
> Notícies: El govern local avança al Ple que tancarà l’exercici del 2008 amb 600.000 euros en positiu. PÀG. 7

La remodelació d’un dels prin-
cipals eixos comercials i socials 
del municipi ja està en marxa i 
s’allargarà fi ns a fi nal d’any. La 
incorporació del projecte al Fons 
Estatal d’Inversió Local ha fet 
que el termini d’execució sigui 
més curt del previst inicialment. 
Els comerços es mostren a favor 
de la rehabilitació però la majoria 
creu que ara no és el moment 
idoni.

Comencen 
les obres del 
carrer Major

Tanques al passeig Rocamora l S. ROMERO

> Esports: La UE Montcada assoleix un nou èxit en sumar el quart campionat de Catalunya per equips PÀG. 26

SILVIA DÍAZ

PÀG. 4

PUBLICITAT

Arrizabalaga, a l’esquerra, amb el conseller Nadal durant la signatura del conveni l PILAR ABIÁN

>NOTÍCIES

PÀG. 5

El conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques, Joaquim Na-
dal, i l’alcalde, César Arrizabala-
ga, van signar el 27 de març el 
conveni per al desenvolupament 
de la Llei de barris a la munta-
nyeta de Can Sant Joan. Amb-
dues administracions es com-
prometen a invertir 10 milions 
d’euros en la rehabilitació del 
sector.

Llum verda al 
Pla Integral de la 
muntanyeta de 
Can Sant Joan
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La nova Biblioteca obre les portesLa nova Biblioteca obre les portes
L’equipament cultural es va inaugurar el passat 28 de març enmig d’una gran expectació. PÀG. 3

SANTI ROMERO

PILAR ABIÁN

Els dissenys fi nalistes del 
concurs d’idees sobre el futur 
Hospital es troben exposats a 
la Casa de la Vila. PÀG. 10

El Turó, reconegut 
ofi cialment com a part 
de l’espai natural del 
Parc de Collserola. PÀG. 8

Batalla contra l’oblit 
70 anys després de 
la guerra. PÀGS. 12 I 13
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Al voltant de 900 persones van 
passar per la Biblioteca Elisenda 
de Montcada el seu primer dia de 
funcionament, el 30 de març a la 
tarda. Aquest volum d’usuaris  és 
una mostra de la gran expectació 
que ha aixecat l’equipament, que 
ja es va fer palesa durant la inau-
guració –feta el 28 de març–, a la 
qual van assistir més de 300 per-
sones. A causa de la pluja, l’acte 
es va desenvolupar a l’àgora, un 
espai que connecta la biblio teca 
amb la resta del complex Mont-
cada Aqua. Els parlaments van 
anar a càrrec de l’alcalde,  César 
Arrizabalaga, el president de la 
Generalitat, José Montilla, i el 
president de la Diputació, An-
toni Fogué –tots tres del PSC. 
També va assistir-hi el Conseller 
de Cultura, Joan Manuel Treser-
res (Esquerra). Arrizabalaga va 
agrair el suport de la Diputació 
i la Generalitat per tirar enda-
vant el complex, “que representa 
un concepte innovador d’edifi -
ci multifuncional on conviuen 

el lleure,  la cultura i l’esport”. 
Fogué va remarcar que el com-
plex Montcada Aqua “és una 
demostració més dels canvis 
que ha experimentat Montca-
da en els últims quinze anys”. 
Montilla va destacar que la nova 
biblioteca “és una peça més del 
gran mosaic de coneixement i 
cultura que suposa la Xarxa 
de Biblioteques”. L’equipament 
obre totes les tardes de dilluns a 
divendres, de 15.30 a 21h, i els 
matins de dimarts, dijous i dis-
sabte, de 10 a 14h.

Manifestacions. Membres de la 
comunitat edu  cativa de l’IES 
Montserrat Miró van aprofi tar 
la presència de Montilla per de-
manar que el nou centre estigui 
enllestit per al curs 2010-2011.
També es van manifestar repre-
sentants de l’AV de la Ribera 
contraris a la futura construcció 
d’habitatges dotacionals al bar-
ri i membres de l’Assemblea de 
Joves contra el Pla Bolonya i la 
repressió policial.

