Lasús Martínez de Arenzana, 
de 8 anys, és la cinquena genera-
ció de la família de xarcuters  amb 
el mateix nom i cognoms a Mont-
cada i Reixac. Ho reconeix amb 
orgull el seu avi, Joan Lasús Cap-
devila: “Ell ja ens ajuda a la seva 
manera”, afegeix.
L’any 1915 Joan Lasús Tusset va 
decidir instal·lar-se a Montcada i 
obrir la botiga i l’obrador que enca-
ra existeixen al carrer Barcelona del 
cor del municipi. Nascut a la Cerda-
nya, baixava a la tardor cap a terres 

valencianes per fer pasturar el ra-
mat lluny dels gèlids i llargs hiverns 
del Pirineu. Amb el temps va obrir 
un negoci al mercat de la Boqueria 
de les Rambles de Barcelona. Però 
els elevats impostos que es cobra-
ven entre fi nals del segle XIX i prin-
cipis del XX per entrar carn fresca 
a la ciutat,  van obligar el besavi a 
traslladar la seu a les portes de la 

metròpoli i va escollir ubicar-se a 
Montcada. El negoci el va continuar  
el primogènit, Joan Lasús Lasús, 
gran afi cio nat al futbol, per després 
passar de generació en generació 
als també primogènits: Lasús Cap-
devila, Lasús Raya i qui sap si La-
sús Martinez de Arenzana.
En uns mesos la xarcuteria Joan 
Lasús iniciarà una nova etapa. 
Acaba d’estrenar botiga a Jaume I 
i n’obrirà una altra al mateix carrer 
Barcelona, en substitució de la que 
ha ocupat en els darrers 94 anys i 
que ara serà enderrocada.

Les cinc generacions de Joan Lasús

Lasús i la seva dona als anys quaranta, envoltats de familiars i treballadors | ARXIU FAMILIARL’edifi ci que ha 
ocupat Lasús en els 
últims 94 anys serà 
enderrocat

El primer de la nissaga, Joan Lasús Tusset  

REPORTATGE

Imatge de grup, a la sortida del restaurant de Banyuls de la Merenda, on va tenir lloc un dinar de germanor per cloure la jornada | A.HERNÁNDEZ

Esquerra, l’Abi i el Cim homenatgen la fi gura del primer alcalde republicà de Montcada, Josep Espinasa  
Sílvia Alquézar | Redacció

Jaume Aregall | Coll de Banyuls
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El CD Montcada
fa canvis i acomiada dos 
dels seus jugadors PÀG. 27

La Salle afronta com 
a líder el tram fi nal de la  
primera fase PÀG. 28

>Esports

El 30 de novembre de 2008, el CN 
Terrassa es va convertir en l’últim 
equip que ha estat capaç de derro-
tar el Valentine Montcada. Aquell 
partit, perdut de forma contun-
dent (86-91), deixava l’equip de 
Miquel Àngel Cortón amb només 
un punt d’avantatge respecte a la 
tercera posició per la cua. 
Dos mesos i mig després, la situa-
ció de l’equip és totalment diferent. 
Els montcadencs han reaccionat de 
forma espectacular i han acumulat 
set victòries consecutives que l’han 
situat als primers llocs del Grup 3 
de la Primera Catalana. Les seves 
dues últimes victòries, contra el 
Dots Sant Quirze BC i l’ADE Fus-
ter, van tenir un desenvolupament 
ben diferent.
A la pista del Sant Quirze, els 
montcadencs van treballar i patir 
molt per sumar els dos punts. Amb 
una molt bona feina defensiva, els 

homes de Cortón es van mante-
nir dintre del partit fi ns als últims 
segons, tot i no poder fer el seu 
joc ràpid a causa de les constants 
faltes del contrari. Amb un 56 a 
58 a favor dels montcadencs, els 
locals van tenir la darrera jugada 
del matx, però van perdre la pilota, 
fet que va aprofi tar el Valentine per 
aconseguir, a 8 dècimes de segon 
del fi nal, la cistella defi nitiva que 
deixava el marcador en el 56 a 60. 

Victòria fàcil contra el cuer. Una 
setmana més tard, la visita del 
cuer, l’ADE Fuster que encara no 
ha guanyat cap partit en el que 
portem de temporada, no va supo-
sar cap problema per a un Valen-

tine amb la moral pels núvols. Els 
montcadencs van viure un partit 
molt còmode que va quedar vist 
per a sentència a la primera part, 
que va acabar amb un avantatge 
de 17 punts. Cortón va aprofi tar 
per donar minuts a tota la plantilla  
fi ns a la victòria fi nal (87-66).
Aquesta setena victòria seguida 
deixa el Valentine a la quarta po-
sició amb 11 victòries i 6 derrotes. 
A la propera jornada, el conjunt 
de Cortón descansarà i així podrà 
preparar amb temps el pròxim par-
tit a la pista de l’Sferic de Terrassa, 
que està en una situació semblant 
als montcadencs. 
Al club ja es comença a parlar 
de les possibilitat de lluitar per 
l’ascens, encara que el seu entre-
nador vol ser prudent: “Lluitar 
pels primers llocs és una recom-
pensa al bon treball que està 
fent l’equip, pèro hem de tocar 
de peus a terra”. 

BÀSQUET. PRIMERA CATALANA

Rafa Jiménez |  Redacció

Un Valentine en ratxa se situa a un pas del 
líder després de set victòries consecutives
El lideratge a la pista del tàndem Raúl Ortega i Unai Abrisqueta i l’aportació dels jugadors més joves han permès conjuntar un equip que no perd des del novembre

Satisfeta amb el joc que ofereix 
el primer equip?
Vam tenir un inici incert a la nova 
categoria, però després del tre-
ball i l’esforç de tota la plantilla 

ens hem col·locat en la part alta. 
Juguem com un autèntic equip. 
Tothom aporta, però especialment 
Raúl Ortega i Unai Abrisqueta. Mai 
el club els podrà estar prou agraït. 
Van decidir quedar-se quan va de-
saparèixer l’equip EBA i renunciar 
així a seguir cobrant.
Al principi hi havia certs dubtes...
Sabíem que no seria fàcil la Prime-
ra Catalana pel procés d’adaptació 
dels jugadors. Però pensàvem que 
l’ideal era lluitar per pujar. 

