
> Esports: El CD Montcada presenta el 3 d’abril el llibre ‘Sang Verda’, amb la història del club des del 1923. PÀG. 26

SANTI ROMERO

Festa multitudinària. Malgrat els 
núvols i la possibilitat de caure 
ruixats, més de 500 persones 
es van aplegar l’1 de març en la 
festa d’inauguració del parc de 
la Llacuna. Amb una superfície 
de 55.231 m2, l’espai natural es 
converteix en el parc més gran 
del municipi, que compta amb 
l’atractiu de la zona d’aigua. En 
total, s’hi han plantat més de 
1.800 arbres.

El parc de la 
Llacuna ja és 
obert al públic

Assistents a l’acte d’inauguració l SÍLVIA ALQUÉZAR

> Esports: El Game’s Gallery s’allunya de la permanència immers en una crisi econòmica  PÀG. 25
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El Consistori reitera la seva
total oposició a un túnel 
ferroviari que suposi foradar
la muntanya del Turó. PÀG. 4

Els alcaldes volen que la N-150 
es transformi en una via urbana
El conseller de Política Territorial, Joaquim Nadal, es compromet a estudiar la viabilitat de la proposta. PÀG. 3

y

LAURA GRAU

El nou equipament sorprèn per l’amplitud dels espais, l’arquitectura i la llum natural l SANTI ROMERO

>CULTURA

PÀG. 20-21

Comença ja el compte enrere 
perquè la nova Biblioteca Eli-
senda de Montcada del complex 
cultural Aqua obri les seves por-
tes. Amb una superfície de 2.310 
m2, l’equipament acull més de 
40.000 llibres en un espai on 
destaquen l’àgora, la zona mul-
timèdia, l’espai infantil, una sala 
de treball i una àrea per al fons 
general i la col·lecció local.

El president 
Montilla inaugura 
el  28 de març la 
nova Biblioteca
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a Mas Duran
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Obre l’aula de P-3 mentre 
s’acaba la resta de l’obra
Obre l’aula de P-3 mentre 
s’acaba la resta de l’obra

Els col·lectius de dones 
de Montcada estrenen 
un nou espai web 
d’informació pròpia. PÀG. 14

Lluís Julián obté els 
dos premis literaris 
de l’Abi PÀG.  18
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El Departament de Política Terri-
torial i Obres Públiques ha acce-
dit a estudiar la petició que han 
formulat els alcaldes de Montca-
da i Reixac, Cerdanyola, Ripo-
llet i Barberà perquè la N-150 
tingui consideració de trama 
urbana al seu pas pel futur hos-
pital comarcal Ernest Lluch. Els 
edils es van reunir el 3 de març 
amb el conseller Joaquim Nadal 
per traslladar-li la seva demanda 
i, segons ha assenyalat l’alcalde 
montcadenc, César Arrizabalaga 
(PSC), aquest es va comprome-
tre a analitzar tècnicament la via-
bilitat de la proposta.
El fet que la N-150 deixi de te-
nir la qualifi cació de carretera 
nacional i redueixi els metres 
d’afectació al seu voltant perme-
tria guanyar espai per esponjar la 
ubicació de l’hospital i de la pro-
moció d’habitatges projectada al 
sector dels blocs Sivis. “El que 
demanem és que el vial tingui 
en aquest tram la mateixa con-
sideració que té al seu pas per 
Cerdanyola, des d’on hi havia 
l’antiga Uralita i fi ns a l’alça-
da de l’ambulatori d’especia-
listes de Cerdanyola-Ripollet”, 
ha explicat Arrizabalaga. Avui 
dia el vial presenta una afectació 
de 25 metres a cada marge i els 
municipis demanen que el marge 
passi a ser de 8.

La demanda de la Mancomuni-
tat de Montcada, Cerdanyola i 
Ripollet sobre la N-150 es remun-
ta a l’any 2005, quan es va presen-

tar el nou planejament urbanístic 
del sector on es construirà l’hospi-
tal que coincideix a ser el límit on 
connecten les tres localitats. La vo-
luntat dels ajuntaments és que da-
vant de l’equipament sanitari, on 
avui dia hi ha només dos blocs de 
pisos aïllats, es faci una promoció 
de 535 habitatges amb els corres-
ponents serveis i espais públics; un 
projecte que, en opinió dels edils, 
permetrà millorar la interconnec-
tivitat entre els municipis i l’ac-
cessibilitat a l’hospital. 

Cessió dels terrenys. Una de les 
tramitacions que encara resta 
pendent en relació a la construc-
ció de l’hospital és la cessió dels 
terrenys a la Generalitat, qüestió 
que està a punt de fer-se efectiva, 
ja que l’Insttitut Metropolità del 
Sòl (IMPSÒL) va aprovar el pas-
sat 4 de març fer la compra del 
solar. Un cop l’hagi adquirit, el 

cedirà a l’Ajuntament de Mont-
cada perquè aquest el traspassi a 
la Generalitat.

Tria del projecte guanyador. D’al-
tra banda, el 19 de març es pre-
sentaran els cinc projectes que 
han fet les fi rmes seleccionades 
per optar a la construcció de 
l’equipament sanitari i es decidi-
rà quin d’ells és el guanyador del 
concurs públic. A partir d’aquest 
moment ja es podrà adjudicar la 
redacció del projecte executiu. El 
pas següent serà licitar i adjudi-
car l’obra i, en el plec de condici-
ons d’adjudicació, es marcarà el 
termini en què s’haurà de cons-
truir l’hospital. 
La previsió inicial del Departa-
ment de Salut era inaugurar en 
el 2011, però a data d’avui els al-
caldes prefereixen no parlar del 
nou calendari fi ns que les obres 
no estiguin adjudicades.

>Actualitat

Els tres municipis volen que la N-150 sigui 
trama urbana al seu pas pel futur hospital
César Arrizabalaga també reclama al conseller Nadal la mateixa qualifi cació en el tram del vial que travessa el barri de Terra Nostra

El 19 de març es 
presentarà ofi cialment 
el projecte del futur 
hospital intercomarcal

Pilar Abián | Redacció

El pas de la N-150 per davant del futur hospital condiciona l’espai que ha de quedar alliberat a banda i banda del vial.  Actualment la franja és de 25 metres i els ajuntaments en demanen 8 | S. ROMERO

L’Ajuntament de Montcada 
i Reixac també reclama que 
la N-150 tingui consideració 
de trama urbana al seu pas 
per Terra Nostra, ja que així 
desbloquejaria el desenvolu-
pament urbanístic de la Zona 
15 del barri i també es bene-
fi ciaria la Zona 21. “Quant a 
la Zona 15, estem pendents 
de la resolució de la Direcció 
General de Carreteres, perquè la 
franja de protecció de 25 metres 
manté afectats un bon nombre 
d’habitatges i de solars i tam-
bé condiciona l’arranjament de 
l’avinguda de Terra Nostra i del 
carrer projectat en paral·lel a la 
riera de Sant Cugat” ha dit Arri-
zabalaga, tot afegint que “la pre-
ocupació de la Generalitat, que 
és garantir la seguretat, es pot 
aconseguir amb rotondes i se-

màfors”. Pel que fa a la Zona 21, 
desafectar la nacional permetria, 
segons l’edil, esponjar el territori i 
reduir els costos de la urbanitza-
ció del sector. Arrizaba laga opina, 
d’altra banda, que no cal mante-
nir la qualifi cació de carretera na-
cional a la 150 tenint en compte 
que cada vegada suporta menys 
trànsit de vehicles i que la xifra 
encara es reduirà més quan entri 
en funcionament el carril per a 
autobusos a l’autopista C-58 | PA 

SANTI ROMERO

cas local

El vial condiciona el desenvolupament de la zona 15

MANCOMUNITAT MONTCADA-CERDANYOLA-RIPOLLET
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>Notícies Promoció Econòmica 
organitza trobades 
d’ empresaris PÀG. 10

TRANSPORT PÚBLIC

L’Ajuntament reitera la seva oposició 
a un nou túnel ferroviari sota el Turó
La construcció de l’infraestructura continua sent un dels projectes que apareix en els plans de Foment

L’Ajuntament no donarà suport 
a la construcció d’un nou túnel 
ferroviari al municipi a través 
del Turó, una de les actuacions 
que preveu el Pla d’infraestruc-
tures ferroviàries de Rodalies de 
Barcelona 2008-2015, presentat 
pel govern estatal. L’alcalde, Cé-
sar Arrizabalaga (PSC), recorda 
que el Ple municipal va aprovar 
per unanimitat ara fa vuit anys 
oposar-se a aquesta construcció 
prevista al Pla Director (PDI) de 
l’Autoritat del Transport Metro-
polità (ATM) per reduir el temps 
del recorregut de la línia C4 de 
Rodalies entre Torre del Baró i 
Cerdanyola.
“No admetrem una altra agres-
sió al Turó ni més infraestruc-
tures que suposin noves bar-
reres arquitectòniques”, ha dit 
Arrizabalaga tot afegint: “Aquest 
túnel no és necessari; hi ha al-
tres alternatives per millorar el 
servei ferroviari”.

L’alcalde sí s’ha mostrat satis-
fet per la inclusió en el Pla del 
desdoblament de la línia C3 de 

Rodalies, entre Montcada-Bifur-
cació i Vic. De fet, el Ministeri de 
Foment ja va presentar l’estudi 
informatiu del projecte l’octubre 
passat i l’Ajuntament va fer-ne 
les al·legacions corresponents 
per tal de millorar-lo.
 
Oposició consistorial i veïnal. La 
negativa a la construcció del 
túnel es remunta a l’any 2001. 
Aleshores tots els grups munici-
pals van presentar conjuntament 
al·legacions al projecte del Minis-
teri. Dos anys després, el Con-
sistori va presentar a l’ATM un 

estudi tècnic que avalava el posi-
cionament municipal i que es va 
veure reforçat amb un important 
suport popular, traduït en més 
de 4.000 signatures que la Plata-
forma ciutadana contra el túnel 
va presentar davant la Generali-
tat de Catalunya per reclamar la 
retirada del projecte. 
Ajuntament i entitats coincidei-
xen a valorar l’hipotètic túnel 
com una nova agressió al Turó 
i també com un perjudici a la lí-
nia de rodalies de Manresa que 
passa per les estacions de Bifur-
cació, Montcada centre i Terra 

Nostra, ja que perdria bona part 
del volum d’usuaris que té en 
l’actualitat.
El PDI és una eina de treball que 
ha elaborat l’ATM per planifi car 
com es desenvoluparà el transport 
públic a l’Àrea de Barcelona a deu 
anys vista però que encara no 
disposa de fi nançament. Entre els 
projectes acordats per aquest or-
ganisme –amb representació de la 
Generalitat i de 164 municipis– hi 
ha la construcció del túnel sota el 
Turó que desviaria el trens semi-
directes que passen per la línia C4 
des de Torre Baró a Cerdanyola.

L’any 2001 el Ple va 
presentar al·legacions 
al projecte i una 
plataforma ciutadana 
va recollir 4.000 fi rmes 
en contra del túnel

Pilar Abián | Redacció

Actualment la línia C4 passa pel costat del Turó. La proposta del Ministeri és fer un túnel que el travessi en direcció Cerdanyola | SANTI ROMERO

Comencen les 
obres del carril 
VAO a la C-58

La construcció del carril Bus-
VAO de l’autopista C-58 va co-
mençar a fi nal de febrer, però el 
gruix central de l’actuació no es 
posarà en marxa fi ns a l’abril. 
Segons la planifi cació prevista, 
el termini d’execució de l’actua-
ció –adjudicada per 80 milions 
d’euros– serà de tres anys, du-
rant els quals s’intentarà mante-
nir el sis carrils de la circulació 
evitant talls de trànsit.
L’objectiu de la infraes tructura 
és millorar la capacitat viària i 
l’ús del transport públic. El vial 
es farà entre Ripollet i l’avin-
guda Meridiana, passant per 
Montcada, durant una longitud 
total de 6,82 km, amb un fun-
cionament reversible, en funció 
de les necessitats de mobilitat de 
cada moment. 

Silvia Díaz | Redacció

Canvi de la 
parada inicial 
i fi nal del 156

La parada d’inici i fi nal de tra-
jecte de l’autobús 156, que uneix 
Montcada Nova amb els polígons 
industrials de Can Milans i del 
Pla d’en Coll, ara està ubicada al 
camí de la Font Freda, davant del 
carrer Tarragona, en substitució 
de l’anterior, situada a la rambla 
dels Països Catalans. Aquesta 
modifi cació es va dur a terme 
amb motiu de les obres d’ade-
quació de serveis al carrer Torres 
i Bages i l’Ajuntament ha decidit 
mantenir-la davant la previsió de 
les obres al carrer Lleida.

Silvia Díaz | Redacció

El número 9 de la plaça 
de la Ribera farà obres de 
rehabilitació integral PÀG. 8
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dades del padró

Montcada arriba a la 
xifra de 33.687 habitants
Les dades del padró municipal 
d’habitants –aprovades al Ple de 
febrer– indiquen que l’1 de ge-
ner de 2009 hi havia registrades 
33.687 persones a Montcada i 
Reixac, 547 més que durant el 
mateix termini al 2008, el que 
suposa un incrment de l’1,64%. 
El nombre de dones és de 16.876 
i el d’homes, 16.811 | SD

05

PLE DE FEBRER

Els particulars i els promotors tindran 
més temps per enllestir les obres
L’Ajuntament ha aprovat mesures per fl exibilitzar els terminis d’execució de les llicències davant l’actual conjuntura

Les empreses i els particulars es 
poden acollir a les mesures muni-
cipals d’ampliació del temps d’inici 
o d’execució de les obres. El con-
text econòmic actual i la seva afec-
tació a la construcció ha fet que, 
de forma excepcional, el termini 
per iniciar les actuacions passi dels 
12 als 36 mesos i per acabar-les, de 
36 mesos a 60, incloses les pròr-
rogues. L’objectiu és que els pro-
motors o els particulars no hagin 
de demanar –i pagar– una altra 
llicència per a la mateixa obra. La 
mesura tindrà una vigència d’un 
any i serà prorrogable en funció 
de la conjuntura econòmica. 

Les mesures es van aprovar al Ple 
de febrer, fet el dia 26. El president 
de l’Àrea de Política Territorial, 
Jordi Climent (PSC), va explicar 
que durant aquest any les empre-
ses i els particulars han demanat 
pròrrogues argumentant que els 
terminis actuals dels permisos eren 
“massa curts”. ICV-EUiA es va 
abstenir. La regidora ecosocialista 
Alba de Lamo va demanar al go-
vern dades sobre quin percentatge 

d’empreses i particulars està sol-
licitant la fl exibilitat en les llicènci-
es. Esquerra també es va abstenir. 
La portaveu, Marta Aguilar, va 
afi rmar que la modifi cació “bene-
fi cia les grans empreses” i va pro-
posar que els diners que s’estalvia-
rien els promotors si demanessin 
una altra llicència repercuteixin en 
el municipi. “Les mesures només 
benefi cien les empreses perquè, 
amb la crisi actual, molt poques 
famílies duen a terme obres”, va 
argumentar la portaveu del PPC, 
Eva García, formació que va votar 
en contra. Climent va assegurar 
que el 70% de les pròrrogues que 
rep Llicències i Disciplina és de 
particulars i comerços.

Debat econòmic. L’aprovació de 
la relació de factures del 2008 i la 
incorporació de les que no estan 
abonades –que sumen 731.460 
euros– a l’exercici pressupostari 
vigent va ser la qüestió que més 
debat va generar al Ple. El punt el 
va defensar el president de l’Àrea 
Econòmica, Joan Maresma (CiU). 
L’oposició va posar de relleu “la 
manca de previsió de planifi ca-
ció del govern” i va assegurar que 
els impagaments estan agreujant la 
situació dels proveïdors, sobretot 
de les petites empreses. Maresma 
va respondre que el veritable de-
bat s’haurà de fer quan es passi a 
aprovació la liquidació del pressu-
post 2008, “quan es veurà el que 

l’Ajuntament deu, però també 
els diners que altres administra-
cions ens han d’abonar”. Sobre la 
situació dels proveïdors, Maresma  
afi rma que el govern està intentant 
que “cobrin el més aviat possi-
ble”. Malgrat el debat, Esquerra i 
el PPC van votar a favor del punt 
“per facilitar que els proveïdors 
cobrin”, mentre que ICV-EUiA 
va votar en contra.
D’altra banda, els grups de l’opo-
sició es van mostrar crítics amb la 
recent contractació d’un càrrec de 
confi ança com a cap del departa-
ment de Serveis Municipals, en 
considerar que no té la qualifi cació 
necessària per ocupar aquest lloc 
de feina.

Silvia Díaz | Montcada

Obres d’una promoció de pisos que s’està duent a terme a Carretera Vella, a prop de l’estació de tren | SANTI ROMERO

Normes per 
regular l’ús 
de l’habitatge 
dotacional
L’Ajuntament ha aprovat el regla-
ment per a la concessió dels habi-
tatges dotacionals públics, que són 
els que s’atorguen temporalment 
a col·lectius com joves, gent gran, 
famílies monoparentals o persones 
en risc d’exclusió social, entre d’al-
tres. El document fi xa la quota a 
abonar que, en cap cas, superarà la 
renda màxima per als pisos prote-
gits que fi xa la Generalitat. 
El Ple també va aprovar encomanar 
a l’empresa Montcada Òptima l’es-
tudi de viabilitat econòmica de la 
planta baixa i els altells d’un edifi ci 
del carrer Barcelona i d’un espai a 
la Rasa, per crear una cinquantena 
de pisos dotacionals. El reglament 
es va aprovar per unanimitat però 
en la comanda a Montcada Òpti-
ma, tots els grups van votar a favor 
a excepció d’ICV-EUiA, que va 
votar en contra perquè considera 
que la societat municipal assu-
meix funcions que hauria de tenir 
directament l’Ajuntament | SD 

Les mesures amplien 
a 36 mesos l’inici de 
les obres i a 60 la 
fi nalització dels treballs
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L’empresa pública Adigsa ha publi-
cat la llista d’admesos i exclosos 
dels pisos de lloguer per a joves 
que l’Incasòl està enllestint a Mas 
Duran. Les dades es poden con-
sultar al web www.adigsa.cat. Dels 
104 interessats, 50 han estat ad-
mesos i 54, exclosos. Les persones 
que han quedat fora del procés 
tenen 10 dies, a comptar des què 
reben la carta de notifi cació, per fer 
reclamacions, un tràmit que poden 
fer a l’Ofi cina Local d’Habitatge 
de l’Ajuntament. Adigsa encara no 
ha anunciat la data del sorteig. “In-
tentarem que sigui el més aviat 
possible”, ha dit la regidora d’Ha-
bitatge, Eva Gonzalo (PSC) | SD

El parc de la Llacuna es converteix 
en l’espai verd més gran de la ciutat
Amb una superfície de més de 55.000 m2, el parc compta amb zones de passeig i estada al voltant de la bassa

La ciutadania de Montcada i Rei-
xac ja pot passejar pel nou pul-
mó verd del municipi, el parc de 
la Llacuna, situat a Mas Duran 
amb una superfície de 55.231 
m2. L’espai es va inaugurar el 
passat 1 de març, tot i que a pri-
mera hora del matí va perillar la 
celebració de la festa a causa de 
la pluja. Malgrat els núvols i la 
possibilitat de caure nous ruixats, 
més de 500 persones –segons 
fonts de l’Ajuntament, que va or-
ganitzar l’acte– es van aplegar al 
parc. Les activitats previstes, que 
van començar amb retard per la 
inestabilitat del temps, van atreu-
re força públic infantil, que va 
gaudir d’una bona estona amb 
un espectacle de malabars i l’ac-
tuació d’un grup d’animació. 