>Actualitat

Inaugurat el projecte estrella del govern
El nou equipament completa el complex Montcada Aqua, un edifi ci harmònic i multifuncional on conviuen l’esport, la cultura i el lleure 

Laura Grau | Pla d’en Coll

La secció infantil de la Biblioteca va tenir molt bona acollida durant la visita guiada que es va fer a les noves instal·lacions | FOTOS SANTI ROMERO

03Actualitat

1. D’esquerra a dreta, el president de la Diputació, Antoni Fogué, el president de la Generalitat, José Montilla, 
i l’alcalde, César Arrizabalaga. 2. Actuació del grup Artristras a l’àgora de la Biblioteca mentre els assistents 
feien la visita guiada. 3. Els visitants van recòrrer tots els espais de l’equipament, amb especial interès la zona 
d’ordinadors. 4. Membres de la comunitat educativa de l’IES Montserrat Miró es van manifestar davant de la 
Biblioteca per reclamar que es compleixin els terminis de construcció del nou centre de secundària.

1 2

3 4

BIBLIOTECA ELISENDA DE MONTCADA

Una panoràmica de la Biblioteca on es poden apreciar l’amplitud i els diferents nivells
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>Notícies El Parc de les Aigües, 
tancat en un 75% per les 
obres de la LAV PÀG. 9

CARRER MAJOR

Les obres ja han començat i es preveu que 
la remodelació acabi abans de fi nal d’any
Els comerciants es mostren preocupats per una possible reducció de les vendes durant el temps que la via estigui aixecada

La remodelació del carrer Ma-
jor i els voltants, amb un àmbit 
d’actuació de 10.852 m2, estan en 
marxa des de fi nal de març i la pre-
visió és que acabi abans del Nadal. 
L’Àrea Metopolitana de Barcelo-
na (AMB) –organisme gestor del 
projecte– ha dividit l’actuació en 
quatre fases i ha escurçat el termini 
d’execució respecte al projecte ini-
cial, que era de 16 mesos. “El Fons 
Estatal d’Inversió Local, que 
fi nancia les obres, ens obliga a 
enllestir-les en un any”, ha expli-
cat l’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC). Rogasa n’és l’adjudicatària, 
per 3.499.537 euros. Les quatre fa-
ses no seran d’inici i fi nal sinó que 
s’anirà treballant en diferents punts 
de forma simultània i mica en mica 
s’ampliaran les zones en obres. 

“Estem davant d’una actuació 
molt dura que dignifi carà un 
eix fonamental del municipi”, 
ha manifestar l’alcalde. La primera 
fase incorpora dos trams; des de la 
plaça de l’Església al carrer Gene-
ralitat, per una banda, i l’accés a 
l’estació de tren pel carrer Bogatell, 
per l’altra. La segona etapa està 

previst que s’iniciï el 15 de juny; la 
tercera, el 15 de juliol, i l’última, el 
12 de setembre, que consistirà en 
la pavimentació de tots els espais. 

Objectius. Les obres pretenen 
millorar la xarxa de clavegueram 
per evitar l’aparició d’aigües su-
perfi cials, col·locar un nou enllu-
menat, dignifi car l’accés a l’estació 
de Manresa –instal·lant un ascen-
sor que la connecti amb el carrer 
Domingo Fins–, soterrar les línies 
de subministrament de serveis 
públics i col·locar nou mobiliari 
urbà i arbrat, entre d’altres. “Hem 
dissenyat un espai que donarà 
prioritat als vianants”, ha apun-
tat el director de l’obra, Jordi Na-
varro, qui també ha anunciat que, 
tant des de l’AMB com des de 
l’Ajuntament, es farà un seguiment 
constant de l’actuació.
Durant el temps que el carrer Ma-
jor estarà en obres no es podrà cir-
cular en cotxe ni aparcar. L’Ajun-
tament posarà mesures perquè els 
vianants tinguin accés als domici-
lis, els comerços i els centres edu-
catius. Pel que fa a les zones de càr-
rega i descàrrega, s’està enllestint la 
millor ubicació. L’Àrea Interna ha 
eloborat un projecte per reubicar 
al carrer Jaume I gairebé totes les 
zones blaves del carrer Major.