Vostè parla d’ascens però el míster 
insisteix a tocar de peus a terra.
No ens hem de sentir pressionats 
per aquest objectiu, però és el que 
hem de tenir. Hem de continuar 
amb la línia actual i oferir el millor 
rendiment. No hem de renunciar 
a res. Hem de seguir treballant 
com fi ns ara per seguir en el grup 
capdavanter. Si som capaços d’ar-
ribar a lluitar per l’ascens, genial, 
i sinó, ja ho intentarem la propera 
temporada | LM

Cortón: “El bon joc és 
una recompensa al 
treball, però hem de 
tocar de peus a terra”

Entrevista. “No ens hem de sentir pressionats per pensar en l’ascens”

<<

Rosa Olivares
Presidenta del
CB Montcada

Iván Costa intenta fer una penetració davant un jugador de l’ADE Fuster |  SANTI ROMERO
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Després de sis jornades consecu-
tives sense perdre (amb quatre 
victòries i dos empats), la Unió 
Esportiva Sant Joan va viure el 
fi nal de la seva bona ratxa amb 
una derrota a casa contra el 
Lliçà d’Amunt (1-2), el cinquè 
classifi cat que lluita per un lloc 
a la promoció d’ascens. 
Els montcadencs van donar la 
cara en tot moment i van po-
der inaugurar el marcador molt 
aviat amb un llençament de pe-
nal que De la Torre no va po-
der aprofi tar. Va ser el Lliçà el 
que es va posar per davant i, a 
deu minuts del fi nal, Ezequiel 
Mora va fer l’empat amb un 

remat després d’un córner. La 
segona part va estar molt igua-
lada, amb poques ocasions a les 
dues bandes. Mora va tenir una 
altra bona oportunitat, però, ja 
en temps de descompte, el Lliçà 
d’Amunt va aprofi tar un rebuig 
a dintre de l’àrea per aconseguir 
el gol de la victòria. 

Agraïment a l’afi ció. Una setma-
na abans, en un altre partit a 
casa, els montcadencs –que es-
trenaven la seva nova samarreta 
amb el logotip de l’ong Funda-
ció Projecte Home– no van po-
der passar de l’empat contra la 
Penya Anguera (2-2). 
Els homes de Fernando Gó-

mez ‘Cuqui’ sempre van anar 
a remolc en el marcador, però, 
almenys, van poder salvar un 
punt gràcies als gols de Pablo, 
després d’una jugada personal, i 
d’Iván, de penal. Tot i només po-
der sumar un punt en dos partits 
a casa, l’equip va tornar a sentir 
l’alè de l’afi ció, fet que no passa 
desapercebut per als jugadors 
del Sant Joan. “És increïble la 
quantitat de gent que ens espe-
rona. Dia a dia, treballem per 
a nosaltres i per a ells”, explica 
Ezequiel Mora. 
El Sant Joan continua a la part 
còmode de la taula i jugarà els 
seus propers partits contra el Po-
mar i l’Arenys de Mar.

FUTBOL. PRIMERA TERRITORIAL

Rafa Jiménez |  Redacció

La UE Sant Joan trenca la ratxa de sis 
jornades consecutives sense perdre
El Lliça d’Amunt va derrotar l’equip de ‘Cuqui’, que acumulava 4 victòries i 2 empats

Ezequiel Mora i el capità Javier Zapata lluiten per una pilota a l’àrea rival |  PILAR ABIÁN

FUTBOL FEMENÍ. PRIMERA CATALANA

El Santa Maria segueix una bona línia 
de la mà d’un inspirat Fran Moro

FUTBOL. SEGONA TERRITORIAL

Fran Moro s’ha consolidat com 
l’autèntic home-gol del Santa 
Maria després de fer quatre gols 
en els seus dos últims partits. El 
Chacarita, en una situació molt 
semblant al conjunt de José Ma-
ría Esquerda ‘Tete’, va posar 
molts problemes en la seva visi-
ta a l’estadi de la Ferreria. Tot i 

el gol inicial de Juan Carlos, els 
barcelonins es van posar per da-
vant en el marcador amb un 1 a 
3 que semblava gairebé defi nitiu. 
Als últims deu minuts, dos gols 
de Fran Moro li van donar un 
punt al seu equip. 

Victòria contundent. Una setma-
na més tard, el Santa Maria va 

sumar els tres punts al camp del 
cuer, el Cèltic. De nou, dos gols 
de Fran Moro i altres dos de Juan 
Carlos van donar la victòria als 
montcadencs per un clar 1 a 4. 
“Hem fet el que havíem de fer. 
Hem d’anar partit a partit, es-
perant les errades dels equips 
que estan per damunt nostre”, 
comenta ‘Tete’.

Rafa Jiménez  |  Redacció

El Santa Maria continua a prop dels primers llocs del Grup Onzè de Segona |  SANTI ROMERO

El jugador montcadenc ha fet quatre gols en els últims dos partits de l’equip de ‘Tete’

L’EF Montcada entra en una dinàmica 
negativa amb quatre derrotes seguides

L’equip sènior de l’Escola de Fut-
bol Montcada sembla haver en-
trat en una dinàmica negativa de 
resultats. Des de la seva meritòria 
golejada a casa contra el Bellavis-
ta Milán (4-0), aconseguida el 21 
de desembre, les noies d’Antonio 
Moya han acumulat quatre 
derrotes consecutives. 