Un referent a la comarca. La inau-
guració també va comptar amb la 
part més institucional,  amb els par-
laments a càrrec de les autoritats, 
encapçalades per l’alcalde, César 
Arrizabalaga (PSC), i la presiden-
ta de la Junta de Compensació de 
l’MC5 de Mas Rampinyo, Mercè 
Puigfel, qui va parlar en represen-
tació de l’organisme promotor de 
la urbanització del sector. “Hem 
fet un planejament de teixit 
amb la ciutat, integrat i respec-
tuós amb el medi ambient i al 

servei dels ciutadans”, va dir 
Puigfel, remarcant que el sector 
de l’MC5 té una extensió de més 
de 300.000 m2 de sòl, dels quals 
95.000 són zones verdes. 
Per la seva banda, l’alcalde va 
iniciar el seu discurs recordant 
els esforços del Consistori per 
aconseguir que l’antic polvorí 
del Ministeri de Defensa –on 
avui dia es troba el nou parc– 
passés a ser de titularitat pública. 
Arrizabalaga va animar tothom 
a gaudir del nou espai on s’han 
plantat més de 1.800 arbres, amb 
vegetació autòctona, el que su-

posa una ratio d’1’3 arbres per 
habitatge: “Volem que sigui un 
parc metropolità, un referent 
a la comarca”. L’edil va fer es-
ment d’altres projectes engegats 
a Mas Duran com ara millores 

en la viabilitat i en l’estació de 
tren i també va avançar d’altres 
com la connexió entre la C-17 i 
l’autopista C-58. Els assistents a 
la festa van rebre com a obsequi 
una planta en un test.

Sílvia Alquézar | Mas Duran

MAS DURAN Adigsa publica 
la llista dels 
admesos als 
pisos de lloguer

La zona d’aigües i els itineraris de passeig són alguns dels atractius del nou espai natural, que compta amb més de 55.000 m2 | SANTI ROMERO

La portaveu del grup municipal del 
PPC a Montcada, Eva García, ha 
denunciat a través d’un comunicat 
“l’engany i el retard” de les ajudes 
del Ministeri de l’Habitatge per al 
lloguer per als joves de Montcada. 
Segons la formació, en els primers 9 
mesos d’aplicació de la mesura –va 
començar l’1 de gener de 2008– 77 
joves van presentar la sol·licitud de 
l’ajut i la Generalitat n’ha resolt i 
enviat al Ministeri un total de 64, 
el que representa el 83%. “Només 
s’han verifi cat 24 i en 21 casos 
s’ha n’ordenat el pagament”, ha 
dit García | SD

Crítiques del 
PPC sobre les 
ajudes als joves

L’alcalde, durant els parlaments, amb les autoritats i la responsable de la promotora | SÍLVIA ALQUÉZAR
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Els darrers treballs han permès l’asfaltat i la delimitació de 144 places | SANTI ROMERO

Els aparcaments 
sota l’autopista, 
a ple rendiment
Des del 6 de març, tots els aparca-
ments sota l’autopista C-33 estan 
oberts al públic, després de dos 
mesos d’obres de condicionament. 
Els darrers treballs han consistit en 
la millora de les 144 places davant 
el col·legi La Salle. Ara, Montcada 
Nova disposa de 201 nous apar-
caments pavimentats, ordenats i 
degudament delimitats | SD 

PLA DE LA RIBERA

El segon bloc que s’acull als ajuts 
inicia les obres el 16 de març
L’actuació prevista al número 9 de la plaça de la Ribera és una rehabilitació integral

L’edifi ci de la plaça de la Ribera, 
9 és el segon que farà obres amb 
la subvenció que atorga el Pla In-
tegral del barri. L’actuació es po-
sarà en marxa el 16 de març i la 
previsió és que duri sis mesos. El 
pressupost total és de 383.014 eu-
ros i cada propietari n’ha d’aportar 
4.100. Els veïns assumeixen el 30% 
del cost total de les obres i l’Ajunta-
ment i la Generalitat –a través de la 
Llei de barris– el 70% restant. 
L’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC), i la presidenta de la comu-
nitat de veïns, Margarita Legaza, 
van signar el 4 de març el conveni 
d’adhesió a la subvenció, en pre-
sència del regidor delegat del Pla 
Integral, Carles Guijarro (PSC) 
i del director del projecte, Manel 
Arbiol. Les principals actuacions 

que es duran a terme són la reha-
bilitació de la façana amb materials 
aïllants, que inclou un sanejament 
total, l’arranjament frontal del vola-
dís així com les esquerdes i fi ssures 
dels paraments exteriors. També 
s’intervindrà en les baranes de la 
façana i es resoldran els proble-

mes d’humitat dels baixos i dels 
balcons. Es reformarà la coberta, 
incorporant l’aïllament tèrmic.  
“Ha estat un procés molt llarg 
i complex perquè no tothom 
estava disposat a pagar”, ha ex-
plicat Legaza. La comunitat té 26 
pisos i 5 locals comercials. 

Silvia Díaz | Montcada

L’edifi ci de la plaça de la Ribera, 9 fa cantonada amb el carrer Llevant | SILVIA DÍAZ

en 2 minuts...

> Jutjat per mantenir relacions amb un menor
El fi scal demana dos anys de presó per a un professor, P.C.B, acusat 
d’haver intentat prostituir un menor a qui va conèixer per Internet i 
d’haver intentat crear una xarxa de prostitució masculina. En el judici, 
celebrat a l’Audiència de Barcelona, l’home ha negat els fets que se 
l’imputen i només ha admès haver tingut relacions consentides amb 
el menor. En el moment dels fets, al setembre del 2004, P.C.B era 
professor de primària del col·legi La Salle | PA

> Plaça sense barreres a Can Sant Joan
La Brigada Municipal va enllestir a principi de març la remodelació de 
la plaça al costat de l’església de Sant Joan Baptista, a Can Sant Joan. 
Segons l’Ajuntament, l’actuació s’ha fet per aprofi tar millor l’espai pú-
blic i eliminar barreres arquitectòniques. Les obres han consistit en 
l’enderrocament de les antigues jardineres i dels murs que fi ns ara 
tancaven la plaça, millorant així la seva accessibilitat. També s’han 
canviat el paviment i la il·luminació | SD

SANTI ROMERO

> Xerrada de la Plataforma Antiincineració
La Plataforma Antiincineració engega un cicle de conferències amb 
especialistes en salut el 14 de març a l’Abi (19h), amb la presència 
del prestigiós metge valencià Josep Ferris, oncòleg especialista en 
càncer infantil i en la investigació de les patologies relacionades amb 
la contaminació. “Volem portar més especialistes i fer xerrades a 
altres barris”, ha explicat Manuel Gómez, de l’organització, qui ha 
avançat que una de les conferències serà a Can Sant Joan | SD

> ‘Posa-li el xip’, fi ns a fi nal març
La campanya Posa-li el xip, de la Regidoria de Salut Pública i Consum, 
es prorroga fi ns al 31 de març. A hores d’ara, 68 propietaris d’animals 
de companyia se n’han benefi ciat i l’Ajuntament en donarà suport fi ns 
a un centenar. Les persones que donin d’alta el seu gos o gat al cens 
municipal disposaran d’una subvenció de 25 euros per sufragar part 
del cost de la implantació del microxip identifi catiu, una operació que 
es fa a qualsevol centre veterinari de la localitat. Censar els animals de 
companyia és un tràmit obligatori | SD

FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL

La remodelació del carrer 
Major començarà a l’abril
L’adjudicació dels projectes genera expectació entre les empreses 

L’Ajuntament ha anunciat que les 
obres de remodelació del carrer 
Major començaran a l’abril. L’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, orga-
nisme que s’encarrega de la gestió 
del projecte, ha adjudicat els treballs 
a Rogasa, per 3,4 milions d’euros, 
entre les 17 fi rmes que han optat 
executar-los. “Pròximament con-
vocarem una reunió amb els co-
merciants per explicar al detall 
com es faran les obres”, ha anun-
ciat l’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC), qui ha afegit que els treballs 
es faran en dues fases.

Resta d’actuacions. Els projectes 
que es duran a terme a través del 
Fons Estatal d’Inversió Local que 
ha impulsat el govern de Madrid –i 
que adjudica directament el Con-

sistori– han generat força interès 
entre les empreses. Un total d’11 
fi rmes opten a les obres de condi-
cionament del carrer Alzina de Ter-
ra Nostra –valorades en més d’un 
milió d’euros– i altres 12 a la remo-
delació dels carrers Lleida i Torres i 
Bages, amb un pressupost similar. 
L’obertura de pliques va tenir lloc el 
3 de març i l’adjudicació es farà en 
les pròximes setmanes. Segons el 
plec de condicions, es donarà una 
major puntuació a aquelles empre-
ses que garanteixin que executaran 
les obres en el menor temps pos-
sible i les que contractin el major 
nombre de persones a l’atur.
L’altra actuació que es durà a terme 
a través de la subvenció de Madrid 
és l’adequació de l’entorn de la ro-
tonda de la carretera de la Roca, 
que s’encarregarà més endavant. 

Silvia Díaz | Redacció
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MEDI AMBIENT

Jornada de neteja del riu 
i curs de compostatge 

Per tercer any consecutiu, Mont-
cada participa a la iniciativa Fem 
dissabte, que Projecte Rius orga-
nitza arreu de Catalunya, amb 
l’objectiu de netejar els residus 
que es troben a la llera dels rius. 
L’acte es farà el 28 de març a 
partir de les 10h i el punt del 
municipi escollit és la passarel-
la del Ripoll, davant el col·legi 
La Salle. L’activitat la coordinen 
els dos grups de Projecte Rius 
de Montcada, amb el suport 
del servei de Medi Ambient de 
l’Ajuntament i l’entitat Acer. La 
inscripció és gratuïta i es pot fer 
a l’adreça www.projecterius.org/
femdissabte.

Curs de compostatge. El servei 
de Medi Ambient organitza el 
20 de març un curs per fer com-
postatge casolà, a les 18h, a la 

Casa de les Aigües, amb el su-
port de l’Entitat del Medi Am-
bient. Els interessats poden fer 
la inscripció al telèfon 935 726 
474 (de 9 a 14h) o bé per correu 
electrònic a l’adreça lgarcia@
montcada.org, deixant un telè-
fon de contacte. 

Silvia Díaz | Redacció

La Federació d’Associacions de 
Veïns de Montcada i Reixac (FA-
VMiR) s’ha afegit a la campanya 
engegada per la Confederació 
d’Associacions de Veïns de Ca-
talunya (CONFAVC) contra 
l’augment de preus de les tarifes 
de serveis bàsics com l’aigua, la 
llum, el transport públic o els 
peatges per sobre de l’IPC. En 
un context marcat per la crisi 
econòmica, les entitats veïnals 
volen denunciar públicament 
el que consideren un abús per 
part de les companyies submi-
nistradores i de les administra-
cions. 
La CONFAVC –que també cri-
tica que els impostos i taxes mu-
nicipals hagin pujat a Catalunya 
una 4,5% de mitjana–, considera 
que la millor política social en 

aquests moments seria congelar 
els preus dels serveis públics. 

Mesures. Una de les primeres 
accions conjuntes feta arreu del 
país ha estat la presentació d’ins-
tàncies als ajuntaments, el passat 
10 de març, demanant diàleg als 
governs locals. “Volem que es 
creïn fons de cohesió social a 
cada població per ajudar les 
persones més afectades per la 
situació d’atur i la manca de re-
cursos”, manifestava el president 
de la FAVMiR, Antonio Cera, 
després de presentar el document 
al registre municipal. 
El 14 de març les entitats veïnals 
de la província se sumaran a la 
manifestació convocada a les 17h 
a la Via Laietana pels sindicats a 
Barcelona i el dia 24 es concentra-
ran a la plaça Sant Jaume (19h).

Pilar Abián | Montcada
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Mostres d’adob fet a casa | SANTI ROMERO

Protesta contra la pujada 
dels preus dels serveis

MOBILITZACIÓ

Per participar a les dues activitats cal fer inscripció prèvia

El president de la FAVMiR i altres membres de l’entitat, lliurant la instància a l’Ajuntament | P. ABIÁN

La FAVMiR dóna suport a les accions engegades per la CONFAVC



10 2a quinzena | Març 2009Notícies

L’Ajuntament convoca les pime a 
una xerrada sobre eines fi nanceres 
Promoció Econòmica farà cada mes una trobada per potenciar el teixit empresarial 

Una vintena d’empreses va partici-
par el 10 de març en l’esmorzar or-
ganitzat per Promoció Econòmica 
amb el títol Eines fi nanceres per fer 
front a la crisi a l’Hotel Ciutat de 
Montcada. Es tracta de la primera 
d’un cicle de xerrades mensuals  
que té com a objectiu assessorar 
les empreses locals davant l’actual 
conjuntura econòmica. “Volem 
parlar amb els empresaris sobre 
les qüestions que els preocupen 
i aprofi tar les trobades per po-
tenciar el teixit empresarial”, va 
explicar durant la presentació el 
regidor de Promoció Econòmica, 
Joan Carles Paredes (CiU), qui va 
avançar que el 21 d’abril es farà 
una trobada similar per parlar de 
màrqueting. Les empreses interes-
sades a assistir-hi han d’enviar un 
correu electrònic a promocioeco-
nomica@montcada.org.

Crèdits públics. Els problemes que 
avui dia tenen les empreses per ob-
tenir crèdits van ser l’eix central de 
l’acte, que va comptar amb la par-
ticipació de la PIMEC, la patronal 

de la petita i mitjana empresa a Ca-
talunya. Consultors de l’organis-
me van explicar als assistents com 
aconseguir subvencions o crèdits 
públics, una via que ofereix un am-
pli ventall de possibilitats però que, 
en general, és força desconeguda. 
“No tot ha de ser fi nançament 

bancari, existeix molt capital pú-
blic a l’abast de les pime”, va su-
bratllar  Fran de la Torre, director 
de la consultoria estratègica de la 
PIMEC, qui també va recomanar 
els assistents assessorar-se bé abans 
de demanar un crèdit i disposar de 
plans de viabilitat. 

Pilar Abián | Mas Rampinyo

ECONOMIA

Alquilo. Piso de 60 m2 con tres habitaciones 
en Can Cuyàs por 750 euros al mes 
(comunidad incluída). Tel. 628 603 764.
Preciso. Persona de habla inglesa para 
conversación una o dos horas semanales 
que mejore mi nivel del idioma. Precio hora a 
convenir. Tel. 935 752 404.
Venda o lloguer. Plaça de pàrquing per cotxe 
gran, al carrer Aragó, de Mas Rampinyo. 
Telèfon: 620 992 410 (Carles). 

Busco. Personas con algún tipo de 
discapacidad que estén interesadas en crear 
un club de amigos. Tel. 935 643 605.
S’ofereix. Dona per treballar, amb experiència 
en confecció. Tel. 647 690 597.
Lloguer. Pis a Montcada Centre (120 m2). 4 
habitacions dobles, 2 banys, calefacció, aire 
condicionat, 2 terrasses, pati exterior i 3 places 
de pàrquing opcional. Llest per entrar a viure. 
Preu 1.100 euros mensuals. Tel. 639 123 761.

taulell d’anuncis gratuïts tel. 935 726 491

Oliveres reclama un canvi 
de valors enfront la crisi
El catedràtic fa una xerrada a Montcada convidat per ERC

“Per superar la crisi cal vo-
luntat política i un canvi de 
valors”, això és el que opina 
el catedràtic d’Economia i pre-
sident de Justícia i Pau, Arcadi 
Oliveres, convidat el 3 de març 
per Esquerra a la Casa de la Vila 
per parlar de l’actual conjuntu-
ra econòmica. Durant la seva 
intervenció, que va durar una 
hora i mitja, Oliveres va captivar 
l’audiència amb un discurs farcit 
d’informació que sovint no arri-
ba a la ciutadania. 
El conferenciant es va referir a 
diferents trames fi nanceres i a 
fraus fi scals protagonitzats per 
personatges de rellevància públi-
ca que han aconseguit eludir la 
presó pels seus lligams amb el po-
der polític, com és el cas d’Emilio 
Botín, qui no va arribar ni tan sols 
a anar a judici després d’haver 
estat acusat de delicte de falsetat 
contra l’Hisenda Pública. “Això 
demostra la conxorxa que hi ha 
entre la banca i els governants, 
de manera que l’única resposta 
a la crisi és el canvi de valors”, 
va dir el conferenciant.

L’abast de la crisi. Oliveres va 
recordar que la crisi fi nancera 

només afecta el primer món i va 
posar de manifest que, segons da-
des de la FAO, cada dia moren al 
món 60.000 persones per la crisi 
alimentària. El catedràtic també 
es va referir a la crisi energètica 
i al repartiment desigual de recur-
sos entre els països del primer i el 
tercer món i va dir que cal poten-
ciar el consum responsable i l’ús 
de les energies renovables.
Quant a la crisi fi nancera, Oli-
veres va denunciar la manca 
absoluta de control sobre els 
moviments especulatius arreu 
del món. “És curiós veure –va 
dir– com funciona el capitalis-
me, quan hi ha benefi cis no es 
reparteixen amb els treballa-
dors, mentre que quan hi ha 
pèrdues sí que se socialitzen”.
Feta aquesta anàlisi, el president de 
Justícia i Pau va insistir en la ne-
cessitat que la solució no passa per 
recuperar la situació d’abans, sinó 
per intentar canviar-la amb una 
nova redistribució de la riquesa i 
els recursos del planeta. Oliveres 
va recomanar l’audiència infor-
mar-se bé del que passa, no deixar-
se enganyar pels dicursos ofi cials, 
protestar quan ho consideri oportú 
i fer accions solidàries per ajudar 
els que ho estiguin passant pitjor. 

Pilar Abián | Montcada

Oliveres, a la dreta, acompanyat del president d’Esquerra a Montcada, Jordi Sánchez | P. ABIÁN

Alcaldes del PSC proposen 
plans socials i formatius

El regidor de Promoció Econòmica, segon per la dreta, durant la seva intervenció davant dels empresaris convocats a la jornada | PILAR ABIÁN

Els alcaldes del PSC de la fe-
deració del Vallès Occidental 
Sud –entre ells, el de Montcada 
i Reixac, César Arrizabalaga– 
van presentar el 28 de febrer al 
recinte de Fira Sabadell els pro-
jectes que duran a terme els seus 
respectius municipis a través del 
Fons Estatal d’Inversió Local. 
A Montcada, aquests diners ser-
viran per a la remodelació dels 
carrers Major, Lleida, Torres 
i Bages i per a la millora de la 
ronda de la carretera de la Roca. 