Preocupació. L’opinió general dels 
comerciants és que cal una remo-
delació del carrer Major però que 
ara no és el moment idoni per 

l’actual context de crisi. La majo-
ria hagués preferit un procés més 
llarg però amb fases consecutives 
i no simultànies. Aquestes queixes 
es van posar de relleu a una reunió 
que l’Ajuntament i l’AMB van con-
vocar el 24 de març a la Casa de la 
Vila, per als veïns i els comerciants. 
Allà, els botiguers van mostrar la 
seva preocupació per la reducció 
dels espais per a les mercaderies, 
especialment els que necessiten gè-
nere cada dia, com els forns. 
També estan amoïnats perquè els 
bars no podran col·locar les terras-
ses aquest l’estiu i pel fet que la in-

comoditat de les obres faci que la 
gent no hi vagi a comprar. “L’ac-
tuació serà ràpida però afectarà 
de cop molt espai, ens hagués 
agradat un projecte més llarg 
però amb menor impacte”, ha 
explicat el president de Montcada 
Centre Comerç, Jesús González. 
L’alcalde va anunciar la voluntat 
de potenciar la comissió formada 
per comerciants, veïns i tècnics 
municipals. S’ habilitarà un ser-
vei d’atenció individualitzada al 
l’Ajuntament i s’ha distribuït una 
publicació Montcada.info, que ex-
plica l’actuació. 

L’actuació pretén donar 
prioritat als vianants i 
dignifi car la plaça de 
l’Església i l’entrada a 
la Casa de la Vila

Silvia Díaz | Montcada

Operaris treballant en el tram del carrer Major que hi ha davant la Casa de la Vila que ha quedat envoltat de tanques de protecció | SANTI ROMERO

La Generalitat aprova l’ARE 
defi nitiu i fi xa la construcció 
de 2.130 habitatges PÀG. 6

altres projectes

Més obres a l’abril

La rehabilitació del carrers 
Lleida, Torres i Bages i Alzina 
començarà a l’abril, segons ha 
avançat l’Ajuntament. L’actuació 
a Montcada Nova s’ha adju-
dicat a l’empresa Rogasa, per 
1.117.650 euros, mentre que la 
de Terra Nostra les farà ACSA, 
per un import de 1.051.542 eu-
ros. Ambdós treballs els fi nancia 
el Fons Estatal d’Inversió Local i 
el termini d’execució previst és 
de 4 mesos | SD
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LLEI DE BARRIS

Formalitzat el conveni per destinar 
10 milions d’euros a Can Sant Joan
Una comissió formada per tècnics, polítics i veïns farà el seguiment de l’actuació, tal com s’ha fet a la Ribera

El conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques, Joaquim Nadal, 
i l’alcalde de Montcada i Reixac, 
César Arrizabalaga –ambdós del 
PSC–, han signat el conveni per 
posar en marxa la Llei de barris a 
la muntanyeta de Can Sant Joan. 
L’acte es va fer el 27 de març a l’Es-
pai Cultural Kursaal i va comptar 
amb l’assistència d’una àmplia re-
presentació del govern municipal. 
Mitjançant aquest acord, la Gene-
ralitat i l’Ajuntament adopten el 
compromís d’invertir més de 10 
milions d’euros en aquest sector 
durant els propers 5 anys per re-
soldre les problemàtiques endèmi-
ques que arrossega des d’un punt 
de vista urbanístic i també per fer 
intervencions de caire social. 

La Ribera, el referent. Seguint el re-
ferent de la Ribera, la muntanyeta 
de Can Sant Joan va ser inclosa 
l’estiu passat en la cinquena con-
vocatòria de la Llei de barris que 

promou la Generalitat amb l’objec-
tiu d’actuar sobre àrees urbanes o 
viles que requereixen una atenció 
especial. El projecte, elaborat per 
l’Ajuntament amb el suport de la 
Diputació, proposa una rehabili-
tació integral d’aquest sector del 
barri de Can Sant Joan que es va 
començar a poblar d’habitatges en 
la dècada dels anys seixanta sense 
cap mena d’ordenació urbanística. 
El pla inclou un àmbit d’actuació 
de 7,5 hectàrees –des del carrer 
Bateria fi ns al Mirador de les Cul-
tures– i una població de 1.700 ha-
bitants (Can Sant Joan en té més 
de 5.000). 
Nadal, que abans de la signatura 
va fer un passeig per la zona, es va 
referir a com la Llei de barris, en 
un context de crisi com l’actual, 
compleix clarament amb la fi na-
litat per a la qual va ser creada: 
“Aquesta llei, que va néixer en 
un moment d’eufòria, esdevé 
una eina molt valuosa per als 
barris on s’aplica ja que reper-