Satisfacció per l’actitud. Les últi-
mes dues van arribar als camps 
de l’Empuriabrava (5-1) i el Breda 
(3-1). Tot i perdre, les montcaden-
ques van oferir una bona imatge, 
especialment a l’últim partit en el 
que no van poder fer cap canvi 
a causa de la gran quantitat de 
baixes. “Hem perdut, però estic 
molt content amb l’actitud de 

les meves jugadores. Hem ela-
borat un joc molt seriós i hem 
fet, sens dubte, un dels millors 
partits de tota la temporada”, 
va manifestar el tècnic montca-

denc després del 3 a 1 en contra. 
Aquesta mala ratxa torna a apro-
par a l’EF Montcada als últims 
llocs del Grup Segon de la Prime-
ra Catalana.

Rafa Jiménez  |  Redacció

L’equip de Moya, que no guanya des del 21 de desembre, s’apropa als llocs de descens

Les visites de l’EF Montcada a Empuriabrava i Breda van acabar amb derrota |  SANTI ROMERO
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Les paraules d’Alfonso Pino des-
prés del partit a Peralada, queixant-
se de l’actitud dels seus jugadors i 
demanant mesures a la directiva, 
deixaven palès que el tècnic del 
CD Montcada no estava gaire 
satisfet amb la seva plantilla. Una 
nova derrota al camp del Masnou 
(1-0) va acabar amb la seva pacièn-
cia. A petició del tècnic, que no es-
tava content amb el seu rendiment 
i aportació al grup, el club va res-
cindir el contracte de Xavi Rovira, 
que havia tornat a l’equip montca-
denc a principis de desembre. 

El jugador, sorprès per aquesta de-
cisió, es va intentar defensar: “Crec 
que no sóc la persona més adient 
per pagar els plats trencats. Re-
conec que no estava en el meu 
millor moment, però no m’han 
donat temps per millorar. Res-
pecto la decisió del club, però no 
la comparteixo”. Rovira no va ser 
l’única víctima ja que el club també 
va acomiadar Víctor Nicolás, que 
es va desvincular de l’entitat des-
prés de rebutjar una cessió a un 
equip de la Regional Preferent. Per 

suplir aquestes baixes, l’equip va 
tancar el fi txatge de Francisco José 
Andreo, un davanter de 26 anys 
que estava jugant a la Primera Te-
rritorial amb el Lliçà d’Amunt.
Andreo va jugar uns minuts en 
l’últim partit de l’equip, que va per-
dre a casa contra el Castelldefels (2-
3). Després de col·locar-se amb un 
0 a 2 en contra, els montcadencs 
van fer el més difícil: empatar el 
partit amb dos gols de Germán i 

Brullet, aquest últim a quatre mi-
nuts del fi nal. Un punt no era un 
mal resultat davant un equip que 
lluita per pujar a Tercera Divisió, 
però els visitants van imposar la 
seva major experiència i ofi ci amb 
un tercer gol, el del triomf, acon-
seguit en temps de descompte. 
Aquesta és la tercera derrota a casa 
de la temporada del CD Montca-
da, que no perdia a l’estadi de la 
Ferreria des del 16 de novembre 

amb la visita del Llagostera, que 
ocupa un dels llocs capdavanters 
del grup. 

Decisió del Comitè. Els minuts que 
resten del matx entre el Peralada i 
el CD Montcada, del 18 de gener, 
es jugaran el 19 de febrer, a porta 
tancada, a les 21h. El matx, amb 
empat a 2, es va suspendre al mi-
nut 87 i l’equip gironí haurà de ju-
gar amb tres futbolistes menys.

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

Rafa Jiménez |  Redacció

Alfonso Pino acomiada Rovira i Víctor 
en busca d’una reacció de la plantilla 
Per suplir aquestes dues baixes, el club verd ha tancat el fi txatge del davanter Francisco José Andreo, de Primera Territorial 

“Respecto la decisió 
del club, però no la 
comparteixo”, explica 
Xavi Rovira

Cristian Artés rep la pressió d’un jugador del Castelldefels  sota l’atenta mirada del seu company Iván Serrano |  SANTI ROMERO

<<

Alfonso Pino
entrenador 
CD Montcada

l’entrevista

-Per què ha acomiadat Rovira?
S’esperava més d’ell, hauria 
d’haver estat més important dins 
la plantilla. No s’ha adaptat al joc 
de l’equip. 
-Aquesta decisió té alguna cosa 
a veure amb al seu descontent 
amb la trajectòria de l’equip?
Xavi Rovira no és el cap de turc 
de res, però la seva marxa sí que 
és un toc d’atenció per a tots 
perquè el que està clar és que el 
rumb del conjunt ha de canviar.
-En quin sentit?
A casa ens mostrem com un 
bloc fort, però això no ho traslla-
dem quan juguem fora. Tots ens 
hem de posar les piles i agafar 
més responsabilitats per poder 
guanyar dos partits seguits.
-Víctor Nicolás també ha agafat 
la porta de sortida. Per què?
Crec que no s’ha adaptat a la fi lo-
sofi a del club. És un jugador que 
ha gaudit de moltes oportunitats 
per poder fer-se amb un forat a 
l’equip, però mai no ha donat tot 
el que es podia esperar. 
-Què pot aportat el nou fi txatge, 
Francisco José Andreo?
Il·lusió i caràcter. És un jugador 
d’una gran personalitat, tot i que 
també té una bona tècnica indi-
vidual. Òbviament, primer s’ha 
d’adaptar a l’equip i estic con-
vençut que anirà a més | SA/RJ

“El rumb de 
l’equip ha de 
canviar”
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Defi nitivament, al Game’s Gallery 
no se li donen bé els partits con-
tra equips balears. De moment, 
en els seus sis enfrontaments amb 
conjunts de les Illes, ha acumulat 
cinc derrotes i un empat. Precisa-
ment, han estat dos partits contra 
equips insulars els que han situat 
l’equip de José María Borbón 
‘Pati’ en posicions de descens. El 
Construccions Ramon Ferrer, que 
era penúltim, va agafar una mica 
d’aire després de superar els mont-
cadencs a Inca per 2 a 1. 