L’acte, sota el títol Plantem cara a 
la crisi, va servir perquè els edils 
socialistes refermessin el seu 
compromís de fer front a la con-
juntura econòmica des de l’ad-
ministració local. 
Els alcaldes van mostrar la seva 
voluntat d’impulsar més polí-
tiques socials i van afi rmar que 
la seva és la millor formació que 
pot fer front a la recessió. No van 
faltar crítiques a l’actuació de les 
entitats fi nanceres ni a les políti-
ques que “promouen l’abarati-
ment de l’atur”.

Silvia Díaz | Redacció

TROBADA EMPRESARIAL
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>Societat Més de 250 persones 
participen a la  Marató de 
Donació de sang PÀG. 16

El Ple aprova el Pla Local 
de Joventut per als anys  
2009-2012 PÀG. 14

CEIP MAS RAMPINYO

La Generalitat anuncia que la segona 
fase de les obres acabarà al setembre
Un centenar de persones va participar a la inauguració de les aules per als infants de P-3, el dia 7 de març

La segona fase del CEIP Mas 
Rampinyo estarà enllestida entre 
setembre i octubre del 2009. Així 
ho va anunciar el 7 de març la de-
legada d’Educació al Vallès Occi-
dental, Anna Riuró, amb motiu de 
la inauguració de la primera fase 
de l’equipament, el parvulari, on la 
vintena d’alumnes de P-3 amb què 
ha començat a funcionar el centre 
fa classe des del 2 de març. Actual-
ment estan en marxa les obres de 
la segona fase, que consisteixen 
en la construcció de la totalitat 
de l’escola, amb aules fi ns a 6è de 
primària i altres espais comuns 
com el gimnàs i la cuina. 

Inauguració. Un centenar de per-
sones es va acostar a la inaugu-
ració, que va consistir en els par-
laments ofi cials, la plantada d’un 
arbre, una visita guiada pel centre 
i l’actuació d’un grup d’animació 
infantil. La regidora d’Educació, 
Ana Rivas (PSC), va destacar que 
la Generalitat ha treballat amb pre-
visió de futur: “Ha construït una 
escola en un sector que encara 
no està ocupat totalment, però 
que s’anirà habitant en els pro-
pers anys”. Rivas també va agrair 
la tasca dels tècnics d’Educació i 

la col·laboració del CEIP Elvira 
Cuyàs, que ha acollit els alumnes 
matriculats al CEIP Mas Rampi-
nyo durant 6 mesos.
En la seva intervenció, Riuró tam-
bé va destacar que la Generalitat 
construeix centres de forma ràpi-
da “per donar resposta a la de-
manda creixent d’escolarització 
a Catalunya” i va reclamar als 
pares confi ança en els docents i 
participació als centres.
La directora de l’escola, Teresa 
Salvador, va resumir com a “pri-
vilegi i il·lusió” els sentiments de 
les persones que formen part de 
la nova escola. També va explicar 
que la fi losofi a del centre és “edu-
car una ciutadania emprenedo-
ra i crítica, implicada amb el 
seu entorn i solidària”.  
Finalment, l’alcalde de Montca-
da i Reixac, César Arrizabalaga 
(PSC), va destacar que els veïns 
que arribin a Mas Duran disposa-
ran d’una escola nova, totalment 
necessària ja que l’Elvira Cuyàs 
no pot acollir més alumnes. “Tre-
ballem per millorar la connexió 
de Mas Duran amb la resta de 
Mas Rampinyo i el centre”, va 
indicar l’edil. 
La inauguració va cloure amb una 
visita guiada per les instal·lacions, 
a càrrec de les educadores i de 
l’AMPA, i una actuació infantil. 
També es va plantar una olivera al 
pati, obsequi del CEIP El Viver, 
escola on la directora del nou cen-
tre ha treballat durant 23 anys. 

L’Ajuntament estudia 
com millorar la connexió 
entre l’escola i  tots els 
barris de Montcada

Laura Grau | Mas Duran

Salvador, durant la seva intervenció davant dels infants de la nova escola | FOTOS: LAURA GRAU

entrevista

‘El paper de les famílies 
és fonamental’

Quin és el projecte educatiu del 
CEIP Mas Rampinyo?
Està basat en la participació i 
en la implicació de les famílies, 
tot i que sempre dic que està 
en construcció, com l’escola. 
Aquesta voluntat nostra l’hem 
comunicat a les famílies i ja ha 
donat resultats, com la creació 
de l’AMPA. Sense els pares i les 
mares no haguéssim pogut mun-
tar la inauguració ni fer tan ràpid 
el trasllat a les noves aules.
Aquest curs han obert una línia de 
P-3, però l’escola és de dues
Som optimistes cara a la preins-
cripció i esperem poder obrir dues 
noves línies de P-3 el pròxim curs i 
omplir les vacants que ens queda-
ran a P-4. El centre anirà incorpo-
rant els alumnes de forma natural i 
progressiva.
La ubicació, allunyada del centre, 
suposa un hàndicap per a les fa-
mílies a l’hora de triar escola?
És cert que no som al centre. Fa 
mesos que treballem amb l’Ajun-
tament perquè el transport públic 
arribi fi ns aquí i s’estan proposant 
canvis a l’autobús 155 i també al 
96, que esperem tingui una para-
da davant l’escola.
Com afectarà la construcció de 
la segona fase al funcionament 
de les classes de P-3?
El mínim possible. Ens vam en-
tendre de seguida amb la cap 
d’obres, que el primer que ens 
va oferir va ser adequar l’horari 
de treball i de dinar dels operaris 
a les hores que els nens dormen. 
Quan acabin les obres desapa-
reixerà un mur que actualment 
separa les dues fases i obtindrem 
un nou vestíbul, molt més gran 
que l’actual, a més de la resta 
d’instal·lacions | SD

<<

Teresa 
Salvador
directora de la 
nova escola

El CEIP El Viver va regalar una olivera a la comunitat, que està plantada al pati de la nova escola
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El director general de Recursos del 
Sistema Educatiu, Camil Fortuny, 
es va comprometre amb l’alcalde, 
César Arrizabalaga (PSC), i la 
regidora d’Educació, Ana Rivas 
(PSC), a  donar prioritat i accele-
rar el procés per construir el nou 
IES Montserrat Miró. La troba-
da es va dur a terme el dia 6 a la 
seu d’Educació, a Barcelona, i va 
comptar amb la presència de la 
delegada dels Serveis Territorials, 
Anna Riuró. De fet, la Delegació 
al Vallès Occidental ja va anun-
ciar fa mesos que l’equipament de 
Montcada era una prioritat, però 
la decisió depèn de la Generalitat, 
que ha de ratifi car-ne la construc-
ció amb un acord de govern. 
“Hem detectat una sensibilització 
especial cap a la nostra situació i, 
tot i que no tenim dates concre-
tes, confi em en la predisposició 
dels representants de la Genera-
litat”, ha manifestat Rivas. 
Per justifi car els seus arguments, 
els representants municipals van 

aportar a la reunió l’informe de 
la Delegació que indica la urgèn-
cia en la construcció del centre 
per motius de seguretat i perquè 
l’actual no pot donar cabuda 
als actuals i als futurs alumnes. 
L’informe determina la necessitat 
d’ampliar el número de línies, de 
les 3 d’ESO i les 2 de batxillerat ac-
tuals a 4 d’ESO i 3 de batxillerat. 

Els edils van recordar a la reunió 
que l’Ajuntament ha fet els tràmits 
pertinents per fer possible la cons-
trucció de l’IES. La cessió dels ter-
renys del nou equipament, la zona 
d’atletisme del Pla d’en Coll, es va 
fer efectiva al juliol del 2008.

Accions de l’IES. El consell esco-
lar de l’IES, reunit el 4 de març, 

va donar llum verda a dur a ter-
me actuacions per reivindicar la 
construcció immediata del nou 
equipament. Una de les deci-
sions que es va consensuar va ser 
transmetre al president de la Ge-
neralitat, José Montilla, les seves 
inquietuds i instar-lo a accelerar 
el procés constructiu, aprofi tant 
que el dia 28 visitarà Montcada 
per inaugurar la nova biblioteca. 
Prèviament, el dia 20, la direcció, 
el professorat i l’AMPA arribaran 
a un acord sobre com es concreta 
la seva presència l’acte
No es farà una manifestació des 
de l’institut, un proposta sorgi-
da en una reunió convocada per 
l’AMPA del Miró el 3 de març, 
a la qual va assistir una cinquan-
tena de persones –representants 
d’altres AMPA i entitats inte-
ressades i de l’AV de Montcada 
Nova. Per la seva banda, Rivas 
ha valorat positivament que la 
comunitat educativa hagi decidit 
promoure accions per reclamar el 
nou centre.

La comunitat educativa aprofi tarà la visita de Montilla a Montcada per reivindicar-ne la construcció

IES MONTSERRAT MIRÓ

Educació reitera el seu compromís 
de donar prioritat al nou institut

El termini de preinscripció per 
a educació infantil, primària i 
secundària obligatòria anirà del 
23 de març al 3 d’abril. Durant 
aquest temps, les famílies hauran 
d’aportar la documentació ne-
cessària a l’escola o l’institut on 
volen matricular els seus fi lls. Les 
llistes provisionals d’admesos es 
publicaran el 21 d’abril i el termi-
ni de reclamacions anirà del 22 al 
24. La publicació defi nitiva serà 
el 19 de maig i la matriculació 
s’haurà de formalitzar del 8 al 12 
de juny. 
Enguany es mantenen les zones 
d’infl uència del curs passat. Per 
a infantil i primària, a Mas Ram-
pinyo i Mas Duran corresponen 
el CEIP Elvira Cuyàs i el CEIP 
Mas Rampinyo; a Montcada 
Nova i el Pla d’en Coll, el CEIP 
Font Freda; a Font Pudenta i Te-
rra Nostra, el CEIP Mitja Costa; 
al  centre, la Ribera i Vallençana, 
els CEIP Reixac i El Turó; i a 
Can Sant Joan, el CEIP El Viver. 
Els centres concertats, Sagrat Cor 
i La Salle, tenen zona única. 

Prioritats. Els alumnes de Can 
Cuiàs tenen els mateixos punts 
en tots els centres de primària de 
Montcada i a les escoles Ciutat 
Meridiana, Ferrer i Guàrdia, Mes-
tre Morera i Alfonsa Cavin de 
Barcelona. Pel que fa a secundària 
les àrees de proximitat són: Mas 
Duran, Mas Rampinyo i Montca-

da Nova, l’IES Montserrat Miró; 
el centre est, la Ribera i Can Sant 
Joan, l’IES La Ribera, i el centre 
oest, Font Pudenta ,Terra Nostra i 
Can Cuiàs, l’IES La Ferreria. 
Segons els criteris generals de 
baremació, els infants amb ger-
mans o pares i tutors que treba-
llin a l’escola escollida obtenen 
40 punts. Per proximitat del 
domicili de l’alumne a l’escola 
se n’obtenen 30  mentre que si 
s’ecull un centre en una altra 
àrea d’infl uència, se’n sumen 10. 
Es donarà 15 punts als membres 
de famílies nombroses i 10 per 
malaltia crònica de l’infant –in-
closos els celíacs– per renda fa-
miliar o per discapacitat física.

Silvia Díaz | Redacció

mostra d’ensenyament

La Mostra d’Ensenyament, de la 
Regidoria d’Infància i Joventut, 
es dedica en aquesta novena 
edició al procés de Bolonya a 
les universitats catalanes. El saló 
es podrà visitar a l’Espai Jove 
Can Tauler del 25 de març al 8 
d’abril i estarà obert a la tarda. El 
dia 25, Pere Torra, director tècnic 
del Centre de Qualitat i Innovació 
docents, oferirà una conferència 
sobre aquest procés i el model 
de la Universitat Pompeu Fabra, 
a les 18h, a la Casa de la Vila. A 
més, la Mostra acollirà l’exposició 
Després de l’ESO, què? i el servei 
d’assessoria de l’estudiant, de 
17.30 a 20.30h | SD

L’edició 2009 es 
dedica a Bolonya

A l’assemblea convocada per l’AMPA el dia 3, a l’IES Montserrat Miró, van assistir força representants d’altres entitats | SANTI ROMERO

Silvia Díaz | Redacció

PREINSCRIPCIONS

El procés s’inicia el 23 de 
març i acabarà el 3 d’abril
Educació manté les mateixes àrees d’infl uència del curs passat

La Generalitat ha de 
ratifi car, amb un acord 
de govern, l’impuls a la 
construcció del nou IES

FORMACIÓ

Adimir organitza un curs 
per a monitors infantils
L’associació de discapacitats Adimir 
organitza un curs-taller per formar 
monitors de lleure en el tracte amb 
infants amb necessitats educatives 
especials. L’oferta s’adreça especial-
ment a persones que treballen en 
aquest àmbit i que poden trobar-se 
amb nens que tenen algun transtorn 
que els difi culta la integració en el 
grup. El curs, de 15 hores de dura-

da, es farà a la Casa de la Vila durant 
dos caps de setmana consecutius, 
els dies 18, 19, 25 i 26 d’abril, de 
10 a 14h, i el preu de la inscripció 
és només de 15 euros ja que està 
subvencionat per la mateixa entitat 
organitzadora. Les persones inte-
ressades s’han d’inscriure abans 
del 14 d’abril. Per a més informació 
podeu contactar amb l’adreça elec-
trònica adimir_@hotmail.com.

Pilar Abián | Redacció
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PLA LOCAL DE JOVENTUT

El projecte aposta per la constitució
del futur Consell Municipal de Joves 
El document manté com a principal línia d’actuació que el col·lectiu assoleixi la igualtat d’oportunitats

L’Ajuntament ha actualitzat el do-
cument marc de les actuacions 
juvenils, el Pla Local de Joventut 
2009-2012, que orienta les políti-
ques per a aquest col·lectiu, amb 
els objectius de permetre els joves 
assolir la igualtat d’oportunitats en 
els seus plans de vida i acostar-los 
a l’administració com a ciutadans 
de ple dret. D’acord amb les dades 
del padró, a data de l’1 de gener 
de 2009, els joves a Montcada 
–entre 15 a 30 anys– representen 
el 20,74% de la població amb un 
total de 6.900 habitants. 

El Pla és el resultat d’un procés de 
recollida d’informació, coordinat 
per la Regidoria d’Infància i Joven-
tut, que mostra les accions de l’ad-
ministració –de gairebé tots els de-
partaments de l’Ajuntament i dels 
centres cívics–, l’opinió dels joves 
d’entitats i una consulta a més d’un 
miler d’alumnes dels instituts. 
Per a aquest quatrienni, l’objectiu  
és consolidar el Consell Municipal 
de Joves. “És fonamental que hi 

hagi participació i que l’òrgan si-
gui representatiu de tot l’espectre 
juvenil perquè pugui funcionar”, 
ha dit la regidora d’Infància i Jo-
ventut, Eva Gonzalo (PSC).  
Durant la diagnosi, els joves han 
reclamat millores en matèria d’ha-
bitatge, més accions per a la incor-
poració al mercat laboral, potenciar 
fórmules d’oci alternatiu i adequar 
el transport públic als seus hora-
ris, entre d’altres. Com a àmbits 
més ben valorats, els enquestats 
destaquen l’educació i l’esport i 
també en proposen millores, com 
plans de formació adaptats a les 
oportunitats laborals que ofereix 
Montcada i obrir els equipaments 
esportius de les escoles a la tarda i 
als caps de setmana.   

Silvia Díaz | Montcada

Els estudiants dels instituts –a la imatge, el de La Ferreria– han participat en l’elaboració del Pla Local de Joventut a través d’una enquesta | ARXIU/S.ROMERO

El servei de wifi  
atrau més joves 
a Can Tauler
Silvia Díaz | Redacció

La posada en marxa del wifi  ha 
fomentat que més joves visitin  
Can Tauler (Balmes, 16). La gra-
tuïtat del servei i la possibilitat de 
connectar-se a l’aire lliure al pati 
són dos dels avantatges de la pro-
posta. L’horari de funcionament 
coincidex amb el de l’equipament, 
de 17 a 22h de dilluns a dissabte,  
i l’usuari pot fer servir el wifi  en 
funció de les seves necessitats, fi ns 
a un màxim de 5 hores. Per fer 
servir la xarxa, els interessats han 
de demanar als responsables de 
l’equipament l’activació d’un nom 
d’usuari i d’una contrasenya. 

Propostes. La Regidoria d’Infància 
i Joventut continuarà apostant pels 
Divendres a la carta durant el segon 
trimestre de l’any. Des el 17 d’abril 
fi ns al 26 de juny, cada divendres, 
a les 18h, Can Tauler acollirà una 
activitat gratuïta d’àmbits diversos. 
Durant els pròxims mesos conti-
nua el cicle de monogràfi cs Posa’t 
en on, que es dedicaran als camps 
de treball (abril), l’alimentació sana 
(maig) i les curiositats i els riscos 
d’Internet (juny). El programa 
manté els cursos de break dance 
i de guitarra elèctrica, a més de 
sortides d’esport i aventura tots els 
dissabtes al matí. Altres activitats 
són l’exposició Can Tauler de Car-
naval (del 15 d’abril al 15 de maig) 
i una sortida al musical La Bella i la 
bèstia, per a la sessió del 14 de maig 
(18h). El 20 de març, el guitarrista 
Mauricio del Río i el percussionis-
ta Roger Soler oferiran un concert 
a Can Tauler, a les 21h. 

Els joves consultats 
demanen millores en 
l’habitatge, l’ocupació, 
l’oci alternatiu i el 
transport públic

debat al Ple

El Pla Local de Joventut es va apro-
var al Ple de febrer, fet el dia 26. 
Malgrat que tots els grups de l’opo-
sició van reconèixer la feina feta 
pels tècnics municipals, cap hi va 
donar el seu vot favorable. El PPC 
es va abstenir i ICV-EUiA i Esquerra 
van votar en contra. El regidor eco-
socialista Òscar Gil va explicar que 
el projecte “no és fruit d’un procés 
participatiu real”, i va qüestionar 
que el document sigui representa-
tiu de tot l’espectre que es consi-
dera juvenil, dels 15 als 30 anys. 
El regidor republicà Jordi Sánchez 
va manifestar que el document “no 
representa tot el col·lectiu local”, 
argumentant que s’han deixat fora 
joves que no formen part de l’ense-

nyament reglat, s’ha fet una major 
incidència en barris com el centre i 
el Pla d’en Coll i en instituts com La 
Salle i que el document “no mostra 
la diversitat cultural”.

Treball transversal. En declara-
cions a La Veu, Gonzalo –absent al 
Ple per motius de salut– ha defen-
sat la feina de l’empresa especialit-
zada que ha fet l’estudi: “Si hi ha 
més respostes del centre o de La 
Salle és perquè són els espais on 
es localitzen més joves”. L’edil ha 
destacat el treball transversal dels 
departaments municipals, que pos-
sibiliten accions com les polítiques 
joves d’habitatge o els programes de 
transició de l’escola al treball | SD

Els grups en l’oposició no aproven el document
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Una xerrada sobre les vies d’accés 
al mercat laboral i els drets de les 
treballadores tancarà el 23 de març 
el programa del Dia de la Dona 
a Montcada. L’acte tindrà lloc al 
Centre Cívic La Ribera (Llevant, 
10), a les 17.30h. Durant la prime-
ra quinzena de març, l’Ajuntament 
i diverses entitats i col·lectius de 
dones han fet vàries activitats per 
commemorar l’efemèride. 
Una de les més participatives la 
va oferir la companyia Katraska el 
7 de març a la plaça de l’Església. 
Amb una estètica clown, el grup 
va presentar un espectacle de ca-
rrer amb un rerefons de gènere.  
El  mateix dia, una setantena de 
persones va participar al sopar 
que organitza el Grup de Dones 
de Can Cuiàs, que enguany es va 
celebrar a l’Abi. El grup de teatre 
Sayuc va oferir abans l’espectacle 
España en directo. 