cuteix positivament tant en la 
millora de l’urbanisme, com en 
l’atenció a les persones”. 
Arrizabalaga també va parlar de 
la conjuntura econòmica i va reco-
nèixer que aportar 5 milions d’eu-
ros en els propers 5 anys des de les 
arques municipals per a la rehabi-
litació de la muntanyeta “signifi -
carà un esforç important”. Tot i 
així, l’edil va dir que “l’oportuni-

tat és única i no es pot desaprofi -
tar”. L’alcalde també va anunciar 
la propera creació d’una comissió 
que farà el seguiment de l’aplica-
ció del Pla Integral a Can Sant 
Joan, seguint la mateixa línia de la 
que hi ha a la Ribera. Així mateix, 
bona part de l’equip tècnic que ha 
aplicat la Llei de barris a la Ribera 
serà l’encarregat de tirar endavant 
el nou projecte.

Pilar Abián | Can Sant Joan

El govern consensuarà la ubica-
ció dels futurs pisos dotacionals 
que s’atorgaran temporalment a 
col·lectius com joves, gent gran i 
gent en risc d’exclusió social. La 
proposta inicial era que els pisos 
per a joves es fessin a la Rasa; els 
de la gent gran, a les dependèn-
cies municipals de la plaça Joan 
Fuster, i els de persones amb risc 
d’exclusió social, a la Ribera. En 
l’últim Ple, corresponent al mes de 
març, en què es va aprovar l’esta-
bliment del servei públic municipal 
d’habitatge dotacional, ICV-EUiA 
va qüestionar la separació de col-
lectius i l’AV de la Ribera va aler-
tar dels problemes que pot gene-
rar al barri la ubicació d’aquest 
tipus d’habitatge. En resposta a la 
preocupació dels veïns, l’alcalde, 
César Arrizabalaga (PSC), es va 
comprometre a estudiar nova-
ment la proposta abans de tirar-
la endavant. Malgrat tot, l’AV de 
la Ribera va aprofi tar la visita a 
Montcada del president de la Ge-
neralitat, José Montilla, el passat 
28 de març, per manifestar públi-
cament el seu malestar.

Pilar Abián | Montcada

Nadal, segon per l’esquerra, va passejar pel barri acompanyat de l’alcalde i regidors | PILAR ABIÁN

Debat sobre 
la ubicació 
dels pisos 
dotacionals
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Els socis del govern 
discrepen sobre l’àrea 
residencial estratègica
El projecte defi nitu de la Generalitat fi xa un total de 
2.130 habitatges i incorpora les al·legacions municipals

El Departament de Política Terri-
torial i Obres Públiques va apro-
var el 13 de març l’àrea residenci-
al estratègica (ARE) de Montcada 
i Reixac, que s’ubicarà entre Can 
Pomada i Mas Duran. El futur 
sector ocuparà 43,76 hectàrees i 
s’hi construiran un total de 2.130 
habitatges, 44 més que el que 
l’executiu català havia projectat 
inicialment. 1.080 seran pisos pro-
tegits i 1050, de venda lliure. 
L’alcalde, César Arrizabalaga (PSC), 
ha destacat que el projecte resoldrà 
la connexió de Can Pomada amb 
la resta de Mas Duran i la reha-
bilitació de Can Rocamora. El 
document ha incorporat totes les 
al·legacions presentades des del 
Consistori. “Hem dissenyat una 
zona àmplia, amb una menor 
concentració de pisos que altres 
ARE catalanes”, ha manifestat 
l’edil, qui ha assegurat que el fu-

tur barri disposarà dels serveis 
públics necessaris.