La visita del Gasifred d’Eivissa, un 
dels equips més forts del grup, va 
provocar una nova derrota local 
(2-3). Els jugadors de ‘Pati’ sem-
pre van anar a remolc en el marca-
dor, però van arribar al tram fi nal 
amb un empat a 2 gràcies als gols 
d’Edu i Grimaldos. Els d’Eivissa 
van buscar la victòria i jugant amb 
porter jugador van fer el gol del 
triomf a dos minuts del fi nal. 

Visió optimista. El Game’s Ga-
llery ja acumula cinc jornades 
sense guanyar –la seva darrera 

victòria va ser el 13 de desem-
bre contra l’Olímpic Floresta– i 
ocupa la penúltima posició del 
grup amb un partit menys, con-
tra l’Escola Pia, que el jugarà el 
proper 28 de febrer, aprofi tant la 
jornada de descans. 
Tot i la delicada situació, ‘Pati’ és 
optimista amb el futur de l’equip: 
“Estic convençut que aquesta 
plantilla podrà remuntar la si-
tuació. Els jugadors estan des-
animats per la falta de gol, però 
seria molt pitjor si estiguéssim 
patint golejades en cada partit”.  

FUTBOL SALA. PRIMERA NACIONAL A

El Game’s Gallery no reacciona 
i ja ocupa posició de descens
Els montcadencs són penúltims després d’encaixar dues derrotes més contra equips balears

Rafa Jiménez |  Redacció

L’equip sènior masculí de La Sa-
lle Montcada ha donat un pas 
decisiu en el camí cap a l’ascens. 
Els homes de Dídac de la Torre 
es van imposar amb claredat al 
cuer, el Barberà (38-21), i a la 
setmana següent van sumar una 
victòria important a la pista del 
Pardinyes, un dels possibles ri-
vals a la segona fase. Els montca-
dencs van guanyar els lleidatans 
en els darrers instants per un 
ajustat 29 a 32. 
El tram fi nal d’aquesta primera 
part del campionat es preveu 
molt complicat amb tres partits 
contra els tres primers classifi -
cats: Sarrià, Cardedeu i Llagos-
tera. Actualment, La Salle és lí-
der amb un partit més.

Femení. El conjunt de Juan Ma-
nuel Fernández ha començat 
amb mal peu a la Primera Cata-
lana. Les locals han encaixat tres 
derrotes i se situen a la cua del 
Grup Segon. Les lasal·lianes van 

encaixar una dolorosa derrota 
amb el Vilanova del Camí (25-
31). A la jornada següent, La Sa-
lle ISTE va millorar la defensa, 
però va acabar perdent a Sant 
Antoni de Vilamajor (21-15).

La Salle continua amb pas ferm 
el camí cap a la fase d’ascens

HANDBOL. PRIMERA CATALANA

Núria Sánchez | Redacció

El Game’s Gallery depèn massa de l’encert golejador d’homes com Grimaldos | SANTI ROMERO

El lateral Manel Gámiz intenta una incursió amb un llençament exterior | SANTI ROMERO

El femení s’estrena a la Primera Catalana amb un pobre balanç de tres derrotes en tres partits

Alcaraz-Argon 18, nom de 
l’equip del CC Montcada

Ja es coneix el nom del nou equip de 
competició del Club Ciclista Mont-
cada. Després de molt patiment en 
la recerca de patrocinadors, el club 
tindrà equip en l’any del seu 75è 
aniversari i s’anomenarà Alcaraz-
Argon 18, nom, aquest últim, que 
pertany a una casa de bicicletes de 
Canadà. L’equip també comptarà 
amb la col·laboració de la botiga 
Action Montcada. 

Un bloc de 9 corredors. Josep 
Maria Tàpies continuarà sent el 
director tècnic d’un equip format 
per nou corredors: Joseph Ajram 
–un conegut triatleta que provarà 
sort al món del ciclisme en ruta–, 
Carlos Lapuerta, Jordi Rota, Arlés 
Tabares, David Peña, Miguel Ru-

bio, Guillem Lledó, Albert Solé i 
Nil Salarich (aquests dos últims 
són sots-23). 
“Hem aconseguit la viabili-
tat econòmica amb l’ajuda de 
l’Ajuntament, la Federació i 
les empreses, però traurem un 
equip amb menys pressupost 
que mai”, assegura Tàpies. El que 
més il·lusió fa al seu president, Joan 
Navarra, i al cos tècnic és “poder 
celebrar el 75è aniversari amb 
un equip de competició”.
L’equip ja ha començat els entrena-
ments i donarà inici a la competi-
ció a principi de març amb el Gran 
Premi Inauguració de l’Hospitalet. 
Alcaraz-Argon 18 farà el calenda-
ri català, així com la Volta Àvila, 
Cartagena, el Llagostí, Maestrazgo 
i Tarragona.

El club podrà celebrarar el seu 75è aniversari a les carreteres

Rafa Jiménez | Redacció

La UE Montcada inicia amb bon peu el 
seu camí al Campionat de Catalunya

ESCACS

El primer equip de la Unió Escacs 
Montcada ha començat amb força 
el seu camí cap al seu quart títol 
consecutiu a la Divisió d’Honor 
del Campionat de Catalunya per 
equips. A les dues primeres jorna-
des, els escaquistes montcadencs 
han sumat dues victòries sense 
massa patiments. A la primera jor-
nada, la UE Montcada va debutar 
a Sant Adrià amb una victòria (4,5-
5,5) i va tornar a guanyar a casa el 
Barberà (8,5-1,5).