Col·loqui. Una vintena de dones de 
diferent procedència va assistir al 
col·loqui que l’Ofi cina d’Atenció a 
la Dona (OAD) va organitzar el dia 
9 al Centre Cívic La Ribera, per po-
sar en comú la situació del col·lectiu 
femení als seus països d’origen. “Un 
tret comú és que han avançat en 
l’accés al món educatiu o laboral, 
però gairebé gens pel que respec-
ta a aconseguir la corresponsabi-

litat dels homes a la llar”, va expli-
car Úrsula Santa Cruz, responsable 
de l’OAD. 
D’altra banda, l’11 de març es va 
presentar el blog Dones de Montca-
da i Reixac en xarxa, un espai que 
es vol nodrir amb opinions i escrits 
de dones del municipi i que vol pro-
moure l’ús de les noves tecnologies. 
El blog s’ha fet amb la col·laboració 
d’alumnes dels cursos d’informàtica 
de l’OAD que el dia de la presen-
tació van rebre el seu diploma. Al 
tancament d’aquesta edició es feia 
públic el veredite del concurs de fo-
tografi a sobre la dona i el món labo-
ral convocat per l’IES La Ribera.

Les activitats del programa que coordina l’Ajuntament acaben el 23 de març amb una conferència sobre el mercat laboral

DIA DE LA DONA

Els col·lectius de dones de Montcada 
disposen d’un espai propi a Internet
Silvia Díaz | Montcada

Matriculació per 
als cursos de 
català del darrer  
trimestre
Silvia Díaz | Redacció

Foto de família de les participants als cursos d’Internet que ha organitzat l’OAD i que l’11 de març van rebre el diploma acreditatiu | PILAR ABIÁN

> Mural commemoratiu del 8 de març
Un grup de joves, convocat per l’Abi i l’Assemblea de Joves, va pintar un mural  
commemoratiu del Dia de la Dona el 8 de març, a la llera del riu Ripoll, davant 
el col·legi La Salle –a la imatge. D’altra banda, el dia 6, la psicòloga Lorena Gar-
rido, del grup Antígona, vinculat a la UAB, va oferir una xerrada al Cafè Colon, 
organitzada per aquestes dues mateixes entitats | SD

SANTI ROMERO

El Servei Local de Català (SLC) 
obre la matrícula per als cursos 
del tercer trimestre del 25 al 27 
de març. Els interessats a fer-ne 
algun però que no saben quin 
és el seu nivell poden trucar al 
telèfon 935 751 644 per dema-
nar dia i hora per fer una prova. 
L’ofi cina està situada a la quar-
ta planta de la Casa de la Vila i 
l’horari d’atenció al públic és de 
dilluns a dijous, de 10 a 13h, i de 
16 a 17.30h.

Cloenda del segon trimestre.  
L’associació musical El Giravolt 
oferirà el 27 de març un concert 
a l’Auditori (19.30h) que forma 
part del programa Voluntariat 
per la llengua. L’SLC aprofi ta 
l’acte per celebrar la cloenda del 
segon trimestre dels cursos de 
català. A hores d’ara està en mar-
xa una nova campanya de cons-
titució de parelles lingüístiques. 
L’experiència s’adreça a persones 
que coneixen el català però no el 
parlen amb gaire fl uidesa. 
D’altra banda, el dia 19, el Con-
sorci per a la Normalització Lin-
güística del Vallès Occidental 3 
–on s’inclou Montcada– organit-
za un acte al Centre Cultural de 
Ripollet (Rambla de Sant Jordi, 
2-4), a les 18h, per presentar un 
informe sobre l’ús del català en 
la retolació comercial en els mu-
nicipis de l’àmbit, que comptarà 
amb la presència del Secretari de 
Política Lingüística, Bernat Joan. 
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En memoria de Gerardo Froilán
Compañero, honesto y luchador. Comprometido con los 
problemas de su gente, su barrio y su ciudad. Nuestro 
más sentido pesar a su familia.

La junta de la FAVMiR 
Federació d’Associacions de Veïns de Montcada i Reixac

La Marató de Donació 2009 a 
Montcada i Reixac, feta el 6 de 
març, ha superat les dades del 
2008. 227 de les 270 persones 
que es van acostar a la Casa de la 
Vila van poder donar sang, 25 de 
les quals ho feia per primer cop. 
A l’edició anterior es van obtenir  
161 extraccions. Els responsables 
del Banc de Sang i Teixits (BTS), 
organitzador de l’activitat, han fet 
una valoració molt positiva de les 
dades, sobretot de l’augment de la 
presència de gent jove. “La xifra 
de nous donants i que força jo-
vent hagi participat en aquesta 
edició ens dóna molta empen-
ta per continuar endavant”, ha 
destacat el coordinador de les 
maratons de donació, Josep M. 
Planella. 

Treball previ als instituts. El BTS, 
amb el suport de l’Ajuntament, 
va fer una tasca de sensibilització 
amb els joves anterior a la Mara-
tó, oferint xerrades als instituts so-
bre les donacions. “Van venir al 

centre i ens van convèncer de la 
importància de donar sang per 
salvar vides”, ha explicat Cristian 
Pérez, estudiant de cicles forma-
tius de l’IES La Ferreria, qui el dia 
6 donava sang per primer cop. 
El BTS ha agraït l’Ajuntament, els 
particulars, les empreses i les en-
titats que han col·laborat amb la 
Marató, especialment l’AV Font 
Pudenta-Muntanyeta, que un any 

més va organitzar una xocolatada 
a la tarda per a tots els assistents.  
El BST és el responsable integral 
dels serveis de transfusió d’11 hos-
pitals de la Xarxa Pública Catala-
na i subministra a tots els hospitals 
i clíniques els productes sanguinis 
que manquen per atendre les ne-
cessitats que poden sorgir. Cada 
dia en fan falta 1.000 dosis, com a 
mínim, per cobrir la demanda.

227 de les 270 persones que es van acostar a la Casa de la Vila hi van poder col·laborar 

DONACIÓ DE SANG

La Marató supera en més de 60 les 
extraccions en comparació al 2008 

Silvia Díaz | Montcada

En aquesta edició de la Marató ha augmentat el nombre de joves donants | SILVIA DÍAZ

en 2 minuts...

Gerardo Froilán, qui fou presi-
dent de l’AV de Carretera Vella 
durant una dècada, va morir a fi -
nal de febrer als 79 anys. Froilán 
va estar vinculat durant més de 
20 anys a la junta d’aquesta en-
titat, que va deixar per motius 
de salut. També va ser membre 
de la Federació d’Associacions 
de Veïns de Montcada i Reixac 
(FAVMiR). Nascut a Lugo al 
1929, Froilán va arribar a Cata-
lunya quan només tenia un any 
d’edat | PA

> Balanç positiu de la Fira de liquidacions
Montcada Centre Comerç (MCC) ha fet una valoració positiva de la Fira 
de liquidacions de la temporada d’hivern, que va tenir lloc l’1 de  març 
al carrer Major. La pluja de primera hora del matí no va ser impediment 
perquè se celebrés l’activitat, que va comptar amb una afl uència de pú-
blic força acceptable, segons els organitzadors. A la mostra va participar 
prop d’una vintena d’establiments | SA

L’Assemblea de Joves (AJMiR), El Cercle Cultural i la CAL organitzen el 13 
de març al Cafè de Montcada (Major, 100), a les 19.30h, una conferència 
sobre la Guerra civil i la repressió franquista, a càrrec dels historiadors Òscar 
Heredia i M. del Puerto Muñoz. L’acte es fa amb motiu del 70è aniversari de 
l’entrada de les tropes franquistes a Montcada, el 27 de gener de 1939 | SD

> Acte sobre la Guerra civil i el franquisme

La Casa de la Vila acollirà dues exposicions durant el març i l’abril

COOPERACIÓ

Tazumal mostra imatges 
d’El Salvador i Nicaragua

L’ong Tazumal Catalunya-El Sal-
vador, amb seu a Mas Rampinyo, 
culminarà les activitats del 2008 
sobre sensibilització en cooperació 
amb dues exposicions a la Casa de 
la Vila sobre la vida quotidiana als 
països de l’Amèrica Central amb 
els que treballa. Del 17 al 29 de 
març es podrà veure una vintena 
d’imatges d’El Salvador, d’aspectes 
quotidians com el treball d’homes 
i dones. La mostra es complemen-
ta amb peces d’artesania. L’altra 
exposició és sobre Nicaragua –del 
31 de març al 13 d’abril– i està for-

mada per una setantena d’imatges 
i una mostra de les manualitats de 
La Paz Centro, localitat agerma-
nada amb Montcada. Les imatges 
d’ambdues exposicions son de 
col·laboradors de l’entitat.
L’acte d’inauguració de les mostres 
serà el 17 de març, a les 19.30h.  
Començarà amb un audiovisual 
i continuarà amb els parlaments 
de les autoritats municipals i dels 
responsables de Tazumal, a la sala 
institucional de la Casa de la Vila. 
Per al dia 1 d’abril (19.30h) hi ha 
previst el visionat d’un documental 
sobre Nicaragua.

Silvia Díaz | Montcada

Una de les imatges que formaran part de l’exposició sobre El Salvador | MIQUEL BERTRAL

Angeleta Camprubí, veïna de Montcada i Reixac, va rebre l’11 de març 
l’homenatge de l’Ajuntament i la Generalitat pel seu 100 aniversari. Els seus 
familiars van organitzar una festa a l’Abi, que va comptar amb l’assistència 
de força convidats. Campubrí va rebre una litografi a i un ram de fl ors 
de mans de l’alcalde, César Arrizabalaga, mentre que la responsable de 
l’Ofi cina de la Gent Gran Activa de la Generalitat, Carme Canela, li va lliurar 
la medalla que concedeix el govern català als avis centenaris | SD

> Angeleta Camprubí, àvia centenària

Mor Gerardo 
Froilán, destacat 
líder veïnal

Froilán, en una imatge del 2008 | ARXIU

PILAR ABIÁN
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>Agenda

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

Horaris: de dilluns a divendres, de 9 a 15h i de 17 a 21h
Dissabte, de 10 a 14h i de 17 a 19h i diumenge, de 10 a 14h

www.montcada.cat

Exposició ‘El Salvador, 
un país de esperanza’
17 de març, 19.30h

 TEATRE FAMILIAR 
 LA LLUNA, LA PRUNA 
  Cia. Mercè Framis
  22 de març, a les 12h 
   Preu: 3,5 euros

Kursaal

Exposició de pintura 
de Rosa Rafecas
Fins al 29 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
Música/teatre

Sala Sebastià Heredia

CABARET ALBÈNIZ
Cia. L’Auditori
28 de març, 22h 
Preu: 6 euros

Agenda

 TEATRE
 EL PROFE
 Cia. Teatre Essela
 21 de març, a les 22h
  Preu: 6 euros

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

13 14 15

20 21 2217 18 1916

2724 25 2623

Rivas Duran Duran

J.Relat Rivas RivasGuix E.Relat V.NietoPardo

V.NietoPardo Guix E.RelatJ.Vila

Farmàcies     març/abril

29 30
J.Relat J.Relat

28 29

331 1 230
Duran J.Vila Pardo Guix E.Relat V.Nieto

4
V.Nieto

5

13 l divendres
Xerrada. Guerra civil i repressió fran-
quista, amb els historiadors Òscar Here-
dia i M. del Puerto Muñoz. Hora:19.30h. 
Lloc: Cafè de Montcada. Organitza: Abi, 
Cercle Cultural i Assemblea de Joves.

14 l dissabte
Xerrada. Sobre l’efecte de la pol·lució 
sobre la salut dels nens, a càrrec del 
pediatra Josep Ferris i Tortajada. Hora: 
19h. Lloc: Abi. Organitza: Plataforma 
Antiincineració.

Concert. Entre les pedres i els peixos 
de Névoa. Hora: 22h. Lloc: Auditori. 
Preu: 6 euros.

15 l diumenge
Festa. Dels Tres Tombs. Hora: 10.30h. 
Lloc: Camí de la Font Freda (veure pà-
gina 24).

17 l dimarts
Inauguració. De l’exposició sobre El 
Salvador i Nicaragua de l’ong Tazumal. 
Hora: 19.30h. Lloc: Casa de la Vila.

20 l divendres
Concert. Amb el percusionista Roger 
Soler i el guitarrista Mauricio del Río. 
Hora: 21h. Lloc: Espai Jove Can Tauler.

21 l dissabte
Concert. De grups de rock. Hora: 19h. 
Lloc: Plaça del Bosc. Organitza: Grup de 
Joves de l’AV de Can Sant Joan.

Teatre. El profe, de la Cia. Teatre Essela. 
Hora: 22h. Lloc: Auditori. Preu: 6 euros.

Teatre. Això no és vida, del GAT de 
Cerdanyola. Hora: 22h. Lloc: Casino de 
Terra  Nostra. Entrada gratuïta.

22 l diumenge
Teatre familiar. La lluna, la pruna, de 
la Cia. Mercè Framis. Hora: 12h. Lloc: 
Auditori. Preu: 3,5 euros.

25 l dimecres
Xerrada. Sobre el Pla Bolonya, a càrrec de 
Pere Torra, director Tècnic del Centre per a 
la Qualitat i Innovació Docents. Hora: 18h. 
Lloc: Casa de la Vila.

Presentació. Del llibre “La por a morir a 
la baronia de Montcada entre els segles 
XVI i XVIII”, de Joan Bertrán i Jaume Al-
cázar. Hora: 20h. Lloc: Fundació Cultu-
ral Montcada (Major, 47).

26l dijous
Presentació. Del llibre “De la conscièn-
cia a la conducta. L’experiència de ta-
llers per la llengua”, de David Vila. Hora: 
20h. Lloc: Abi. 

28 l dissabte
Espectacle. Cabaret Albèniz, de la 
Cia. L’Auditori. Hora: 22h. Lloc: Kur-
saal. Preu: 6 euros.

31 l dimarts
Inauguració. De l’exposició “Creació 
gràfi ca. Col·lecció Daniel Giralt-Miracle”. 
Hora: 19.30h. Lloc: Auditori Municipal.

2 l dijous
Inauguració. De l’exposició de pintura 
del Grup de Dones de Can Cuiàs. Hora: 
19.30h. Lloc: Kursaal.

Presentació del llibre
“La por a morir a la baronia de 
Montcada entre els segles 
XVI i XVIII”
de Joan Bertran  i Jaume Alcázar

25 de març, 20h 
Fundació Cultural (Major, 47)
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el clic > Fil directe amb l’Ajuntament

Les cartes no han d’excedir de 20 línies. És imprescindible que els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI. No es publicaran les cartes que atemptin contra perso-
nes o institucions. Les cartes es poden registrar a l’Ofi cina d’Atenció Ciutadana (OAC), o bé enviar-les per email, amb les dades corresponents, a l’adreça electrònica laveu@montcada.org 

El proper número, el 3 d’abril

Una parada d’autobús digna de ser fotografi ada

laveu@montcada.org

Voldria saber per què al parc del Gurugú no han instal·lat gronxadors 
amb cistella per a nadons. A tota la resta de parcs n’hi ha. A. S. I Mas 
Rampinyo
És cert que al parc del Gurugú no hi ha gronxadors per a nens 
petits, però no es tracta d’un oblit per part de l’Ajuntament, sinó 
d’una mesura que apliquem per qüestió de seguretat. En aquells 
parcs on hi ha prou espai, com ara aquest que ens ocupa, apos-
tem per diferenciar les zones de joc d’acord amb l’edat dels usua-
ris. Així, al del Gurugú trobem un espai per nens de 0 a 2 anys 
amb jocs habilitats per a ells i una altra àrea per a més grans que 
és la que té gronxadors. En altres parcs més petits no es poden 
fer zones diferenciades i per això hi ha jocs que són compartits. 
Sergio Hermoso, regidor de Serveis Municipals (PSC)

Qui entri a Montcada per la N-150, poc 
abans d’arribar a la cruïlla del cementiri de 
Collserola, pot veure la ‘fantàstica’ parada 
d’autobús que hi ha a la banda esquerra de 
la carretera. Un pal acompanyat d’un bloc 
de ciment que, suposo, deu servir d’es-
poràdic seient per als usuaris, la majoria 
treballadors del polígon Coll de Montcada. 
Sincerament, no crec que sigui una bona 
manera de promocionar el transport públic. 
L’espai és prou ampli com perquè s’instal·li 
una marquesina. Em consta que els dies de 
pluja els pobres usuaris acaben xops. 

A. P. | TERRA NOSTRA

Contrarèplica
Respectada senyora Laura Balcell, 
insisteixo: el català es parla solament 
a Catalunya. El que jo dic és que els 
nostres nens no haurien d’estudiar 
les matèries en català, ni a Galícia en 
gallec. Una nena de dotze anys de la 
Corunya em deia que no podia sostenir 
una conversa en castellà perquè el seu 
idioma era el gallec. És per meditar, 
senyora Balcell! Quan siguin majors i 
surtin de la seva pàtria chica ho tin-
dran molt difícil per a trobar feina a un 
altre punt d’Espanya. Tingui en comp-
te que hi ha 412 milions de castella-
noparlants i de catalans un nombre 
ben reduït. 
Li dic més? Catalunya s’ha tancat, no 
l’han tancada. Es va tancar ella i ara 
necessita portar de fora serveis que 
ja no hi ha. Per exemple: sacerdots o 
metges. L’espanyol no ha estat impo-
sat, els catalans el van adoptar. Re-
passi la història i tindrà la resposta. El 
gallec i el català se semblen tant per-
què deriven del llatí o del celta antic. 
Però alguns pobles van evolucionar en 
la seva llengua, uns altres no. Es van 
quedar tancats en els seus costums, en 
els seus hereus i pubilles, en ridículs 
egoïsmes. Així que hem de renovar-nos 
o morir. I que consti que personalment 
m’agrada parlar el català i m’agraden 
els catalans. Podem donar gràcies a 
Déu perquè la pura sang catalana ja 
gairebé no existeix. Ja no s’estilen 
aquests matrimonis de casar les fi lles 
amb catalans per imposició.
No es tracta que coneguin o no el 
castellà els catalanoparlants, es tracta 
que el llaç d’unió dels espanyols era el 
castellà i que aquest el van trencar les 
llengües vernacles. 