Diferències. El soci del govern mu-
nicipal, CiU, no té la mateixa opi-
nió respecte a l’ARE. Està d’acord 
amb què el projecte resol la situació 
de Can Pomada i Can Rocamora, 
però no comparteix com s’ha pro-
jectat el creixement de Montcada. 
“El model de ciutat que volem 
l’hem de decidir nosaltres i no la 
Generalitat”, ha subratllat el porta-
veu del grup municipal, Joan Car-
les Paredes. La coalició nacionalista 
–que no va presentar al·legacions a 
l’aprovació inicial– considera que 
l’ARE suposa un creixement “des-
mesurat” de la població i que això 
es traduirà en “una impossibilitat 
econòmica” per dotar el barri dels 
serveis necessaris. Tot i això, CiU 
espera poder arribar a un consens 
amb el PSC ja que les obres no co-
mençaran fi ns al 2010.

Silvia Díaz | Redacció

MAS DURAN

Mas Duran, amb el Turó al fons, vist des del camí de Can Pomada | SANTI ROMERO

valoració dels grups en l’oposició

PPC i Esquerra diuen no; ICV-EUiA, un sí condicional

ICV-EUiA troba positiu el projecte 
defi nitiu sempre i quan resolguin 
algunes qüestions. “Si s’assoleix la 
regularització de Can Pomada, es 
promouen els habitatges socials i 
es dedica espai a la indústria, hi 
estaríem d’acord”, ha dit el porta-
veu ecosocialista, Josep M. Gon-
zález. La portaveu del Partit Popu-
lar, Eva García, considera que l’ARE 
“no és el model de ciutat que 
desitgem” i creu que s’hauria d’ha-
ver resolt abans el fet que hi hagi 

molts pisos construïts i buits abans 
de fer-ne de nous. Esquerra –que 
va presentar al·legacions al projecte 
inicial– també considera que pri-
mer s’haurien d’omplir els habitat-
ges fets i que, amb l’actual context 
econòmic, serà difícil dotar el nou 
barri dels equipaments necessaris. 
“La nostra proposta passa per can-
viar el règim d’alguns habitatges 
protegits al preu concertat català”, 
ha manifestat la portaveu del grup 
municipal, Marta Aguilar | SD

Dones mortes fi ns al 30 de 
març a Espanya víctimes 
de la violència masclista 

0 1 6
telèfon d’atenció a la víctima

10

C. Domènec Fins, 15 
Telèfon 935 651 122

L’Ajuntament ha encarregat a 
l’empresa que ha fet les obres 
d’arranjament del camí de Can 
Pomada, a Mas Rampinyo, que 
repeteixi l’actuació garantint que 
el ferm no contingui claus ni al-
tres elements que afectin el trànsit 
rodat. La penúltima setmana de 
març, atenent les reiterades pe-
ticions dels veïns, el camí es va 
aplanar amb material de runa tri-
turat i destriat d’elements metàl-
lics. Aquest era, si més no, l’en-
càrrec que havia fet l’Ajuntament. 
La realitat és que el ferm està ple 
de claus i restes de rajoles i vidres 
i això ha provocat que una dese-
na de veïns hagi punxat les rodes 
dels seus vehicles.

Queixa veïnal. L’AV de Can Po-
mada ha alertat el departament de 
Serveis Municipals sobre aquesta 
situació i ha obtingut el compro-
mís que l’actuació es tornarà a re-
petir. D’altra banda, l’Ajuntament 
ha demanat als veïns afectats que 
presentin les factures del cost que 
ha tingut la reparació de les rodes 
dels seus vehicles perquè l’empre-
sa encarregada de les obres assu-
meixi les despeses.

Pilar Abián | Montcada

El camí de Can 
Pomada tornarà 
a ser arranjat
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PLE DE MARÇ

El govern tancarà el pressupost del 
2008 amb 600.000 euros en positiu
L’oposició no entén perquè s’han passat factures del 2008 a l’exercici del 2009

El govern local (PSC-CiU) tan-
carà l’exercici del 2008 amb un 
romanent positiu de 600.000 eu-
ros. Així ho va anunciar el presi-
dent de l’Àrea Econòmica, Joan 
Maresma (CiU), en el Ple del 
mes de març en què també va 
avançar que l’estat central pagarà 
ara els endarreriments del 2007 
aportant a les arques municipals 
689.000 euros més. L’anunci va 
motivar dures crítiques per part 
dels grups de l’oposició (ICV-
EUiA, PPC i Esquerra) que no 
entenen com, havent superàvit, 
en la sessió plenària anterior el 
govern va aprovar traspassar fac-
tures del 2008 al pressupost del 
2009 per valor de 700.000 euros.