De moment, els escaquistes montcadencs han sumat dues victòries en dues jornades 

Rafa Jiménez | Redacció

L’Ajuntament va retre homenatge el 9 de febrer a dos entitats dedicades 
a la petanca: el CP Montcada, per l’ascens del primer equip a la Primera 
Divisió de Barcelona, i a l’AE Can Cuiàs, pel pas de sisena a cinquena. 
El reconeixement es va fer a la Casa de la Vila i va comptar amb la 
presència de l’alcalde, César Arrizabalaga (PSC); el regidor d’Esports, 
Juan Parra (PSC), i una nodrida representació dels dos clubs | SD

> Homenatge a dos clubs de petanca 

CICLISME

La UE Montcada continua sense tenir rivals al Campionat de Catalunya per equips | SANTI ROMERO

SILVIA DÍAZ
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Rafa Jiménez | Redacció

El sènior A del club posa fi  a la seva mala 
ratxa amb dues victòries importants
L’equip d’Alfonso Anés va superar l’SPE (3-6) i el Castellbisbal (5-4) i s’allunya de les posicions perilloses

FUTBOL SALA. AE CAN CUIÀS

L’AE Elvira-La Salle A manté la seva regularitat a la lliga | SANTI ROMERO

BÀSQUET. CB CAN SANT JOAN

El sènior A de l’AE Elvira-
La Salle continua a la quar-
ta posició del Grup 3 del 
Campionat Territorial des-
prés de superar un rival di-
recte, el Canovelles BC, per 
un clar 85 a 54. Una setma-
na abans es van complir els 
pronòstics i els montcadencs 
van caure a la pista del líder, 
el CE Montigalà-Badalona, 

per un ajustat 74 a 67. D’al-
tra banda, el sènior B ha 
baixat fi ns a la quarta po-
sició per la cua després de 
perdre dos partits contra el 
Gassó de Ripollet (63-103) 
i Santa Perpètua (57-53). El 
femení, cuer del seu grup, 
va encaixar dues derrotes 
més contra l’AE Minguella 
(64-40) i el CB Pedagogium 
(49-65). 

Rafa Jiménez | Redacció

> Nou triomf del B. Montseny
El B. Montseny-CEB Can Sant Joan ja suma, al Grup 
2 del Campionat Territorial de Barcelona, quatre victò-
ries en el que portem del 2009. Els últims triomfs van 
arribar a la pista de l’AE Badalonès Dimonis B (54-62), el 
quart classifi cat, i a casa contra el CB Voltregà (65-60), 
penúltim. Amb aquests dos bons resultats, els montcan-
decs es consoliden a la part mitja de la taula. Per la seva 
part, el sots-25 ja acumula quatre derrotes consecutives. 
Les dues últimes es van produir contra el CC Badalona B 
(100-26) i la UB Sant Adrià (60-62) | RJ

SANTI ROMERO

El primer equip continua 
a la quarta posició

El primer equip de l’AE 
Can Cuiàs ha posat fi  a la 
seva mala ratxa de set jor-
nades consecutives sense 
aconseguir la victòria. Des-
prés de cinc derrotes i dos 
empats, l’equip d’Alfon-
so Anés va canviar el seu 
rumb amb una victòria a la 
pista del cuer, l’SPE, per un 
clar 3 a 6. La bona línia de 
joc es va repetir una setma-
na més tard amb un altre 
triomf contra el Castellbis-
bal (5-4). “Els jugadors 
han assimilat millor el 
sistema i l’equip ha mi-

llorat considerablement. 
Esperàvem estar millor 
situats, però les baixes 
ens han portat a aquesta 
situació”, comenta Anés. 
El 28 de febrer, els mont-
cadencs, que ja han posat 
distància amb el descens, 
jugaran el seu partit ajornat 
contra el Guadiana. 

Resultats del sènior B. El 
segon equip del club conti-
nua a la part mitja després 
d’aconseguir una golejada 
contra el Nueva Lloreda 
Norte (7-0) i perdre a la pis-
ta de l’Amor de Dios (5-4).L’AE Can Cuiàs A ha millorat la seva situació a les últimes jornades | SANTI ROMERO

El sènior B ha baixat fi ns als últims llocs de la taula

FUTBOL SALA

L’EF Montcada 
cau a la pista 
del líder

La Salle B 
jugarà per la 
permanència
El sènior B del CH La Sa-
lle haurà de jugar la fase de 
permanència per continuar 
l’any vinent a la Segona 
Catalana ja que, matemàti-
cament, acabarà cuer del 
Grup Segon. En els darrers 
matxs, els homes de Tesi 
Escobosa van perdre dos 
partits més, un a casa con-
tra el Molins de Rei (20-
27) i un altre a la pista del 
Geieg B (35-23) | NS

Després d’una jornada de 
descans, l’equip sènior de 
l’Escola de Futbol Montcada 
va preparar amb ganes el seu 
partit contra el líder, la Con-
cordia, que no ha perdut cap 
matx en el que portem de 
temporada. Els montcadencs 
van donar la cara, però van 
acabar perdent per 4 a 3. Tot 
i aquesta derrota, l’equip de 
José Luis Carrasco encara té 
opcions d’acabar segon | RJ

HANDBOL
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Aitor Martín haurà d’estar 
entre sis i vuit setmanes de 
baixa. L’atleta juvenil es va 
fer un esquinç de turmell i 
una fi sura en el cartílag del 
creixement del peroné men-
tre entrenava per preparar 
el Campionat de Catalunya 
que es va disputar a Vic l’1 
de febrer. Martín no podrà 
participar al Campionat 
d’Espanya per equips que 
es farà el 8 de març a Cà-
ceres.
Els problemes físics no aca-
ben aquí per a la JAM. L’in-
fantil Yeli Sagna va agafar 
la varicel·la durant la seva 
participació a la prova de 
Vic i no va poder disputar, 
una setmana més tard, el 
Campionat de Catalunya 
de Canovelles. En aquesta 
prova la cadet Paula Teruel 
va patir un mareig durant 
la competició i no va poder 
acabar la cursa. 

L’atleta local Aitor Martín serà 
baixa per lesió durant dos mesos
La Joventut Atlètica Montcada pateix els problemes físics de l’infantil Yeli Sagna i la cadet Paula Teruel

ATLETISME

en 2 minuts...