Francisco Gutiérrez 
Chiclana de la Frontera (Cadis)

*************
Normalment no contesto les cartes so-
bre si s’ha d’ensenyar o no en català a 
les escoles, em sembla una polèmica 

absurda. En cultura sempre se suma, 
mai es resta! Però penso que tinc l’ar-
gument que demana el senyor Fran-
cisco Gutiérrez des de Cadis. Només 
li demano una cosa: voldria conèixer 
una sola persona nascuda a Catalunya 
menor de 80 anys que no tingui una 
competència lingüística més que cor-
recta en castellà.
Entenc que algú des de Cadis no pugui 
entendre el bilingüisme. Hi tinc fami-
liars que també pensaven que els meus 
fi lls serien incapaços de comunicar-se 
amb ells, és a dir, que farien “l’indi” 
Per sort, el meu fi ll els va ajudar a en-
tendre-ho ja que amb només dos anys 
dominava perfectament els dos idiomes 
malgrat tenir com a llengua materna el 
català. També corregir una petita erra-
da de base: el català no acaba als Piri-
neus. Cal no oblidar la Catalunya nord, 
situada a França, i el pobles italians on 
encara es parla el català. 

Imma Villanueva
Can Cuiàs

Prevención de incendios
Somos un grupo de vecinos que vivi-
mos junto a la zona forestal del Turó, 
en Terra Nostra, y queremos transmitir 
nuestra preocupación. Estos últimos 
años hemos visto las imágenes desola-
doras de los incendios forestales y sus 
consecuencias. Pensamos que esto qui-
zás no nos ocurrirá a nosotros y nos que-
damos de brazos cruzados. Pues ahora 
es el momento de actuar. Sr. alcalde, 
¿sabe que existe una ley que le obliga a 
mantener una franja de protección entre 
el fi nal de las zonas urbanas y forestales 
según la cual tiene que haber una dis-
tancia mínima de 25 metros de ancho 
limpia y libre de monte bajo y que los 
árboles que queden tienen que estar a  
6 metros entre sus troncos y los extre-
mos de esta franja y que el volumen de 
sus copas no puede superar el 35%? 
Esta franja es la que tiene que aplicar 
desde los antiguos parvularios-Adimir 

hasta el polígono Coll de Montcada. Hoy 
en día el cumplimiento de la norma no 
llega al 20% de esta superfi cie. 
Sr. alcalde ¿sabe que todos los munici-
pios tienen una subvención de la Gene-
ralitat que fi nancia al 100% el coste de 
estos trabajos? Si tienen la obligación 
de hacerlo y la subvención y existe la 
necesidad de dar trabajo a tantos veci-
nos que están en paro ¿A qué estamos 
esperando? ¿A quién tiene que obligar? 
A la compañía eléctrica que limpie y 
pode el bosque bajo su línea de alta 
tensión que pasa por el Turó. Ahora es 
el momento de ponernos todos a tra-
bajar. Limpiemos el Turó y protejamos 
a nuestras viviendas y familias. Espe-
ramos su opinión y su actitud siempre 
activa al trabajo de nuestro municipio.
Segundo Miranda y otros vecinos

Terra Nostra 

Mala fe
A l’apartat de Joventut del PAM (Pro-
grama d’Acció Municipal) un dels 
punts és: ‘Cercarem i facilitarem es-
pais delimitats per fer grafi ttis’. Al 
gener, l’Agrupament Escolta el Turó 
va demanar un espai fer per un mural 
amb motiu del Dia Internacional Con-
tra la Violència i a favor de la pau. La 
resposta de la regidora de Joventut va 
ser que un mural era un acte incívic. 
El 8 de març, amb motiu del Dia Inter-
nacional de la Dona Treballadora, l’As-
semblea de Joves de Montcada i Reixac 
va realitzar un mural a la llera del riu 
Ripoll amb tots els permisos pertinents 
de la Confederació Hidrogràfi ca del 
Besòs. Quina va ser la nostra sorpresa 
quan, al pas de la regidora de Joven-
tut pel pont de la Salle, alçant la veu i 
parlant pel mòbil, alertava els Mossos 
d’Esquadra que hi havia jovent pintant 
al riu. La regidora estava avisada que 
faríem el mural, així com la Policia Lo-
cal, autoritat responsable de supervisar 
l’acte (aprofi tant, denunciem la manca 
de comunicació entre cossos policials). 

Dedueixo, després d’aquests fets, que 
la regidora actua de mala fe cap els i 
les joves i, a sobre, incompleix les se-
ves promeses electorals. Sra Gonzalo, 
faci la seva feina i deixi’ns en pau.

 Gonzalo Garcia
AE el Turó i AJMiR 

Afi ción al deporte
El 13 de febrero, fui al pabellón Mi-
quel Poblet a ver el partido de fútbol 
Indoor, entre el Barcelona y el Betis. 
Soy una afi cionada al deporte y voy a 
bastantes partidos y sé que tal no si-
empre hay que ganar, pero lo que no 
entiendo es la pasividad. A un partido 
de éstos se va a pasarlo bien, y sobre 
todo a animar al equipo que juega en 
casa, que en este caso, era el Barcelo-
na. Yo no digo que muchos de Montca-
da no puedan ser del Betis, ni muchí-
simo menos, faltaría más, pero es que 
había momentos en que me pareció 
estar en Sevilla, ciudad preciosa, por 
cierto. Me dieron ganas de irme al lado 
de los afi cionados béticos a cantar y 
animar, pues se lo pasaron genial, que 
es de lo que se trataba. Un bien por 
ellos. Desde mi más humilde opinión, 
a ver si cuando hay acontecimientos 
de esta clase le ponemos más ganas. Si 
estos actos los tuviera el pueblo vecino, 
seguramente les daríamos más impor-
tancia. Ánimo para otra vez.

C.C.N.
Font Pudenta

Agraïment
La família de Gerardo Froilán Rey vol 
agrair als amics i veïns de Montcada i 
Reixac les mostres d’estimació, de res-
pecte i condol rebudes durant aquest 
dies en què l’hem acomiadat. Ell ens 
ha deixat molt d’amor i ens va ensenyar 
que ens hem d’estimar i estar junts en 
els bons i no tants bons moments. El 
seu record sempre serà amb nosaltres.

Família Froilán
Montcada

En aquest número, una de 
les notícies que apareix des-
tacada ens recorda el peatge 
que aquest municipi paga per 
la seva proximitat a una gran 
metròpoli com és Barcelona. 
Una nova infraestructura –un 
túnel ferroviari sota el Turó– 
amenaça amb travessar la 
ciutat. Novament, el govern 
local recorda que no compar-
teix els plans del Ministeri de 
Foment per reduir en 6 mi-
nuts el temps de recorregut 
de la línia de rodalies C-4 –co-
neguda com la de Manresa– 
entre Barcelona i el Vallès. La 
proposta ja es va formular a 
principi d’aquesta dècada i es 
presentava com un projecte a 
10 anys vista. Passat aquest 
temps es torna a parlar de la 
infraestructura, tot i que no hi 
ha dotació pressupostària per 
dur-la a terme. Per si de cas, 
l’Ajuntament recorda que hi 
està en contra. 
Posats a triar, segurament 
els veïns de Montcada i Rei-
xac preferim que, si ha d’ha-
ver inversió en nous túnels, 
aquesta sigui realment per 
garantir el soterrament de la 
línia de Portbou, i no per fo-
radar el Turó, que prou cas-
tigat està. Tenint en compte 
que la conjuntura econòmica 
actual pot ser un argument a 
esgrimir alhora de frenar pro-
jectes que fa anys, esperem 
veure fets realitat abans de 
proposar noves infraestruc-
tures potser cal assegurar les 
que ja estan compromeses. I, 
posats a demanar millores del 
transport públic, en aquesta 
mateixa pàgina trobem com, 
sovint, l’usuari més que grans 
inversions el que demana és 
un servei mínimament digne 
i d’acord amb els impostos 
que paga.
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>Cultura Propostes per 
celebrar el centenari 
d’Albèniz PÀG. 23

Nova edició de la Festa 
dels Tres Tombs, el 15 
de març PÀG. 24

Lluís Julián Barrachina, metge de 
50 anys i veí de Barcelona, va ha-
ver de sortir dues vegades a l’es-
cenari per recollir el primer i el 
segon premi del XIIIè Concurs 
de Narrativa Curta Ateneu Do-
mingo Fins, fallats el 28 de febrer 
a l’Abi davant d’una cinquantena 
de persones. Aquesta circums-
tància no s’havia donat mai en la 
història del certamen i té a veure 
amb el fet que les bases no espe-
cifi quen el nombre d’obres que 
pot presentar un mateix autor. El 
president de l’Abi, Miquel Àngel 
Gràcia, va anunciar  que a la prò-
xima edició es corregirà aquest 
oblit i va elogiar l’honestedat del 
jurat que, “en obrir les pliques i 
descobrir la doble autoria, va 
mantenir la seva decisió”. El 
primer premi està dotat amb 650 
euros i el segon, amb 350. 

Perfi l. Julián treballa al departa-
ment de Salut Pública de l’Ajun-
tament de la Llagosta. Es dedica 
a escriure des de fa tres anys i 
ha obtingut guardons destacats 
en l’àmbit de la narrativa curta 
com és el Premi Francesc Candel 
de contes del 2007 i del 2008 i la 
darrera edició del Víctor Mora. 

El conte que ha rebut el primer 
premi es titula Forjadors del món 
contemporani i narra la història 
d’un pare que porta fi ns a les úl-
times conseqüències la seva fi lo-
sofi a de com educar un fi ll. L’il·lu-
minat és el títol del relat que ha 
merescut el segon guardó i que 
planteja com canvia la vida d’una 
persona quan decideix prescindir 
de la moral. Julián considera com 
un dels seus referents l’escriptor 
Pere Calders: “El seu univers, 
on conviuen elements imagina-
ris i quotidians, és molt present 
en els meus contes”, va explicar. 
L’escriptor Carlos Peramo, que 
va fer de portaveu del jurat, va 
destacar que les dues obres des-
taquen “pel seu agosarament a 
l’hora de plantejar situacions 
políticament incorrectes”. 
En la categoria juvenil, el jurat 
va premiar el conte El mar que 
ens uneix, sobre l’experiència d’un 
immigrant marroquí a Barcelona, 
escrit per l’estudiant sabadellenca 
Glòria Macià, de 14 anys d’edat. 
Macià escriu des de molt petita i 
li agradaria dedicar-se a la litera-
tura professionalment. Enguany 
el certamen ha rebut 24 obres en 
la categoria d’adults i dues en la 
modalitat juvenil.

CONCURS DE NARRATIVA CURTA ATENEU DOMINGO FINS

El jurat, que ha comptat amb l’escriptor Carlos Peramo, valora l’agosarament dels relats, amb personatges políticament incorrectes

D’esquerra a dreta, el portaveu del jurat Carlos Peramo, el presentador Andreu Fàbregas i el guanyador, Lluís Julián | FOTOS: LAURA GRAU

Per primera vegada els dos premis recauen 
en un mateix autor, el barceloní Lluís Julián
Laura Grau | Montcada

El jove mexicà Diego F. Rincón és 
l’autor fi nalista del mes de febrer
La darrera convocatòria de l’edició ha estat la més participativa amb un total de 467 autors 

PREMI DE MICRORELATS ‘EL BASAR’

Un hombre sentado ve a una niña 
bailar, del mexicà Diego F. Rin-
cón, de 21 anys, és l’obra fi nalis-
ta de la convocatò ria del Premi 
de Microrelats El Basar corres-
ponent al mes de febrer, la més 
participativa de l’edició, amb 
un total de 467 autors. Rincón 
estudia la carrera de Matemàti-
ques i Filosofi a a Bristol (Gran 
Bretanya), on viu des de fa tres 
anys, i és afi cio nat a l’escriptu-
ra. El portaveu del jurat, Juan 
Antonio Masoliver, ha destacat 
“l’originalitat del text, consti-
tuït per una successió de fra-
ses on són presents elements 
fantàstics i quotidians” | LG

Finalista de febrer

Un hombre sentado ve a una niña bailar. Una niña bailando ve de 
reojo a una mujer que discute. Una señora habla con su esposo 
que no para de gritar. Un señor regaña a su hijo que lee. Un joven 
leyendo piensa en una señorita que escribe. Una muchacha es-
cribe sobre una princesa que llora. Una dama en las alturas llora 
soñando con un príncipe encerrado. Un caballero lucha contra un 
dragón dorado. Un monstruo con cola obedece las órdenes de un 
rey asesino. Un gigante en su trono le ordena a una plebeya que 
cante una canción de fi esta. Una mujer bailando inspira a un poeta 
escondido. Un escritor inspirado escribe una historia de amor sin 
palabras de amor. Un hombre y una mujer se miran al paso de 
una estrella fugaz. Un barrilete cósmico estalla contra un océa-
no infi nito. Una mente iluminada compone una melodía angelical. 
Una canción de piano se escucha en un anfi teatro completo. Un 
hombre sentado ve a su hija bailar.

Un hombre sentado ve a una niña bailar

Diego F. Rincón Santana
(Cuernavaca, Mèxic)

Al centre, la guanyadora juvenil, Glòria Macià, amb Roser Alcázar, del jurat, i Miquel A.Gràcia
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Daniel Giralt-Miracle (Barcelona,  
1944) és un reconegut crític d’art 
que va conèixer un gran nom-
bre de grans creadors, majori-
tàriament catalans, com Picasso, 
Miró, Tàpies, Clavé i Brossa, 
entre d’altres. Fruit d’aquesta re-
lació, Giralt-Miracle ha acumulat  
al llarg de la seva trajectòria 
professional un important fons 
d’art que explica les tendències 
dels últims quaranta anys de l’art 

català. A més de resumir l’ampli 
panorama de l’art contempo-
rani català, també inclou obres 
d’artistes internacionals com 
Christo, Han Hartung, Wifredo 
Lam, J.L.Cuevas i Jean-Michel 
Folon. Part d’aquesta col·lecció, 
que pertany al Museu de Valls, 
es podrà veure a l’Auditori a 
partir del 31 de març. Cadascun 
dels gravats va acompanyat d’un 
comentari que posa de relleu els 
lligams entre el crític i l’artista.

Gravats de Picasso 
i Tàpies, a l’Auditori

EXPOSICIONS

Laura Grau | Redacció

El Kursaal acollirà fi ns al 29 
de març l’exposició de pintura 
a l’oli de la montcadenca Rosa 
Rafecas, veïna de Can Sant 
Joan i professora de pintura al 
Casal de la Gent Gran Casa de 
la Mina.  “Pintar és una bona 
afi ció per a la gent gran”, va 
dir durant la inauguració, a la 

qual van assistir nombrosos 
amics i alumnes seus, a més del 
primer tinent d’alcalde, Joan 
Maresma (CiU), i la regido-
ra de Cultura, Amèlia Morral 
(CiU). La mostra està formada 
per una vintena d’obres, la ma-
joria amb motius fl orals, paisat-
ges i algun retrat | LG

Les obres pertanyen a la col·lecció del crític Daniel Giralt-Miracle

Rafecas: “Pintar és una 
bona afi ció per als grans”

Rosa Rafecas, a l’esquerra, brinda amb dues amigues durant la inauguració | PILAR ABIÁN

Exposició sobre 
l’evolució dels 
punts de llibre 
Fins al 29 de març es pot visi-
tar a la Biblioteca de Can Sant 
Joan l’exposició El punt de lectu-
ra. Apunts d’història i punts d’autor, 
promoguda per l’Obra Social 
Caixa Sabadell i la Diputació 
de Barcelona. La mostra explica 
la història moderna del punt de 
llibre com a obra d’art des del 
seus orígens a la segona meitat 
del segle XIX fi ns ara, quan l’ús 
publicitari l’ha renovat | LG

Nova mostra de 
pintura de 
Festa Major 
Els autors que vulguin participar a 
la Mostra de Pintura de Festa Ma-
jor 2009 han de portar el suport 
sobre el que facin la seva obra a 
segellar i datar a l’OAC de l’Ajun-
tament entre el 23 de març i el 3 
d’abril. Les obres es lliuraran a la 
Casa de la Vila els dies 26, 27, 28 i 
29 d’abril. La temàtica gira al vol-
tant de la Montcada rural, indus-
trial, en transformació i patrimoni 
cultural. El jurat seleccionarà fi ns a 
tres obres que adquirirà per al fons 
d’art municipal. Totes s’exposaran 
a l’Auditori per Festa Major | LG

Giralt-Miracle, posa amb els gravats ‘Caleidoscopis’ del seu pare, Ricard Giralt-Miracle | ARXIU
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Un exemple cultural a Catalunya

Ja tenim aquí la Biblioteca Elisenda 
de Montcada, un equipament refe-
rent a Catalunya que ens perme-
trà donar un salt de qualitat molt 
important en l’oferta cultural del 
municipi. En el mateix edifi ci s’ubi-
ca el nou Teatre Municipal, que, 
un cop fi nalitzat, podrà acollir tota 
mena d’espectacles, així com con-
gressos, jornades i actes de ciutat.
Montcada Aqua és un concepte 
innovador que combina, en un 
mateix espai, la cultura i l’activitat 
física. Aquesta ha estat una apos-
ta clara del govern municipal. La 
nova Elisenda de Montcada és 
una instal·lació moderna, de la 

màxima qualitat, al servei de tota 
la ciutadania, i equipada amb les 
últimes tecnologies que forma part 
de la Xarxa de Biblioteques de la 
Diputació, de manera que la po-
dran utilitzar els usuaris de tota la 
província. Per acabar, cal destacar 
la transformació que està experi-
mentant l’entorn de l’equipament. 
El soterrament de la C-17, ja en 
la recta fi nal, permetrà recuperar 
per a la ciutat un espai que durant 
molts anys ha estat una barrera fí-
sica molt important, però que ara 
contribuirà a la cohesió del territo-
ri i, per tant, aproparà Montcada 
Aqua a tothom.

César Arrizabalaga, alcalde

La biblioteca Elisenda de Montcada,
un nou equipament de referència 
El president de la Generalitat, José Montilla, presidirà l’acte inaugural, que tindrà lloc el proper 28 de març a partir de les 11.30h

La Biblioteca Elisenda de Montcada 
obre les seves portes. La inauguració 
serà el proper dissabte 28 de març i 
comptarà amb l’assistència del presi-
dent de la Generalitat de Catalunya, 
José Montilla, i el president de la Di-
putació de Barcelona, Antoni Fogué. 
L’acte començarà a les 11.30h amb 
els parlaments ofi cials i, tot seguit, 
es donarà pas a l’actuació d’un grup 
d’animació i es faran visites guiades 
per les instal·lacions.
L’edifi ci disposa d’una superfície de 
2.310 m2 on s’ubiquen, entre altres 

espais, una àgora, una àrea d’infor-
mació, una zona de revistes, un es-
pai de música i imatge, una sala de 
treball o un àrea de fons general i col-
lecció local, entre altres serveis.

Més de 40.000 llibres. La nova Bi-
blioteca disposarà de 42.000 llibres, 
5.000 documents d’àudio, 200 tí-

tols de revistes i 8 de diaris. Alguns 
d’aquests documents procedeixen de 
la biblioteca Montcada Centre que, 
amb l’obertura d’aquest nou equipa-
ment, restarà com a sala de lectura.
El nou equipament també compta 
amb diversos espais per a exposi-
cions. Durant el primer mes de la 
seva posada en funcionament, aco-
llirà dues mostres; una pictòrica de 
la Fundació Joan Capella i una altra 
fotogràfi ca de la Fundació Masoli-
ver. A banda, s’instal·larà una altra 
exposició a l’Àgora sobre el nou 

equipament i les biblioteques mont-
cadenques, que també inclourà un 
recorregut històric de l’evolució de 
la zona on està ubicat aquest equi-
pament. Amb la inauguració de la 
instal·lació, la ciutat disposarà d’una 
biblioteca central urbana, l’Elisenda 
de Montcada, de la que dependrà 
una altra de proximitat, la del barri 
de Can Sant Joan.