Intens debat. ICV-EUiA va acu-
sar el govern de cometre irregu-
laritats en la gestió dels comptes 
municipals. El portaveu de la 
coalició ecosocialista, Josep M. 
González, va fer al·lusió a un 
informe d’Intervenció en què es 
reconeix que algunes de les fac-

tures traspassades al pressupost 
del 2009 feia un any que havien 
estat presentades. “A nosaltres 
no ens preocupa que el govern 
tanqui en positiu o en negatiu, 
sinó la seva manera de fer, inco-
herent i plena d’irregularitats”, 
va dir González. També el PPC 
es va sumar a les crítiques con-
tra el govern: “Com ens podem 
creure aquesta liquidació quan 
vostè va anunciar que tanca-
rien l’any en negatiu?” va pre-
guntar la portaveu del grup Eva 
García a Maresma, tot reclamant 
a l’alcalde un compromís en ferm 
assegurant que en propers plens 
no sortiran més factures endarre-
rides per pagar.
Per part d’Esquerra, la portaveu, 
Marta Aguilar, va fer al·lusió al 
“ball de números” presentat 
pel govern. “Ara sobren diners 
quan fa un mes deien que tan-
carien en negatiu, això sembla 
màgia”, va dir amb ironia, ma-
nifestant, alhora, la seva estranye-
sa perquè l’Ajuntament continuï 
incrementant el seu deute nego-

ciant crèdits i pòlisses. Maresma 
va respondre l’oposició negant 
que s’hagin comès irregularitats 
comptables. Segons l’edil, “s’han 
traspassat factures de l’any an-
terior a l’actual per accelerar 
el pagament als proveïdors i 
és una fórmula que la llei pre-
veu”. L’edil va recordar que els 
pressupostos sempre passen a 
aprovació d’un òrgan superior 
que és la Judicatura de Comptes 
i que, en els deu anys que porta 
en el govern, sempre han rebut el 
vistiplau de la Generalitat. 
L’explicació al tancament en posi-
tiu, quan el govern havia anunci-
at que passaria el contrari respon, 
segons el president de l’Àrea Eco-
nòmica, a la bona resposta que ha 
tingut el pla de mesures d’auste-
ritat aplicat al Consistori des del 
mes de setembre, incidint en una 
retallada de la despesa ordinària. 
“L’oposició intenta donar una 
imatge catastrofi sta de la situa-
ció econòmica de l’Ajuntament 
que no es correspon amb la rea-
litat”, va dir Maresma.

Pilar Abián | Montcada

altres punts

El Ple aprova per unanimitat l’adhesió del 
municipi a la Xarxa de ciutats per la bicicleta 

L’Ajuntament, amb el vot a favor 
de tots els grups, va decidir su-
mar-se a la Xarxa de ciutats per la 
bicicleta i a adoptar el compromís 
de promoure l’utilització d’aquest 
transport al municipi. L’oposició 
va reclamar al govern que es 
posin en marxa les iniciatives que 
marqui la Xarxa i que, tot ple-
gat, no quedi només en una de-
claració d’intencions. La regidora 
de Medi Ambient, Eva Gonzalo 
(PSC), va explicar al Ple que la 
Diputació està fent un estudi per 
crear carrils bici a la localitat que 
s’aniran implementant de manera 
progressiva, vetllant sempre per la 
seguretat dels ciclistes.
Un altre dels punts aprovats en el 
plenari va ser el pacte dels alcal-

des contra el canvi climàtic. En el 
marc d’aquest acord, l’Ajuntament 
i la Diputació han signat un 
conveni per fer un estudi sobre 
efi ciència i estalvi energètic a les 
dependències municipals. 
 