Rafa Jiménez | Redacció

> Nova ronda de 
les comarcals de 
natació a Ripollet

El júnior de korfbal de l’IES Montserrat Miró manté la seva 
supremacia al Grup Primer. El conjunt de Dani Vidaña 
continua líder invicte amb vuit victòries en vuit jornades. 
A més, els locals compten amb els màxims encistelladors 
a les seves fi les. Es tracta de Clara García i Marc Castillo, 
amb 19 i 18 punts respectivament. D’altra banda, Irina 
Casado, Marc Castro, Pedro López, Aitor Sierra, Daniel 
Blanco, Clara García i Blanca Navarro han estat convocats 
per jugar amb la selecció catalana | NS

SANTI ROMERO

Les competidores de 
La Unió obtenen bons 
resultats a Montgat

GIMNÀSTICA

La UE millora els resultats a la segona ronda 
de les territorials i escala posicions a la taula

ESCACS

El club de gimnàstica 
rítmica de La Unió va 
realitzar un bon inici de 
temporada. Sis gimnastes 
locals van participar, l’1 
de febrer, al I Torneig Vila 
de Montgat. Cal destacar 
l’actuació de les cadets, 
que van acabar entre les 
10 primeres, obtenint dos 
pòdiums. 
La gimnasta Patrícia Jané 
va acabar en primer lloc i 
Helena Bea va fi nalitzar en 

segona posició en la moda-
litat de cinta. L’altra cadet 
que va obtenir bons resul-
tats va ser Andrea Mayor, 
que va ser novena. La 
resta de gimnastes locals 
participants, a la secció de 
cèrcol, van ser les infantils 
Henar Cuéllar, Laura Rie-
ra i Tamara Pérez. 
Les gimnastes de La Unió 
competiran de nou el 
pròxim 22 de febrer en el 
II Trofeu d’Hivern de Ba-
dalona. 

Núria Sánchez | Redacció

Els onze jugadors de la UE 
Montcada que van parti-
cipar a la segona  i tercera 
ronda de les territorials van 
millorar els resultats respec-
te la jornada anterior. 
Les competicions es van 
disputar el 31 de gener a 
Barberà –després d’ajornar-
se el 24 de gener a causa 
del vent– i el 7 de febrer a 
Sabadell. Cal destacar els 
infantils Joël Iglesias i Da-

niel Fernández, que ocupen 
el cinquè i novè lloc de la 
taula. Els benjamins Daniel 
Garcia i Judith Fernández 
són segon i desena respec-
tivament i el prebenjamí 
Àlex Fernández és tercer a 
la general.

Popera ronda. La resta 
d’escaquistes que participen 
a la competició són el ca-
det Daniel Hernández; els 
infantils Alejandro Castro i 

Ismael Garcia, i els alevins 
David de la Paz, Agustín Es-
cobar i David Escobar. La 

propera ronda tindrà lloc el 
14 de febrer a Cerdanyola 
del Vallès.

Núria Sánchez | Redacció

Les partides es van jugar a Barberà i a Sabadell

> El júnior segueix líder imbatut

L’Escola de Natació parti-
ciparà el 14 de febrer a la 
segona comarcal de natació 
que tindrà lloc a la piscina 
municipal de Ripollet. Els 
nedadors locals esperen re-
petir els bons resultats de la 
primera jornada, que es va 
fer a Montcada | NS

> Sortides del Cim al Puigmal
El Centre Excursionista de Montcada, el Cim, i l’Institut 
Municipal d’Esports i Lleure (IME) va organitzar el 8 de 
febrer una nova jornada del Montcada Camina. Els parti-
cipants van fer una marxa popular des d’Aiguafreda fi ns 
a Tagamanent. D’altra banda, el 14 de febrer l’entitat or-
ganitza una sortida d’esquí al Puigmal. Aquesta estació 
també serà la destinació de la sortida de raquetes que 
tindrà lloc el proper 28 de febrer | NS

Sis gimnastes van participar al primer compromís

Les montcadenques tornaran a competir al Trofeu d’Hivern |  MJ CASTELLANO

Els escaquistes locals ja han disputat tres proves a les territorials | SANTI ROMERO

IES M. MIRÓ

Tot i la baixa d’Aitor Martín, l’equip juvenil de la JAM es va classifi car per al Campionat 
d’Espanya per equips, que es disputarà el 8 de març a Càceres, després del tercer lloc ob-
tingut al 30è Cros Ciutat de Vic de l’1 de febrer. L’equip, format per Adrián Serrano (11è, 
foto), Oualid Nassiri (22è) i Lluís Naval (49è), va comptar amb el reforç d’un atleta de la 
Ripollet Unió Atlètica. En aquesta mateixa prova també van participar l’aleví Joan Riera 
(2n), la cadet Paula Teruel (6è), l’infantil Yeli Sagna (10è), la infantil Alba Mayà (9è), les 
juvenils Aida Ariza (20è) i Sara Zamarreño (29è), i el veterà Ildefons Teruel (7è a M45). 
Una setmana més tard, el club va participar al Cros de Canovelles. Carlos Cera va ser 25è, 
mentre que el benjamí David Heredia va ser setè; l’aleví Joan Riera, cinquè, i la infantil 
Alba Maya va fi nalitzar al 40è lloc | NS/RJ

> L’equip juvenil anirà al Campionat d’Espanya
JAM
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FUTBOL. EF MONTCADA

L’infantil A es consolida a la 
segona posició de la taula
El benjamí A pateix la cara i la creu en les darreres jornades i escala fi ns a la part mitja de la classifi cació

L’equip infantil A de l’EF 
Montcada es manté segon 
del Grup Desè de Primera 
Divisió a tan sols sis punts 
del líder, el Cardedeu. 
Els locals han sumat tres 
punts a les darreres dues 
jornades i s’afermen a la 
segona posició. L’infantil 
A es va imposar a domicili 
contra el Canovelles –desè 
classifi cat– per 0 a 3. A la 
jornada següent, els locals 
no van poder mantenir 
el bon nivell de resultats 
i van perdre inesperada-
ment contra el Vallès At-
lètic –dotzè– per 2 a 5.

Benjamí B. El conjunt va 
obtenir una victòria im-
portant contra el Blanes 
i ha escalat fi ns a la part 

mitja de la taula. Els 
montcadencs ocupen el 
desè lloc del Grup Sisè de 
Primera Divisió després 

d’haver guanyat el Blanes, 
que ocupa el penúltim lloc, 
amb un favorable 2 a 6. 
D’altra banda, a la setmana 

següent,  el benjamí A no 
va poder amb la Llagosta 
–sisè classifi cat– i va perdre 
per un ajustat 4 a 5.