El pressupost de l’obra. La biblio-
teca, juntament amb el Teatre Mu-
nicipal, confi gura la segona fase 

de l’equipament Montcada Aqua, 
ini ciada amb la construcció de la 
piscina i les instal·lacions esportives 
al desembre del 2003.
La biblioteca ocupa la planta baixa 
i la primera planta d’un edifi ci an-
nex al centre esportiu, on també 
està ubicat el Teatre Municipal, a la 
segona planta. Les obres de l’edifi ci 
han estat fi nançades per la Gene-
ralitat de Catalunya, la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament i el pressu-
post d’aquesta segona fase ha estat 
de 8.361.060 euros.

El nou equipament es caracteritza per l’amplitud arquitectònic que es divideix entres plantes amb espais temàtics per a la sala de lectura, consulta, multimèdia i un racó exclusiu per als infants

Montcada Aqua es troba a tocar de la carretera 
C-17, a l’alçada de la plaça d’Espanya. Les obres 
per fer aquesta via soterrada, en un tram de 800 
metres, es troben en l’última fase, de manera que 
està previst que els vehicles hi puguin circular a 
partir de l’abril.
El soterrament de la C-17 possibilitarà la conne-
xió del Pla d’en Coll amb Mas Rampinyo, ja que 
els 51.000 vehicles que diàriament transiten per 
aquesta via ja no ho faran en superfície. Els ter-
renys alliberats permetran transformar el que du-
rant tants anys ha estat una barrera física en un 
espai per a la ciutadania. L’actuació contribuirà, 
doncs, a donar cohesió al territori. A més, la desa-
parició de la superfície de tants vehicles motoritzats 
reduirà la contaminació atmosfèrica i acústica.

El soterrament de la C-17 humanitza l’entorn de l’Aqua
Està previst que els vehicles puguin circular pel túnel a partir del proper mes  d’abril

Montcada Aqua uneix 
esport, cultura i lleure 
en un mateix espai

LA NOVA BIBLIOTECA ELISENDA DE MONTCADA

Panoràmica de Montcada Aqua amb les obres de la C-17 en primer terme
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LA NOVA BIBLIOTECA ELISENDA DE MONTCADA

En aquesta pàgina es pot observar els diversos espais de l’equipament com l’àgora central –a la part superior– i les sales de consulta i lectura

La Biblioteca comparteix edifi ci amb el nou 
Teatre Municipal, que s’ubica a la segona 
planta. Amb una superfície de 1.435 m2, 
té capacitat per a 460 espectadors i dis-
posa d’una sala d’exposicions, graderies 
amb seients retràctils, escenari, magat-
zem i altres serveis. A la darrera planta, 
de 590 m2, se situen els camerinos i els 

vestidors. Ara s’hi està instal·lant la caixa 
escènica i s’estan enllestint els acabats. 
Es tracta d’un espai polivalent, amb les 
característiques adequades per poder 
acollir tot tipus d’espectacles artístics, 
conferències, jornades i actes de ciutat. 
Tot plegat, contribuirà a millorar l’oferta 
cultural del municipi.

El Teatre Municipal arrodoneix el complex
L’espai, amb 1.435 m2, tindrà capacitat per a 460 espectadors

Una combinació innovadora d’esport i cultura
El 20 de desembre de 2003 es va inau-
gurar el Centre Esportiu Montcada Aqua, 
la primera part del gran complex que ara 
es completa amb la Biblioteca Elisenda 
de Montcada i el Teatre Municipal. Tot 
plegat confi gura un equipament de refe-
rència on es conjuminen els usos lúdics i 
esportius amb els didàctics i culturals.

El Centre Esportiu ocupa una superfície 
de 3.814 m2 i compta amb 4.200 abonats 
que tenen a la seva disposició una àmplia 
oferta de serveis i activitats. L’aigua és l’ele-

ment principal, a l’entorn del qual s’orga-
nitzen les múltiples propostes ideades per 
mantenir en forma el cos i la ment.

Hi ha dues piscines climatitzades i una 
exterior, jacuzzi, llits d’aigua, sauna, 
bany de vapor, solàrium i un gimnàs 
completament equipat, amb cursos i ac-
tivitats per a tothom: fi tness, assessora-
ment esportiu, ciclo-indoor, tai txi, ioga, 
body gym, etc. El centre compta també 
amb servei de salut, fi sioteràpia, dietèti-
ca i massatges. 

Primera pedra centre esportiu Montcada Aqua, 
el 15 de maig de 2002

Inauguració del centre esportiu, 
el 20 de desembre de 2003

Primera pedra de la biblioteca i el teatre,
el 7 d’octubre de 2005

Estat de les obres al novembre del 2006 Aspecte de l’interior al desembre de 2008

CRONOLOGIA DE L’EVOLUCIÓ DE LES OBRES

Vista de la sala del Teatre que està situat a la tercera planta de l’edifi ci. Actualment s’està enllestint la caixa escènica
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Entre les pedres i els peixos és el títol 
del nou treball de Núria Piferrer, 
de nom artístic Névoa, que actuarà 
el 14 de març a l’Auditori Munici-
pal (22h). La cantant catalanopor-
tuguesa, de 38 anys, interpreta 
amb les melodies tradicionals del 
fado de Lisboa la poesia d’autors 
catalans com Enric Casasses, Feliu 
Formosa i Josep M. de Sagarra i 
d’altres nacionalitats, com el xilè 
Pablo Neruda. El concert alterna 
el portuguès, el castellà i el català. 
L’entrada costa 6 euros | LG

Névoa presenta el seu nou treball
La cantant catalanoportuguesa fusiona les melodies del fado amb la poesia d’autors catalans

‘El profe’ refl ecteix la lluita d’un docent 
per inculcar coneixements als alumnes
Un dels espectacles revelació de la temporada barcelonina es podrà veure el 21 de març a l’Auditori

L’actor Pep Simon interpreta 
a El profe un mestre frustrat pel 
desinterès dels seus alumnes que 
lluita per ensenyar a qui no vol 
ser ensenyat. La indiferència i les 
mirades buides dels estudiants el 
duran a rebel·lar-se contra el “no 
s’hi pot fer res” i disparar contra 
ells, una reacció desesperada que 
li suposa una condemna a presó, 
però també a explicar la seva his-
tòria de teatre en teatre perquè 
ningú tingui la temptació d’imi-
tar-lo.

Obra revelació. Aquest és l’argu-
ment de l’espectacle que la com-

panyia Essela representarà el 21 
de març a l’Auditori Municipal 
(22h). Es tracta d’un dels espec-

tacles revelació de la temporada 
barcelonina que va omplir els es-
cenaris dia rera dia. 

Pep Simon dona vida al frustrat professor víctima de la indiferència de l’alumnat | URI SOLER

Laura Grau | Redacció

en 2 minuts...

> Maese Pérez exposa a la seva terra natal
L’artista Maese Pérez exposa a la seva terra natal (Caspe, Saragossa) 
l’exposició “En la Panza del Buey”, concretament a la Casa Palacio 
Piazuelo-Barberán. La mostra, que va estrenar a l’Auditori de Mont-
cada al febrer de 2008, ha viatjat per diferents ciutats com Logroño 
i, properament, es podrà veure a Osca | LG

> Crida per fer una ‘castanyolada’ rècord
La Unió de Mas Rampinyo vol batre el rècord guiness del màxim de 
persones tocant les castanyoles. La Castanyolada Sonada, tal com 
s’anomena la iniciativa, tindrà lloc l’1 de maig, dintre dels actes de la 
festa major del barri. Un dels altres objectius és “remoure la fl ama 
del ball de les gitanes per veure si podem tornar a formar-ne una 
colla”, ha explicat Jordi Escrigas, de la junta. Els interessats –que no 
han de saber tocar les castanyoles, només fer soroll amb un ritme 
senzill– han d’enviar un correu a recordcastanyoles@hotmail.com, 
on constin el nom i cognoms i el DNI. La gent també es podrà apun-
tar el mateix dia. El rècord actual de tocar amb castanyoles és de 600 
persones, registrat a Salamanca | LG

> Alumnes del Mitja Costa actuen al Casino

TEATRE

> Últims dies per presentar-se al ‘Vet aquí’
El 17 de març és l’últim dia per presentar treballs al Xè Premi de 
Contes Vet aquí un gat que convoca l’Ajuntament. La narració ha 
de ser en català, inèdita i de tema lliure i s’ha d’adreçar a infants 
d’entre 6 i 9 anys. L’extensió dels treballs és d’un mínim de 5 i un 
màxim de 10 fulls i es presentaran en un sobre tancat amb títol i 
pseudònim per correu postal o personalment a l’OAC. També hi ha 
la possibilitat de fer-ho a l’adreça ajuntament@montcada.org | LG

Els alumnes de teatre del CEIP 
Mitja Costa van protagonitzar el 
8 de març la seva primera actua-
ció des que van iniciar l’activitat 
el passat mes d’octubre. El grup, 
format per alumnes de P5 fi ns 
a cinquè i dirigit per Paco Gar-
cía, va fer una particular adap-
tació del conte de la Caputxeta 
vermella traslladada als temps 
moderns i amb referències a al-
tres contes tradicionals, com ara 
Els tres porquets i La Ventafocs. 
La representació, titulada La ca-
perucita, el lobo y un montón 
de amigos va comptar amb l’assistència de més d’un centenar de 
persones | PA

PILAR ABIÁN

Névoa (Barcelona, 1971) canta en català, castellà i portuguès en el seu darrer disc | ARXIU
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Montcada celebra el centenari de la 
mort d’Albèniz amb dos espectacles
‘Cabaret Albéniz’, de la Cia. L’Auditori, arriba al Kursaal dos dies després de l’estrena a Barcelona

MÚSICA

Amb motiu del centenari de la 
mort d’ Isaac Albèniz (Campro-
don, Girona, 1860-Aquitània, 
França 1909), la Regidoria de 
Cultura ha programat al Kursaal  
dos concerts-espectacles ben di-
ferents entre si que tenen com a 
base les composicions del músic 
català. El primer tindrà lloc el 
28 de març (22h) i anirà a càr-
rec de la Cia. L’Auditori. Cabaret 
Albèniz s’estrena a l’Auditori de 
Barcelona el 26 de març i arriba 
a Montcada dos dies després. 
Es tracta d’una proposta de 
cabaret del segle XIX, a partir 
de la Suite Iberia, considerada la 
composició espanyola més im-
portant de tots els temps per la 
crítica especialitzada. 

Concert de piano. L’altra pro-
posta és un concert de piano a 
càrrec de Daniel Ligorio qui, a 
més de peces d’Albèniz, tocarà 
obres d’alguns autors contem-
poranis seus com Enrique Gra-
nados i Manuel de Falla. Sanguina del cèlebre compositor català Isaac Albèniz | ARXIU ALBÈNIZ DEL MUSEU DE LA MÚSICA

Laura Grau | Redacció
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Homenatge als 
animals en una 
nova edició dels 
Tres Tombs
El 15 de març els carrers de 
Montcada s’ompliran de cavalls, 
bous i altres animals en la disse-
tena edició de la festa dels Tres 
Tombs, en honor a Sant Antoni 
Abad, patró dels animals. Els 
convidats es concentraran amb 
els seus animals i carros davant 
del pavelló Miquel Poblet, on es 
farà un esmorzar de germanor. 
A partir de les 12h, la desfi lada 
iniciarà el seu recorregut que 
tindrà dues parades obligades al 
carrer Major. 
La primera, davant de la Casa 
de la Vila (13h), on les autori-
tats lliuraran la placa de Darrer 
Carreter 2008 a Rosa Rubio, 
vídua de Lluís Humet de Vedru-
na (1922-1989), de Ca la Pona, 
a Mas Rampinyo. I la segona, 
davant de l’Església, on el mos-
sèn beneïrà el bestiar, no només 
el que formi part de la desfi lada 
sinó també tota mena d’animals 
de companyia. El programa 
d’actes arrenca el 14 de març, 
amb la presentació i benedicció 
de la bandera i la imatge de Sant 
Antoni a l’Església de Santa En-
gràcia (19.30h) | LG

El Museu obté 
el permís per 
fer excavacions 
a Sant Fost 
El Museu Municipal ja disposa 
dels permisos necessaris per ex-
cavar la part del jaciment ibè-
ric Les Maleses que es troba al 
terme municipal de Sant Fost 
de Campsentelles –de propietat 
privada. La directora del Museu, 
Mercedes Durán, va fer aquest 
anunci el 9 de març durant la 
presentació dels resultats de la 
campanya de l’estiu del 2008, 
feta a la Casa de la Vila. Les prin-
cipals troballes van ser la casa del 
ferrer i una estructura circular 
que podria ser l’accés al poblat, 
hipotesi que caldrà investigar en 
la propera campanya | SD

el retro-visor Jaume Aregall
Fundació Cultural

1000 anys separen dos exemples de la dona i el món del treball en la història de Montcada
Els fets del 8 de març de 1908, 
quan 129 dones moren en un in-
cendi d’una fàbrica de Nova York 
on s’havien tancat per reclamar 
millores laborals, marquen l’origen 
de la commemoració anual del Dia 
Internacional de la Dona Treballa-
dora. A Montcada i Reixac el tàn-
dem dona i treball ve de lluny. Ja 
al segle X una escriptura de venda 
ubica a les muntanyes a l’entorn 
de Sant Pere de Reixac la pagesa 
Coloma, una de les primeres po-
bladores del que acabaria sent el 
nostre municipi. 

El document, de l’any 924, ens 
situa en un entorn eminentment 
agrícola on la producció passa per 
cultivar els horts a tocar de les tor-
renteres. La Coloma, que avui dia 
té una plaça a Mas Rampinyo amb 
el seu nom –al costat del CEIP Elvi-
ra Cuyàs–, testimonia el treball de 
la dona dins d’una socie tat agrícola 

que, amb el pas del temps, esde-
vé industrial. El salt el fem fi ns a 
mitjan del segle XX amb els grups 
d’obreres quan, per llei, les dones 
que es casen han de deixar el lloc 
de feina, obligació que es mantin-
drà vigent fi ns a principi dels 60, 
quan poden incorporar-se al món 
laboral si disposen de l’autorització 
del marit –mesura que no s’abolirà 
fi ns al 1975. Malgrat tot, i coinci-
dint amb el fet migratori, les fàbri-
ques locals disposen d’una nom-

brosa mà d’obra femenina, tant de 
noies (des dels 14 anys i de vega-
des menys) com de dones. Com 
a exemples destacats hi ha la Va-
lentine, la Bosuga, la Intorsa, Sopa 
Prisa i, per damunt d’aquestes, 
l’Aismalibar, on majoritàriament 
són  destinades a la producció de 
fi ls elèctrics. En d’altres casos, 
com a les fàbriques del sector tèxtil 
la Seda o, sobretot Can Brutau, la 
pràctica totalitat de la plantilla està 
formada per dones.

De la pagesa Coloma a la dona obrera

Grup de dones de l’empresa Aismalibar als anys seixanta | FOTOS: ARXIU AMPARO TAVERNERO

A mitjan del segle 
XX les dones que es 
casen han de deixar 
el lloc de feina

Gemma Hidalgo, del Museu | SILVIA DÍAZ
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El cop de timó de Pino  
fa efecte i els verds sumen 
dos triomfs seguits PÀG. 26

La Unió Escacs acarona 
ja el títol de campió de 
Catalunya. PÀG. 28

>Esports

El Game’s Gallery Montcada de 
futbol sala viu uns moments difí-
cils a nivell econòmic i esportiu. 
La plantilla, que no cobra des 
del passat mes de desembre, ha 
decidit no entrenar fi ns que el 
club –presidit per Eusebio Carre-
ro– regularitzi les mensualitats 
endar rerides.
Els jugadors i el cos tècnic van 
prendre aquest acord després del 
darrer matx a casa contra el Sant-
vicentí (2-2), el 28 de febrer. “Era 
la data límit. Com que tampoc 
ens van pagar, vam passar a 
l’acció”, ha comentat el capità, 
Javi Martínez. Malgrat no entre-
nar –ho fan ells pel seu compte 
per no perdre la forma física– el 
Game’s Gallery continua jugant 
els partits de lliga per no perjudi-
car el club a nivell federatiu.

Els jugadors compten amb el su-
port de l’entrenador, José María 
Borbón ‘Pati’, qui tampoc no ha 
cobrat: “No és una experiència 
agradable. Anímicament es-
tem tocats”. 

Mals resultats esportius. A la difí-
cil situació econòmica cal afegir 
la mala ratxa a nivell esportiu. 

L’equip –penúltim a 8 punts de 
la salvació– no guanya des del 
13 de desembre. A l’última jor-
nada, els homes de ‘Pati’ van 
perdre contra el Gavà per 2-1 
amb un gol al darrer segon. 
Una setmana abans, l’equip va 
encaixar una dolorosa derrota 
contra l’Escola Pia de Sabadell, 
per 0-5, en el matx ajornat al ge-
ner pel fort vent. “Si entrenant 
cada dia i amb l’entorn a favor 
ja costa sortir del pou del des-
cens, ara encara ho és més”, ha 
indicat l’entrenador.

Falta de compromís. La planti-
lla ha criticat el president per-
què, segons els jugadors, sem-
pre s’ha dirigit a ells a través 
d’interlocutors i no ha complert 
el compromís verbal al qual es 
va arribar a principi de tempora-
da. “No som professionals i, tal 
com està avui dia el tema del 
treball, no podem perdre més 
hores de la nostra feina ni més 
diners de la nostra butxaca”, 
ha explicat el golejador Cristian. 
Per la seva banda, Eusebio Car-
rero, que no ha volgut fer cap 
comentari sobre la decisió de la 
plantilla, s’ha mostrat taxant en 
aquesta qüestió: l’equip cobrarà 
quan el club rebi la subvenció 
de l’Ajuntament. Segons fonts 
del Consistori, el pagament resta 
pendent perquè el club no havia 
presentat les factures correspo-
nents a l’acord al 2008.