Mocions. L’escrit presentat per 
ICV-EUiA en suport de la propos-
ta de l’associació Promoció del 
Transport Públic (PTP) de crear 
una línia de tramvia que connecti 
poblacions del Vallès no va rebre 
el suport del plenari. Tampoc no 
va prosperar la moció del PPC 
en la línia d’adoptar mesures de 
suport als autònoms i les petites 
i mitjanes empreses davant la 
crisi, que només va rebre el suport 
d’Esquerra | PA

La voluntat del Consistori és fer carrils bici que connectin els barris | ARXIU/LA VEU
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Les plataformes antiincineració de 
Montcada,Toledo i El Bierzo or-
ganitzaran del 5 al 7 de juny unes 
jornades contra la crema de resi-
dus a les cimenteres. La decisió la 
van prendre representants dels tres 
col·lectius el 18 de març a Madrid, 
coincidint amb la reunió que van 
mantenir amb el diputat del PSOE 
Hugo Morán. Els representants 
locals han valorat positivament la 
trobada. “Morán va dir que farà 
un seguiment de les denúncies 
que hem presentat contra les 
autoritzacions a les cimenteres”, 
ha explicat un dels portaveus de 
la Plataforma montcadenca, José 
Luis Conejero, qui va anar a Ma-
drid acompanyat de Manuel Gó-
mez. El diputat es va comprometre 
a efectuar un estudi sobre l’homo-
logació dels sistemes de valoració 
de residus i va prendre nota de la 
petició de les entitats de no inclou-
re les cimenteres en el procés.

Conferència del doctor Ferrís. “No 
hi ha cap estudi que asseguri que 
les emissions de partícules, per 
molt baix que sigui el seu nivell, 
no provoquen cap alteració en la 
salut”, va manifestar el 14 de març 
el doctor valencià Josep Ferrís, en 
una conferència a l’Abi convocada 
per la Plataforma, que va comptar 
amb més d’un centenar de perso-

nes. Ferrís va repassar els efectes 
en l’organisme dels elements que 
emeten les combustions, com el 
plom, el benzè o les partícules. 
“Les emissions de les cimente-
res, en ser continuades, a la llar-
ga provoquen un ampli ventall 
de patologies, des de lleus, com 
conjuntivitis o dermatitis, fi ns a 
les potencialment mortals”.
Ferrís va posar de manifest com 
les activitats legals –referint-se a 
que les emissions de Lafarge es-
tan regulades– no sempre estan 
en concordància amb la salut: 
“El tabac és legal i és una de les 
principals causes de mortalitat a 
Europa”. D’altra banda, la Plata-
forma i el Grup de Medi Ambient 
van ser dues de les entitats que el 
22 de març van participar a la ma-
nifestació a Barcelona contra la llei 
de residus de la Generalitat. 

Silvia Díaz | Montcada

Al juny, trobada estatal 
dels grups antiincineració

MEDI AMBIENT

El diputat Hugo Morán, al centre, amb els representants de les entitats ecologistes | PLATAFORMA

L’ofi cina d’atenció al client de Correus (Montiu, 12) va obrir el 31 de 
març al públic una vegada fi nalitzades les obres de reforma per moder-
nitzar i adaptar els 253 m2 disponibles a les necessitats de la plantilla 
i de la ciutadania. L’actuació ha permès aprofi tar l’espai de distribució 
de la correspondència que va quedar buit quan el personal de carteria 
es va traslladar a la nova ofi cina (Montiu, 15), al novembre del 2007. 
Les obres han suposat una inversió de 358.000 euros | SD

> Atenció al client de Correus torna a obrir

El Turó serà ofi cialment reconegut 
com a part del Parc de Collserola
Diverses entitats uneixen els seus esforços per reclamar la recuperació de la muntanya

El Turó de Montcada formarà 
part del Parc de Collserola a fi nal 
d’aquest any, quan s’aprovi defi ni-
tivament el Pla Especial d’Interès 
Natural (PEIN) de la serra. La 
inclusió de l’emblemàtica munta-
nya al parc metropolità es una de 
les reivindicacions històriques del 
municipi que va veure com es des-
membrava la muntanya de la ser-
ra de Collserola en la dècada dels 
anys seixanta a conseqüència de 
la construcció de l’autopista C-58. 
Gairebé 50 anys després, el Turó 
podrà tornar a recuperar la conne-
xió natural amb els seus orígens i 
es podrà benefi ciar dels plans que 
es facin per restaurar l’espai, mal-
mès per l’explotació de la cimen-
tera Lafarge i l’existència d’horts 
il·legals. 
L’aprovació del PEIN, però, 
no impedirà la construcció de 
futures infraestructures com el 
túnel ferroviari de rodalies sota 
el Turó que vol dur a terme 
l’Autoritat del Transport Metro-