El cadet continua intractable 
al capdavant de la classifi cació

FUTBOL SALA. CFS MONTCADA

L’equip local només van encaixar una derrota inesperada a casa contra el Vallès | SANTI ROMERO

Núria Sánchez | Redacció

El cadet B de La Salle va 
acabar la primera volta de 
la Primera Catalana amb 
un triomf clar contra el Car-
dedeu B. Els nois d’Alberto 
Hernández van jugar un 
partit molt bo en defensa, 
que els va permetre la sor-
tida al contracop. A la mitja 
part, el cadet B només havia 
encaixat 4 gols en contra. 
A la represa, els locals van 
baixar el ritme, però van 
mantenir les distàncies de 7 i 
8 gols fi ns al defi nitiu 28-16. 
El tècnic local s’ha mostrat 
molt satisfet amb el canvi 
d’actitud dels infants: “Els 
nens són més competitius 
i surten a jugar amb mol-

ta concentració i ganes 
de guanyar”. A la jornada 
següent, es va suspendre el 
seu partit contra la Garriga 
perquè el contrari no dispo-
sava de sufi cients jugadors 
per poder jugar.

El cadet B acaba la primera 
volta amb victòria a casa

HANDBOL. LA SALLE

Núria Sánchez | Redacció

> Cara i creu del juvenil 
de l’EF Montcada
El juvenil de l’EF Montcada va caure derro-
tat inesperadament a la pista de l’Enlluerna’t 
Mataró –sisè classifi cat– per 7 a 2. A la jorna-
da següent, els montcadencs van descansar 
perquè el seu rival, el Santa Coloma Riunord, 
s’ha retirat de la competició. D’altra banda, 
el juvenil va guanyar el partit ajornat contra 
l’Inter Esportiu Malgrat (9-4), que ocupa l’an-
tepenúltim lloc. Els nois de José Luis Carras-
co se situen al quart lloc del Grup Primer de 
Segona Divisió A amb 24 punts | NS

El cadet del CFS Montcada 
es manté intractable al primer 
lloc del Grup Tercer de Sego-
na Divisió i, amb els seus 30 
punts, continuen amb el lide-
ratge. En els darrers partits, 
els montcadencs es van im-
posar a domicili al Santpedor 
–vuitè– per un contundent 5 
a 10. A la jornada següent, 
van tornar a guanyar el Na-
vàs –novè– per 14 a 1.  

Juvenil. L’equip es manté 
a la part mitja, ocupant el 

novè lloc de Nacional, amb 
20 punts. En els darrers par-
tits, els locals van empatar 

amb el Lluís Millet (3-3) i 
van perdre contra el Marfi l 
Santa Colona per 3 a 6.

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

Núria Sánchez | Redacció

SANTI ROMERO

El cadet C suma quatre 
triomfs i es col·loca líder

BÀSQUET. CB MONTCADA

El cadet C d’Ismael 
Sistrachs s’ha refet bé del 
seu mal inici de la segona 
fase amb una derrota, acon-
seguint  quatre victòries con-
secutives que el col·loquen 
al lideratge del Grup Tercer 
del Nivell B2 amb 7 punts. 
A les darreres jornades, el 
cadet C ha obtingut bons 
resultats amb rivals directes. 
Els locals van guanyar el 
Joventut Les Corts –tercer 
classifi cat– per 54 a 47 i a la 
jornada següent es van im-
posar al Parets –quart– per 
62 a 67.  D’aquesta forma, 

els montcadencs mantenen 
la mitjana de cistelles a fa-
vor.

Preinfantil. L’equip de Cris-
tina Ximenis ha patit la cara 
i la creu en els seus resultats 
de les darreres dues jorna-
des. Els locals són tercers 
del Grup Tercer del Nivell 
C amb 6 punts i amb un 
partit menys. El preinfan-
til va guanyar en la tercera 
jornada el Mirasol-UESC 
(88-75). Però a la setmana 
següent va perdre amb el 
líder, el Sant Gervasi, per 
90 a 47.

Núria Sánchez | Redacció

en 2 minuts...

La Salle suma un triomf | S. ROMERO

> L’infantil suma el primer triomf
L’infantil del CEB Can Sant Joan ha sumat la primera vic-
tòria de la temporada. Els nois de Daniel Sanchís i Samuel 
Fernández es van imposar al cuer, La Salle Bonanova, per 
un clar 73 a 55. Gràcies a aquest triomf els locals escalen 
posicions i es col·loquen setens del Grup Tercer del Nivell 
B1 amb 5 punts. En l’anterior jornada, el Can Sant Joan 
no va tenir tanta sort i va perdre amb  el Gramanet –sisè 
classifi cat– per un contundent 41 a 70 | NS

> Primeres victòries de l’infantil
L’infantil de l’AE Elvira-La Salle ha obtingut els primers 
triomfs de la temporada. Els nois de Jordi Zache se 
situen al cinquè lloc del Grup Primer del nivell C1 amb 
7 punts. En els darrers partits disputats, els locals es 
van imposar al cuer, el Grup Ossorio, per un contudent 
49 a 82. D’altra banda, els montcadencs també van 
guanyar el matx ajornat contra el Maristes Ademar –pe-
núltim classifi cat– per 58 a 70. Amb aquests triomfs els 
locals es col·loquen a la zona còmoda de la classifi ca-
ció a tan sols un punt del líder, el Cardedeu | NS

El juvenil 
cau fi ns al 
setè lloc
El juvenil de l’AE Can 
Cuiàs ha caigut al setè lloc 
del Grup Segon de Segona 
Divisió amb 27 punts des-
prés de perdre a casa ines-
peradament. En els últims 
partits, els nois de Rafael 
Nocete han patit la cara i la 
creu. En la jornada 15, el ju-
venil es va imposar al cuer, 
el Sant Just, per 4 a 6, i a la 
següent setmana va caure 
inesperadament a casa con-
tra l’antepenúltim, la Penya 
Esplugues, per 4 a 5 | NS