Sílvia Alquézar |  Redacció

La plantilla del Game’s Gallery fa dues setmanes 
que no entrena perquè no cobra des del desembre

Pati: “Si amb les coses 
a favor ja costa sortir 
del pou del descens, 
ara ho és més encara”

Entrevista. “L’entorn no ens està afavorint per evitar el descens”

A l’última jornada a casa, els homes de ‘Pati’ van perdre contra el Gavà per 2-1 amb un gol al darrer segon de partit  |  SANTI ROMERO

La trajectòria esportiva també és complicada, ja que l’equip montcadenc ocupa la penúltima posició a 8 punts de la permanència

FUTBOL SALA. PRIMERA NACIONAL A

La decisió de no entrenar. Com 
està afectant la plantilla?
No ens està infl uint ni en l’actitud 
ni en el rendiment, tot i que, sinó 
se soluciona aviat, potser sí que 

ens perjudicarà. Tenim orgull 
i entrenem pel nostre compte 
perquè no volem fer el ridícul, 
ni per nosaltres ni tampoc per 
la imatge del club.
Quin és el detonant que us ha 
fet prendre aquest acord?
Aquesta afició de jugar a futbol 
sala ens està costant diners de 
la nostra butxaca i estem per-
dent hores de la nostra feina, 
que és de la que vivim.
A l’últim matx vau perdre al 

darrer segon. Què va passar?
Va ser una nova errada de les 
moltes que hem tingut aquesta 
temporada i que ens han costat 
molts punts. Tenim problemes 
per fer gols però, alhora, som 
un dels equips menys golejats.
Com veus la salvació?
Cada vegada més difícil perquè 
queden menys punts en joc. 
Aquest entorn que s’ha creat no 
ens està afavorint per sortir de 
la zona de descens | SA

<<

Javi Martínez
Capità del CFS 
Montcada



26 2a quinzena | Març 2009Esports

Amb 15 punts de marge respecte 
la zona de perill, el CD Montcada 
afronta la recta fi nal de la Primera 
Divisió Catalana amb un matalàs 
d’allò més còmode. El cert és que 
aquesta temporada, el conjunt 
d’Alfonso Martínez Pino mai ha 
patit l’amenaça de les posicions de 
risc, però també és igual de cert 
que l’exigent tècnic montcadenc 
no estava massa satisfet de la irre-
gular dinàmica que ha mostrat el 
seu equip des de l’inici d’any. 
Sense problemes numèrics, des-
prés de les dues últimes victòries, 
l’entrenador verd tampoc haurà 
de patir ni per l’actitud ni per la 
imatge mostrada pels seus deixe-
bles. La plantilla ha liquidat els 
dos últims compromisos amb do-
sis de gran futbol, concentració 
i efi càcia ofensiva. Una notícia 
excel·lent tant per al tècnic com 
per a l’entitat.

Una màquina ben engreixada. Al 
darrer partit a casa, la victòria no 
va ser tan plàcida. Tot i el gol inicial 

d’un Àlex Gil en estat de gràcia, 
el Tortosa va assolir l’empat quan 
no s’havia arribat a l’equador del 
primer període. Els de Pino van 
engreixar la maquinària i la resta 
del partit va  ser un atac i gol fi ns 
que, cap al fi nal del matx, Gil de 
nou va trobar la recompensa del 
gol del triomf.
A Terrassa, al camp del CP San 
Cristobal, els montcadencs van 
signar la millor actuació del curs. 
Sòlids en defensa amb una parella 
de centrals insuperable com és la 
formada per Serrano i Miki, agres-
sius al mig del camp amb Àlex 
Gil i Óscar fent-se un tip de robar 
pilotes i demoledors en la defi ni-
ció –va ser la primera vegada que 
s’aconsegueixen quatre gols fora 
de casa. Un conjunt perfecte des 
de l’inici a la fi  que, només si no 
s’hagués topat diverses vegades 
amb els pals, hauria aconseguit 
un resultat d’escàndol. Al fi nal, 
l’electrònic del San Cristóbal va 
refl ectir l’escàs 1-4, amb dianes de 
Xavi Alonso, Iván Serrano, Àlex 
Gil i Joan Brullet.

César Sánchez | Redacció

Un CD Montcada explosiu
Els verds han encadenat dues victòries consecutives que, més enllà dels punts, deixen veure un millor futbol

FUTBOL.1A TERRITORIAL

L’equip va dedicar l’últim triomf al jugador Pablo Borges, que ha perdut la mare  |  SANTI ROMERO

La Unió no 
aixeca el cap

Per a la Unió, el millor de 
l’últim cap de setmana van ser 
les derrotes dels rivals directes 
que van ensopegar i els de Can 
Sant Joan conserven així cinc 
punts d’avantatge en relació a 
les places de descens.
I és que cada desfeta va fent una 
mica més pesada la llosa dels de 
‘Cuqui’. Fa dos diumenges, amb 
el suport de la seva incansable 
afi ció, la UE Sant Joan va jugar 
de tu a tu contra un dels equips 
destacats d’aquest grup segon 
de la primera regional, però un 
solitari gol de l’Arenys de Mar 
la va condemnar (0-1). 

Amb ocasions, però sense gol. 
Al camp del Singuerlín de 
Santa Coloma, la Unió va 
desaprofi tar un munt d’ocasions 
per avançar-se durant el primer 
període i, amb el gol local tot 
just iniciada la segona part, els 
montcadens es van ensorrar 
(2-0).
Després de cinc derrotes i dos 
empats en els últims set partits, 
el Sant Joan necessita un cop 
d’efecte. Potser serà el proper 
partit a casa contra el Lloreda, 
el segon classifi cat.

César Sánchez |  Redacció

L’equip torna a ensopegar a casa | SANTI ROMERO

Història amb sang verda

El CD Montcada presenta el proper dia 
3 d’abril al restaurant Masia de Reixac 
(20h) el llibre Sang verda que, en honor 
als colors del CD Montcada, repassa de 
forma exhaustiva la història del Club De-
portiu Montcada en un volum de luxe. 
El llibre proposa un viatge en el temps des 
dels primers tocs de pilota a principi del 
segle XX fi ns arribar a la fundació del club 
l’any 1923 de la mà de Vicenç Panisello, 
Isidre Grau i Narcís Bonet. El volum ex-
plica com el futbol va esdevenir l’espurna 
d’una societat marcada per la guerra civil. 
Reviu l’època d’or a la Tercera Divisió, la 
pèrdua del camp històric del carrer Doctor 

Buxó, els anys més grisos al terreny de joc 
de la Font Freda i conclou amb la il·lusió 
d’un nou estadi i la lluita per tornar a situar 
el club a l’elit del futbol català. 

Una crònica exhaustiva. Els autors són els 
periodistes Lluís Maldonado i Rafa Jiménez, 
que han fonamentat el seu treball periodístic 
combinant els arxiu ofi cials amb prop d’una 
setantena d’entrevistes personals. “L’atractiu 
del llibre és el seu component humà, per-
què reviu la història de forma amena a tra-
vés dels seus protagonistes”, expliquen els 
autors. El volum compta amb un gran fons 
d’imatges inèdites | SA

Els periodistes Lluís Maldonado i Rafa Jiménez publiquen un complet volum sobre la 
història del club que es presenta el dia 3 d’abril en un acte ofi cial

Jiménez i Maldonado amb el llibre que es presenta el 3 d’abril | SANTI ROMERO

FUTBOL. PRIMERA CATALANA
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El Valentine es va retrobar amb 
la victòria al darrer matx des-
prés de dues derrotes conse-
cutives. Els homes de Miquel 
Àngel Cortón van protagonit-
zar la sorpresa de la jornada en 
guanyar el Castellbisbal, el líder 
del Grup Tercer de Primera Ca-
talana, per 93 a 82 en un partit 
molt igualat i força vistós cara 
la graderia. 
El Valentine, format bàsicament 
amb nois del planter, va jugar 
a un gran nivell. “La clau del 
triomf va ser el joc d’equip”, 
ha indicat l’entrenador, qui es-
pera que la victòria doni mo-
ral a la plantilla per afrontar 
els dos pròxims enfrontaments 
fora de casa contra el Tàrrega, 

el segon, i el Bàsquet Sabadell, 
a la zona baixa. Un dels juga-
dors destacats contra el primer 
classifi cat va ser el capità, l’aler 
Raúl Ortega, qui considera que 
“el bon inici, sense encaixar 
cap parcial en contra, va ser 
determinant”. 

Ensopegada. Tot el contrari que 
va succeir a la jornada anterior, 
quan el Valentine va perdre a la 
pista de l’Olesa B per 74-71. Una 
renda de 10 punts d’avantatge 
als primers compassos i una 
gran efectivitat des de la línia 
de 6’25 metres van permetre al 
rival endur-se el triomf davant 
un Montcada que va pagar car 
el fl uix començament i les exces-
sives concessions.

El Valentine supera el líder i es refà 
de les dues derrotes consecutives

Sílvia Alquézar  |  Redacció

La victòria ha de permetre enfortir la moral de la plantilla per afrontar amb garanties els dos propers desplaçaments

BÀSQUET. PRIMERA CATALANA

La lateral dretana Nele Meyer fa un llançament a porteria | SANTI ROMERO

L’extrem dret Àlex Expósito en el moment de llançar a la porteria rival | SANTI ROMERO

La Salle encara la fase d’ascens 
amb mig peu a la Lliga Catalana
El femení salva amb victòria els darrers dos enfrontaments

El sènior del CH La Salle comença 
la fase d’ascens amb gairebé la clas-
sifi cació assegurada a la Lliga Ca-
talana després de classifi car-se amb 
un coixí d’11 punts dels 12 pos-
sibles. Els montcadencs podrien 
obtenir la classifi cació matemàtica 
guanyant un mínim de tres partits, 
però són més ambiciosos i lluita-
ran per proclamar-se campions de 
Primera Catalana. El tècnic local 
opina que s’haurà d’anar partit a 
partit: “Amb la bona línia que 
portem, volem lluitar per acabar 
els primers i ser els campions de 
la categoria”. La Salle comença 
la fase defi nitiva el 14 de març 
contra La Roca B.

Femení. La Salle ISTE ha recu-
perat el bon nivell de joc i ha 
guanyat els darrers dos enfron-
taments malgrat jugar amb tan 
sols set jugadores. Amb el Sant 
Esteve de Palautordera, es va im-
posar per 23 a 15.
A la jornada següent, les lasal·lianes 
van mantenir el bon nivell defen-
siu i van guanyar el Tarragona per 
15 a 28. Durant la primera part el 
matx va estar igualat, però a la se-
gona meitat la defensa local es va 
posar les piles i les tarragonines 
no aconseguien marcar ni parar 
la sortida al contracop de La Salle, 
que va anar ampliant distàncies i 
mantenint la contundència defen-
siva fi ns al defi nitiu 15 a 28.  

Núria Sánchez  |  Redacció

HANDBOL

FUTBOL. 2a TERRITORIAL

El Santa Maria 
deixa d’estar 
imbatut a casa
Després de set victòries consecu-
tives, el Santa Maria ha encaixat 
un parell de resultats negatius a 
les dues últimes jornades que l’han 
allunyat de les primeres posicions al 
Grup Onzè de Segona Territorial. 
Els homes de José María Esquerda 
‘Tete’ van perdre la imbatibilitat a 
casa en caure derrotats per un con-
tundent 0-4 contra el Can Buxeres, 
que va jugar amb un home menys 
des del minut 25. Una setmana 
abans, el conjunt de Terra Nostra 
va perdre al camp de la Montañesa 
per 3-1, on l’equip montcadenc no 
va tenir gaire sort ja que va estave-
llar dues pilotes al pal i va veure 
com l’àrbitre li anul·lava un gol 
que hauria suposat el 0-2  | SA 

FUTBOL FEMENÍ

L’EF planta
cara al líder
L’EF Montcada va tornar a mos-
trar el seu millor joc contra Les 
Preses, el líder, però va caure 
derrotat per 2-4. El partit va ser 
força disputat, malgrat que el 
conjunt d’Antonio Moya tenia 
algunes jugadores lesionades i 
amb molèsties físiques. El bon 
joc de les locals també va ser clau 
per aconseguir el triomf contra el 
Base Vicremei de Vic, el cuer del 
Grup Segon de Primera Catalana, 
per 3-2 una setmana abans  | SA 

Després de set victòries seguides, el Valentine va tornar a perdre un partit | SANTI ROMERO

Partit a l’Estadi contra el Buxeres | SANTI ROMERO
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La UE Montcada segueix amb 
pas ferm en el seu objectiu de 
revalidar per quarta vegada 
consecutiva el títol de campió 
del Campionat de Catalunya 
per equips en la categoria de 
Divisió d’Honor. L’equip capi-
tanejat per Eugenio Romero va 
vèncer de manera clara l’UGA 
–un rival directe en la lluita pel 
triomf– per 7’5 a 2’5. Res van 
poder fer els jugadors del club 
barcelonès, entre els quals hi 
havia l’heptacampió d’Espanya 
absolut Miguel Illescas, que va 
perdre amb el tauler número 1 
de l’entitat montcadenc, Víctor 
Laznicka. Després de la victòria, 
l’equip, que es manté invicte, 
ocupa el lideratge en solitari 
amb 6 punts, seguit per l’UGA i 
el Colón Sabadell, amb 5. 

Altres resultats. El Montcada 
B va vèncer el Sant Andreu B 
per 5’5 a 4’5. D’altra banda, el 
conjunt C va perdre contra el 

Cadena per 5’5 a 2’5, mentre 
que el Montcada D va superar 
el Barad C per 1’5 a 2’5. El D i 
C són equips d’infantils.

ESCACS. CAMPIONAT DE CATALUNYA

La UE Montcada s’imposa a l’UGA
i s’acosta al quart títol consecutiu
El número 1 local Viktor Laznicka va vèncer l’heptacampió estatal Miguel Illescas

Sílvia Alquézar |  Redacció

en 2 minuts...

> La JAM, a la Marató de Barcelona
Cinc atletes de la Joventut Atlètica Montcada (JAM) –Emilio Ro-
dríguez, Francisco Serrano, Benjamín Casado, Jordi Flores i Enric 
Mayà– van participar a la Marató de Barcelona, disputada l’1 de 
març. Els corredors van superar la dura prova de 42 quilòmetres i 
van travessar la línia de meta situada a l’avinguda de Maria Cristina 
a Montjuïc. El més ràpid va ser Emilio Rodríguez, que va arribar el 
808 amb un temps de tres hores, 9 minuts i 6 segons | SA

> Nous èxits del marxador Javier Quílez
L’atleta montcadenc Javier 
Quílez ha aconseguit diversos 
triomfs a la categoria de vete-
rans (50-55 anys). El 6 de fe-
brer, va ser primer al Campionat 
de Catalunya en pista coberta a 
la prova de 3.000 metres. Tam-
bé va quedar campió català el 
dia 7 a la cursa de 5.000 metres 
marxa en ruta. D’altra banda, 
l’1 de març va acabar segon al 
Campionat d’Espanya de marxa 
en la distància de 10.000 me-
tres en ruta | SA 

RAFA JIMÉNEZ

HEIDI GABARRÓN

El jugador local, Víctor Laznicka, –a la dreta– durant la partida contra Illescas | SANTI ROMERO

L’equip femení del Shi-kan ha 
quedat sotscampió al Campionat 
de Catalunya de Clubs, dispu-
tat el 8 de març a Vilanova. El 
conjunt local estava format per 
Marta García, Judith Oliva i Sil-
via Muñoz. Per la seva part, José 
Castillo, amb la selecció catala-
na, va guanyar els dos combats 
que va disputar al Torneig Inter-
nacional de Marsella.
D’altra banda, el pavelló Miquel 
Poblet acollirà el dia 28 el Cam-
pionat català de combat al ko 
sots-21. 

> Torneig social de petanca a la Font Pudenta
L’AV de la Font Pudenta-Muntanyeta va organitzar el 8 de març 
la trobada anual de petanca, que va tenir lloc durant tot el matí a 
la zona esportiva del barri. Una trentena de persones –la majoria 
veïns de la Font Pudenta– va participar a l’activitat, que va fi nalitzar 
amb el lliurament dels trofeus als quatre primers classifi cats | SD

KARATE

L’equip femení del Shi-kan obté 
la plata al torneig català de clubs  
José Castillo va guanyar els dos combats al Campionat Internacional de Marsella, fet el dia 28

L’equip femení del Shi-kan, a l’esquerra, en el moment de recollir el trofeu | SHI-KAN

Sílvia Alquézar |  Redacció

PETANCA F. PUDENTA
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Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL SALA. AE CAN CUIÀS

L’equip sots-25 va vèncer el Prats de Lluçanès a casa | SANTI ROMERO

BÀSQUET. CEB SANT JOAN-MONTSENY

El B. Montseny-CEB Can 
Sant Joan continua a la 
zona tranquil·la de la clas-
sifi cació del Grup Segon 
del Campionat Territorial 
de Barcelona, amb 9 vic-
tòries i 9 derrotes. L’última 
la va encaixar a la pista del 
Gassó de Ripollet, el quart, 
per 99-72. A la jornada an-
terior, els montcadencs van 

vèncer el Lliçà d’Amunt, a 
l’onzè lloc, per 54-41. Pel 
que fa al conjunt sots-25, 
l’equip de Can Sant Joan 
es va imposar al Prats de 
Lluçanès, el penúltim del 
Grup Primer del Campi-
onat de Catalunya B, per 
66-54. El conjunt local es 
troba situat a la desena po-
sició amb 6 victòries i 13 
derrotes.

Sílvia Alquézar | Redacció

> L’Elvira A es manté al quart lloc
El sènior masculí A de l’Elvira-La Salle segueix a dalt, tot i 
haver perdut contra el Sinera per 71-74 i davant del Sant 
Vicenç de Montalt per 81-45. Pel que fa al conjunt B –a 
la foto–, va caure derrotat a Llinars per 66-58 i amb el 
Mollet B per 55-61. El femení va aconseguir la segona 
victòria contra el Sant Ramon Nonat (51-53). La jornada 
anterior va perdre contra el Torelló B per 47-57  | SA

SANTI ROMERO

El conjunt sènior B de l’AE 
Can Cuiàs va empatar a 
cinc gols en el seu despla-
çament a la presó de Qua-
tre Camins, on va jugar 
contra el Trinitat. El partit 
va ser força igualat davant 
un nombrós públic que va 
animar amb intensitat els 
locals. Els jugadors mont-
cadencs van exhibir un bon 
joc, però el seu entrenador, 
Matías Ruiz, ha reconegut 
que van jugar “una mica 
condicionats pel fet de 
fer-ho a una presó”. 
Per la seva banda, el sè nior 

A de l’AE Can Cuiàs va 
perdre a l’última jornada 
contra l’Aluminios Barcelo-
na per 5-2 en un mal partit 
dels montcadencs, que es 
van posar amb un marca-
dor en contra de 5-0 “im-
possible de remuntar”, ha 
dit el jugador Hugo Anès.
El Can Cuiàs va aprofi tar 
la jornada de descans de l’1 
de març per jugar el matx 
ajornat de la primera volta 
contra el Gornal, disputat 
a Bellvitge, que va acabar 
amb empat a un. El bloc 
d’Alfonso Anés va plantar 
cara al tercer classifi cat.El primer equip va jugar l’1 de març el matx ajornat contra el Gornal | SANTI ROMERO

El bloc sots-25 ocupa el desè lloc amb 7 victòries 

FUTBOL SALA

L’EF Montcada 
perd contra el 
Catalònia 

Victòria per a  
la salvació
El sènior B del CH La Salle 
ha començat amb molt bon 
peu la fase de permanència 
guanyant en la primera jor-
nada el líder, el Martorell, 
en un matx molt igualat. El 
partit va arribar als instants 
fi nals amb empat a 26, 
però dos errors del Marto-
rell van ser aprofi tats pels 
lasal·lians, que van mate-
rialitzar dos contracops 
per acabar guanyant 28 a 
26.  La victòria apropa els 
locals a la salvació | NS

L’equip sènior A de l’EF 
Montcada va perdre a 
l’última jornada contra el 
Catalònia per 1-2. Els mont-
cadencs es troben a la part 
alta al Grup Segon de la 
Segona Divisió Territorial 
B, amb 40 punts. Malgrat la 
darrera derrota, el conjunt 
local encara pot aspirar a 
l’ascens de categoria, ja que 
hi ha poca diferència amb 
els equips capdavanters | SA 

HANDBOL. LA SALLE

L’equip A va perdre per 5 a 2 en el seu darrer desplaçament a la pista de l’Aluminios de Barcelona

El sènior encaixa una 
severa derrota a Ripollet

El conjunt B empata a cinc en la seva 
visita a la presó de Quatre Camins
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La Joventut Atlètica Mont-
cada, ( JAM) va aconseguir 
un total de quatre metalls 
a la fi nal escolar comarcal 
de cros organitzada pel 
Consell Esportiu del Vallès 
Occidental Sud (CEVOS), 
que va tenir lloc el 28 de 
febrer a Barberà. Els locals 
van obtenir dues medalles 
d’or i dues de bronze. Els 
ors van ser per a la infantil 
Paula Teruel i l’aleví Yeli 
Sagna i els bronzes, per a la 
infantil Alba Mayà i l’aleví 
Joan Riera. També hi van 
participar els alevins Marc 
Gómez i Noelia Samper i 
els benjamins Sergi Tei-
xidó, David Vendrell i 
Cristina Samper.  D’altra 
banda, els atletes de pro-
moció participaran el 14 
de març a la setena jorna-
da de Lliga Catalana. La 
competició està orientada 

a aconseguir les marques 
necessàries per classifi car-
se per al campionat de Ca-
talunya i Espanya en pista 
a l’aire lliure.

Campionat estatal. L’equip 
juvenil de la JAM també 
va participar al campionat 
d’Espanya de camp a tra-
vés, que es va celebrar a 
Càceres el 8 de març. Els 
atletes locals van fer un 
bon paper després de fi na-
litzar la competició en el 
lloc 21. Els millors atletes 
montcadencs classifi cats 
van ser Iván Roguera i 
Adrián Serrano, que van 
acabar en 35è i 43è lloc. A 
la prova de Càceres tam-
bé van participar Oualid 
Nassiri, Lluís Naval i Ai-
tor Martín. Aquest últim  
es recupera poc a poc de la 
greu lesió que va sofrir fa 
unes setmanes.

La JAM obté quatre medalles
a la Final Comarcal de cros
L’equip juvenil va participar al campionat estatal de camp a través celebrat a Càceres el passat 8 de març

JOVENTUT ATLÈTICA MONTCADA

en 2 minuts...

> Tercera ronda de les comarcals 

Núria Sánchez | Redacció

> Parra es reuneix amb el 
diputat d’Esports de Barcelona
El regidor d’Esports i president del Consell Esportiu del Vallès 
Occidental Sud (CEVOS), Juan Parra (PSC), es va reunir  el 
3 de març amb el diputat d’Esports, Josep Monràs, i la resta 
de presidents –a la imatge– dels consells esportius de Bar-
celona. L’objectiu de la reunió era establir les línies generals 
de col·laboració entre els 15 consells de la província (Alt 
Penedès, Anoia, Bages, Barcelonès Nord i Sud, Berguedà, 
Baix Llobregat, Garraf, Maresme, Osona, Vallès Occidental 
Sabadell i Terrassa, CEVOS i Vallès Oriental) i la Diputació. 
El suport de l’organisme barceloní consisteix en assessorar, 
dinamitzar, orientar  i impulsar l’organització d’activitats es-
portives i de lleure obertes a tothom | NS

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Montcada acollirà
la fase comarcal de 
gimnàstica rítmica

CGR LA UNIÓ

El benjamí Daniel 
García acaba primer

TERRITORIALS D’ESCACS

Els escaquistes de la UE 
Montcada han acabat les 
territorials amb bons resul-
tats. En la classifi cació fi nal 
cal destacar el primer lloc 
del benjamí Daniel García 
i el quart del prebenjamí 
Álex Fernández. La resta de 
participants van ser Judith 

Fernández, David de la Paz, 
Agustín Escobar, Alejandro 
Castro, Daniel Fernández, 
Ismael García, Joel Iglesias 
i Daniel Hernández. Els lo-
cals van disputar la última 
ronda a l’Hotel Ciutat de 
Montcada. La competició, 
organitzada pel Consell Es-
portiu del Vallès Occiden-

tal Sud, va comptar amb la 
col·laboració de l’entitat lo-

cal i de l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure. 

Núria Sánchez | Redacció

La sisena i última ronda es va celebrar a Montcada
La natació continua amb el calendari comarcal que or-
ganitza el Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud (CE-
VOS), organisme que presideix el president de l’Institut 
Municipal d’Esports i Lleure (IME), Juan Parra (PSC). La 
tercera jornada serà el 14 de març a Badia del Vallès i 
hi participarà una quarantena de membres de l’Escola 
de Natació local. Les categories que competiran seran de 
pre-benjamí fi ns a cadet. A les comarcals participen Mont-
cada, Cerdanyola, Ripollet, Barberà i Badia | NS

> Trobada de korfbal de secundària
Els IES Montserrat Miró i La Ferreria van partici-
par el 5 de març a l’onzena Trobada de Korfbal per 
a Instituts d’Ensenyament Secundari (KIES). L’activitat 
l’organitzaven el CK Cerdanyola, el CEVOS i la Federació 
Catalana de Korfbal i va aplegar gairebé 500 escolars de 
Cerdanyola, Montcada, Ripollet, Badia i Barberà | NS

> Tot llest per a la marxa a Montserrat
El Centre Excursionista de Montcada, El Cim, ha obert les 
inscripcions per a la XXV Marxa a Peu a Motserrat, que 
tindrà lloc el 9 i el 10 de maig. Els interessats poden apun-
tar-se a la farmàcia Relat (Major, 89), la botiga Vilarassa 
Homes (Major, 69) o a La Salle. L’entitat també preveu fer la 
darrera etapa del Camí dels Bons Homes el 14 de març. La 
sortida es desenvoluparà entre Comús i Montsegur | NS

L’Hotel Ciutat de Montcada va ser la seu de la sisena ronda |  SANTI ROMERO

> Campionat d’Europa d’Atletisme 
L’IME busca voluntaris per a l’organització del campionat 
d’Europa d’Atletisme BCN 2010. Els interessats poden 
informar-se el 23 de març a la Casa de la Vila (19h) en 
una jornada informativa promoguda per l’Ajuntament. El 
campionat europeu tindrà lloc del 26 de juliol a l’1 d’agost 
de 2010 | NS

Alba Mayà, bronze en infantil a la cursa del 28 de febrer a Barberà |  JAM

El Club Gimnàstica Rít-
mica La Unió participarà 
a la fase comarcal indi-
vidual i de conjunts, que 
organitza el CEVOS. La 
competició tindrà lloc al 
pavelló Miquel Poblet el 
21 de març. Les catego-
ries participants són des 

de prebenjamí a juvenil, 
masculí i femení. Una 
de les principals novetats 
serà l’estrena dels dos 
conjunts de petites. Tam-
bé hi participarà l’equip 
de competició del club. En 
total, més d’una vintena 
de gimnastes locals com-
petirà al torneig.

Núria Sánchez | Redacció

Entrevista.“El més important és practicar esport”

Que és el que més t’agra-
da de ser entrenadora de 
La Unió, entitat a la qual 
portes 13 anys?
Sempre demanes acon-
seguir tots els objec-
tius, però penso que si 
aquests no s’assoleixen, 
l’ideal i el més agradable 
és que les nenes facin 
esport i que tinguin una 
bona relació entre elles. 
Serà un record que por-
taran sempre en la seva 
carrera esportiva. 

Com valores que Montca-
da sigui la seu de la prò-
xima comarcal? 
Tant les nenes com jo es-
tem molt contentes per-
què fa 4 anys que no se  
celebra una competició 
de rítmica al municipi. 
Partiu com a favorites?
Això no ho podem saber 
encara. Les noies sí sé que 
van preparades, però la 
rítmica és un esport on et 
jugues una classifi cació en 
un minut i mig i potser vas 
molt preparat, però no tens 
un bon dia i falles. I amb 
aquesta errada ja no pots 
lluitar per una bona classi-
fi cació. Esperem que el dia 
21 les nostres gimnastes 
tinguin un bon dia | NS

<<

Pili Cañero
Entrenadora 
de La Unió



312a quinzena | Març 2009 Esports

L’AE Elvira-La Salle es va 
endur el derbi júnior femení 
contra el Valentine per 70 a 
51, disputat el 8 de març al 
gimnàs municipal de la Zona 
Esportia Centre. L’Elvira va 
dominar el joc des del pri-
mer moment i aquest resul-
tat manté l’equip en la ter-
cera posició del Grup 1 de 

la Territorial de Barcelona, 
amb 37 punts. A la jorna-
da anterior, les noies van 
guanyar el Tona a domicili, 
per 21 a 62. 
Pel que fa al Valentine, l’equip 
va vèncer el Montmemó, 
per 46 a 38 la jornada an-
terior al derbi. El conjunt 
està situat a l’onzena posi-
ció, amb 26 punts.

EF MONTCADA

L’equip dels patufets es l’actual 
campió de la lliga Futbeval
El juvenil de futbol sala obté resultats importants amb rivals directes i escala els llocs d’ascens

Els patufets de l’EF Montca-
da s’han proclamat campions 
de la Lliga de Futbol Benjamí 
del Vallès Occidental (Futbe-
val). Els locals van guanyar 
al seu màxim rival, el Can 
Rull. Tots dos equips estaven 
empatats a punts i a victòries, 
però gracies al triomf dels 
montcadencs per un ajustat 2 
a 1 han acabat primers, em-
patats a 33 punts, però amb 
la diferència de gols a favor. 
Els patufets van jugar un par-
tit ajustat, van saber mantenir 
el gol d’avantatge i van aca-
bar proclamant-se campions 
de la competició.

Futbol sala. El juvenil de 
l’EF Montcada està situat als 

llocs d’ascens. Els locals han 
guanyat matxs importants 
i han escalat fi ns al segon 
lloc. Amb el Santvicentí, els 
montcadencs van remuntar 

el 0 a 1 inicial i van acabar 
imposant-se per un contun-
dent 11 a 1. En el següent 
matx els locals van guanyar 
al Fundació Mataró per 0 a 

4. Els montcadencs van en-
carrilar el partit a la primera 
part fent un 0 a 3. A la repre-
sa, van rematar el partit amb 
el 0 a 4 fi nal en el minut 2.

El cadet A continua invicte i al 
capdavant de la classifi cació 

CH LA SALLE

L’equip dels patufets fa una excel·lent primera i es proclama campió amb tan sols una derrota  | SANTI ROMERO

Núria Sánchez | Redacció

La mala sort de cara a porteria condemna l’aleví B | SANTI ROMERO

El sots-21 de l’AE Elvira-
La Salle va perdre 55 a 64 
contra l’Ópalo Cerdanyola, 
trencant una bona ratxa de 
vuit victòries consecutives. 
Els montcadencs es van 
confi ar i van encaixar una 
inesperada derrota. Al partit 
següent, es van refer amb el 
Mas St. Llei i van guanyar 
per un clar 40-78 | NS

El sots-21 
trenca una  
bona ratxa de 
victòries

AE ELVIRA-LA SALLE

L’entrenador del juvenil de 
l’AE Can Cuiàs, Rafa No-
cete, no va poder dirigir el 
seu equip al darrer partit 
de lliga perquè va patir un 
infart i es troba ingressat 
en estat molt greu a l’hos-
pital. L’equip ha perdut els 
darrers dos partits: contra 
el Claret (4-0) i el Forat del 
Vent (6-2) | NS

El tècnic del 
juvenil, molt 
greu a causa 
d’un infart

AE CAN CUIÀS

L’Elvira-La Salle 
guanya el derbi local

BÀSQUET

Silvia Díaz | Redacció

L’Elvira va guanyar el derbi amb el CB Montcada, jugat al gimnàs | SANTI ROMERO

El cadet A del CH La Sa-
lle es manté el primer de la 
taula i sense haver perdut 
cap partit. Els locals van 
guanyar al Barberà –amb 
jugadors juvenils– per un 
contundent 46 a 26. La 
bona defensa i la sortida al 
contracop van ser les claus 
de la victòria. A la setmana 
següent, contra el cuer, el 
Cerdanyola, els lasal·lians 
van tornar a mostrar el 
seu millor joc i van vèncer 
19 a 40. El lateral esquerra, Daniel Giménez, en una acció ofensiva | SANTI  ROMERO

Núria Sánchez | Redacció

L’aleví B del CFS Mont-
cada ha encaixat la segona 
derrota de la temporada, 
però, malgrat perdre, els 
locals es mantenen líders. 
Els montcadencs van patir 
una inesperada ensopegada  
contra un rival de la zona 

mitja de la taula, el Sant 
Joan de Vilassar. L’aleví 
B va perdre per 0 a 4 un 
partit on els jugadors van 
estar molt desafortunats de 
cara a porteria, fet que va 
aprofi tar el Sant Joan per 
transformar en gol les por-
ques ocasions que va tenir. 

L’aleví B encaixa la 
segona derrota però 
continua com a líder

CFS MONTCADA

Núria Sánchez | Redacció

> El júnior A perd dos 
partits molt importants
El júnior A del CEB Can Sant Joan ha caigut en 
dos partits claus i s’ha situat a la part baixa de 
la taula. Els montcadencs van perdre contra el 
Sant Andreu de Natzaret per 44 a 50. L’enfron-
tament era decisiu per als interessos locals, ja 
que els barcelonins visitaven les pistes del Viver 
amb una derrota més. Després d’aquest resul-
tat, tots dos conjunts estan empatats amb 27 
punts. A la jornada següent, el júnio A va tornar 
a ensopegar amb un rival directe, el Llavaneres 
–a la imatge–  que va guanyar per 37 a 64 i es 
col·loca per damunt amb 31 punts | NS

SANTI ROMERO



Jordi Martínez
Un fuster internacional. És vital, rialler i bromista. Té 45 anys i ha fet ja grans projectes a Venècia, 
Suïssa i Londres. Va estrenar-se en una fusteria als 12 anys, netejant un taller a la Font Pudenta i als 15, 
ja era ofi cial, amb la incredulitat dels clients. “Sóc de la Muntanyeta”, diu amb orgull i és que va néixer a 
l’habitació dels seus pares del carrer Barberà. L’any 1993 va plegar del taller on estava empleat, es va ope-
rar de dues hèrnies discals i va obrir fusteria pròpia. “Sí que passa el temps ràpid”, esbufega. Ara acaba 
de tornar de treballar de Londres. Treballa prop de 15 hores diàries de mitjana. “M’agrada pencar i no pa-
rar”, diu entre somriures. La dona és el seu fre, encara que no sempre ho aconsegueix. El seu reducte de 
tranquil·litat és Puigcerdà i fer cames amb la bici de muntanya. Una de les poques coses que l’encén és la 
falta d’ajudes de l’Estat als petits empresaris. “Som els que mantenim el país, però ens passa com a les 
vaques, que ens exprimeixen i no ens donen res i, a més, ens matxaquen amb impostos”, conclou.

“L’ús de fustes sintètiques fa 
que siguem competitius i ràpids”

No tots els fusters poden presumir 
d’haver treballat a Venècia, Suïssa 
o Londres. És perquè és molt bó o 
perquè treballa molt barat?
M’agrada implicar-me amb idees, 
i a més a més, suposo que és per-
què sóc graciós. El caràcter ajuda 
i la confi ança ho és tot. La gent ho 
valora i, a més a més, si ets un bon 
professional, molt millor. 
Quin és l’encàrrec més estrambòtic 
que ha rebut?
A Suïssa ens van demanar un moble 
massís decoratiu de disseny antic. 
Després de fer-lo i vernissar-lo de ma-
nera impecable ens van demanar que 
el piquéssim i els destrosséssim per 
simular una peça de museu. El client 
va quedar satisfet, però ens va dir que 
potser ens havíem passat de vell.
I el més entranyable?
Unes golfes que vam rehabilitar a 

Suïssa en una casa antiga de sis 
plantes. Vam restaurar l’altell i les 
bigues amb fusta, vam fer unes 
escales de cargol amb una catifa... 
va quedar de pel·lícula. Vam haver 
d’anar fi ns a 6 cops per rematar la 
feina. El propietari va quedar tan sa-
tisfet que ens va donar 300 euros de 
propina!
La irrupció de la cultura IKEA ha 
fet mal a l’ofi ci?
En absolut. No són mobles de qua-
litat, i molta gent no sap montar-los. 
Alguns d’ells m’han trucat perquè 
els hi encaixés!
El bricolatge està de moda. Ara a la 
tele ho pinten molt fàcil. Amb qua-
tre maquinetes i quatre materials et 
conviden a decorar casa teva i fabri-
car els teus mobles...
Hi ha un abisme entre el que veus a 
la tele i la realitat.

Abans tot era més artesanal... 
Abans estàvem a l’edat de pedra. 
Existien poques màquines elèctri-
ques. Ara el problema que tenim és 
que la gent jove que entra a l’ofi ci no 
domina la fusteria artesanal. I costa 
trobar-ne algú que en sàpiga.

I les fustes massisses d’abans han 
deixat pas a productes més lleugers 
i sintètics. 
Tot és més econòmic, més reciclable 
i més ecològic. La fusta que ara ve 
és verda, reciclada i controlada. L’ús 
de materials compostos ajuda a man-

tenir competitiu el preu de la fusta i 
permet més rapidesa en el muntatge, 
amb més varietat prefabricada.
On potser s’ha vist un salt és en el 
mobiliari de cuina. Es busca sobretot 
mobles pràctics, extraïbles i giratoris.
Ara tot és modular. Abans una cuina 
tenia 20 anys de vida, i ara, com a 
molt, en dura 10. Es busquen tam-
bé mobles de moda, com els cotxes, 
perquè la gent els canvïi més sovint. 
És pur consumisme.
La gent es deixa aconsellar?
Algunes vegades he deixat que 
s’estrellin.
Actualment costa més rascar-se la 
butxaca?
La gent repara més ara que abans. 
De feina, sempre n’hi ha. Ha frenat de 
cop la construcció, però ara tirem més 
de reformes. 
Quina és la seva fusta predilecta?

L’eben, una fusta tropical, fosca amb 
textures. També el roure.
Té marques de guerra, fruit de 
l’ofi ci? 
Un dit acrivillat, alguns punts. Nor-
malment passa per un excés de 
confi ança. Avui les màquines són 
molt segures. 
Treballar a casa de la gent a vegades 
depara sorpreses?
És secret de sumari. Però impressio-
na veure cases molt brutes. Gent que 
té restaurants, has vist casa seva, i no 
tornes mai més al restaurant. O do-
nes que s’insinuen...
En casa del herrero cuchara de 
palo, i en la del fuster?
De fusta, de fusta! Ara estic fent 
la taula del menjador que li havia 
promès a la meva dona quan ens 
vam casar. La meva dona, sempre 
es queixa que no faig res a casa.

“Abans una cuina tenia  
20 anys de vida i ara, amb 
les modes i el disseny, 
com a molt, en dura 10. 
És pur consumisme”

 SANTI ROMERO

Fuster

>A títol personal
Lluís Maldonadoo

Comerciant,
si et vols anunciar a

truca’ns i t’informarem 625 601 107