FUTBOL SALA



>A títol personal
Laura Grau

Sebastià Heredia
Capellà i obrer. Fa 15 anys es va jubilar com a tipògraf en una impremta de Montcada per fer-se 
càrrec d’Andròmines, un projecte que el va entusiasmar des del començament perquè connectava 
amb una de les seves arrels: el món de la marginació, que va conèixer en primera persona fent de 
capellà a les barraques de Can Tunis i de Terrassa. Heredia no va ser mai un mossèn tradicional i 
les seves idees sobre el paper de l’Església a la societat van donar molts maldecaps als seus supe-
riors, que el van destituir com a professor de Teologia del Seminari Conciliar de Barcelona i el van 
destinar al 1964 a la parròquia de Can Sant Joan. El Sebas, com tothom el coneix, va ser l’impulsor 
de La Hoja Informativa i va introduir tants canvis en el funcionament de la parròquia que va estar 
a punt de ser excomulgat. El 1971 va deixar la responsabilitat parroquial però no el barri, on ha 
esdevingut un referent d’activisme social i cultural. El 25 de març farà 80 anys.

“Hem de lluitar perquè la 
societat no exclogui ningú”

Quin balanç fa dels 15 anys d’Andrò-
mines?
Estic molt content d’haver pogut 
viure aquesta aventura, però també 
estic cansat. M’agrada pensar que 
gràcies a Andròmines centenars de 
persones s’han sentit acollides en 
moments difícils. Hem fet un llarg 
camí i hem de continuar lluitant 
perquè la societat no exclogui nin-
gú. Ara estem buscant un equip di-
rectiu que afronti els reptes de futur. 
Jo ja no tinc prou energia.
La tasca a Andròmines té a veure 
amb la seva vocació religiosa?
Entronca amb els anys que vaig 
treballar de capellà a les barraques 
de Can Tunis i de Terrassa, on vaig 
conèixer de prop la marginalitat.
Quan va decidir fer-se capellà?
Vaig entrar en contacte amb la re-
ligió als 17 anys, quan jugava a 
l’equip de futbol de la parròquia 
del barri xino de Barcelona, on 

vivia. Els meus pares, emigrants 
murcians, no eren creients i la notí-
cia va ser un daltabaix per a ells. El 
dia que vaig entrar al seminari, als 
24 anys, van desfi lar per casa tots 
els amics i coneguts del barri per 
consolar la meva família. Un dels 
veïns li va dir a la meva mare per 
consolar-la: “Peor hubiera sido que 
saliera ladrón”. El meu pare, que va 
lluitar per defensar la República i va 
estar empresonat un any, va accep-
tar la meva decisió, tot i que no la 
va entendre mai.
La seva relació amb l’Església ofi cial  
va ser confl ictiva des dels inicis.
Quan em faig capellà visc el drama 
que no em deixen treballar. Des de 
sempre he tingut clar que sóc fi ll 
d’obrers i el treball forma part de la 
meva manera de ser. Vaig començar 
d’aprenent als 14 anys en un taller 
d’electricista. Més tard vaig estar a 
fàbriques grans on vaig viure els 

confl ictes propis del món obrer. No 
podia renunciar a les meves arrels 
obreres. L’Església tenia por que ens 
intoxiquéssim de comunisme. Per 
a ella, existeix el món sagrat –que 
és propietat seva– i el món profà. 
El món sagrat ha de guiar  al profà 
però no barrejar-s’hi. Jo i molts al-
tres capellans volíem trencar aques-
ta dicotomia.

Com va ser l’experiència d’impartir te-
ologia al Seminari de Barcelona?
Vaig disfrutar molt, sobretot amb 
els alumnes de l’últim curs, que 
plantejaven la necessitat d’una re-
forma profunda de l’Església. Jo 

era l’únic que els escoltava i estava 
disposat a discutir sobre els canvis. 
Feiem reunions clandestines dins 
del mateix seminari. Cada vegada 
em sentia més distant de l’Església 
ofi cial i més còmplice dels meus 
alumnes. Això em va costar la 
destitució. Em van destinar a Can 
Sant Joan, “un barrio de obreritos 
de esos que tanto te gustan”, em va 
dir el Bisbe. 
Com va ser l’arribada al barri?
La comunitat de creients em va 
rebre molt bé, però alguns s’escan-
dalitzaven pel fet que treballés i no 
visqués  a la parròquia. Volia viure 
en una casa de barri com un veí 
més. Amb el suport de Pep Martí-
nez, que va venir a fer de vicari, i 
més tard, amb Miquel Soler, vam 
introduir canvis amb l’objectiu 
d’apropar-nos més a la gent. L’es-
pai sobrant de la parròquia el vam 
destinar a acollir una escola, un es-

pai per a la primera associació de 
mares i pares, la redacció del full 
parroquial Hoja Informativa, la bibli-
oteca i un despatx per a Serveis So-
cials. També vam introduir canvis 
per fer un culte més participatiu i 
denfensàvem el matrimoni civil.
Per què va abandonar la responsabili-
tat parroquial?
Les pressions constants del Bisbat i 
el descontent d’un sector del veïnat  
em van obligar a prendre aquesta 
decisió. Un dels detonants de la crisi 
va ser la nostra negativa a ofi ciar els 
enterraments per posar fi  al negoci 
de les funeràries que cobraven a les 
famílies els nostres serveis. Només 
pregàvem pel difunt si la família ens 
trucava directament. Van estar a 
punt d’excomulgar-nos.
Encara pot exercir de capellà?
Sí. En lloc de fer-me fora, l’Església 
va preferir “correr un tupido velo” 
i ignorar la meva existència. 

 SANTI ROMERO

Cofundador i president d’Andròmines

“M’agrada pensar que 
gràcies a Andròmines, 
centenars de persones 
s’han sentit acollides 
en moments difícils”