polità (ATM). Aquest projecte no 
compta amb el suport de l’Ajunta-
ment que, ha anunciat la presen-
tació d’al·legacions. “No volem 
el túnel, considerem que és una 
nova agressió a la muntanya”, 
ha dit la regidora de Medi Am-
bient, Eva Gonzalo (PSC). Així 
mateix, l’edil ha afegit que el 
Consistori sol·licitarà que es faci 
un pas que connecti el Turó amb 
el parc de Can Cuiàs aprofi tant la 
creació del carril VAO a la C-58. 

Acció ciutadana. Convertir el 
Turó en un parc natural, acabar 
amb l’explotació de la cimentera 
i impedir la construcció del túnel 
ferroviari van ser les principals de-
mandes que es van manifestar el 
31 de març en el decurs de l’acte 
convocat pel Grup de Medi Am-
bient, la FAVMiR, l’AV de Mont-
cada Centre i l’AV de Can Sant 
Joan a la Casa de la Vila en què 
es va explicar l’evolució històrica 
de la muntanya i els possibles usos 
que podria tenir un cop restaura-

da. Les entitats van aprofi tar per 
donar a conèixer un manifest en 
què reclamen la recuperació del 
Turó com a pulmó verd i s’oposen 
a la possible construcció d’un tú-
nel ferroviari com el que proposa 
l’ATM amb l’objectiu de reduir el 
temps del recorregut entre Torre 
del Baró i Cerdanyola. Segons va 
dir el portaveu del Grup de Medi 
Ambient, Vicenç Vilana, “aquest 
desviament perjudicarà el mu-
nicipi, ja que implicarà una 
reducció del 50% dels combois 
que ara passen per la línia de 
Manresa”. Vilana va afegir que el 
fet que la muntanya passi a formar 
part de l’espai natural de Collsero-
la és un important guany, però no 
garanteix la seva protecció. 
Els col·lectius convocants de la 
xerrada es van comprometre a 
reunir-se amb el govern local per 
reclamar el seu suport i a organit-
zar una trobada a la muntanya 
per donar a conèixer a la ciutada-
nia l’estat de degradació en què 
es troba.

Pilar Abián | Redacció

La vessant del Turó que connecta amb Collserola està plena d’horts il·legals, com mostra aquesta imatge captada des del mirador de l’estrella | P. ABIÁN

ESPAI NATURAL

Josep Ferrís durant la conferència | SILVIA DÍAZ

SANTI ROMERO

L’oncòleg infantil Josep Ferrís parla a Montcada i Reixac sobre 
com afecten la salut les emissions de partícules de les cimenteres
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Bona part del Parc de les 
Aigües, tancat per obres

Les obres de la Línia d’Alta Velo-
citat (LAV) han provocat el tanca-
ment de bona part del Parc de les 
Aigües, durant gairebé un any, per 
construir-hi un pou d’evacució, un 
dels cinc elements per a la ventila-
ció, evacuació d’aigües pluvials i 
sortides d’emergència que reque-
reixen els 3,5 quilòmetres de túnel 
pel qual circularà el tren. L’actuació 
acabarà al febrer del 2010 amb la 
urbanització del parc, per deixar-
lo com estava abans de les obres. 
L’únic espai que queda lliure és el 

que ocupen l’escenari i el seu en-
torn. L’accés per als vehicles des 
del pont de la Mina es restringeix 
a l’entrada i sortida de camions i la 
circulació per l’avinguda de la Ri-
bera, de vehicles i de persones, no 
s’ha vist afectada. 
L’Institut Municipal d’Esports i 
Lleure (IME) traslladarà a un altre 
lloc la cloenda dels Jocs Escolars, 
amb tota probabilitat, al parc de la 
Llacuna. Respecte les 8 Hores de 
rock, que habitualment es fan al 
Parc de les Aigües, encara no s’ha 
decidit la nova ubicació.

Prèviament a l’inici de les obres s’ha de retirar el mobiliari urbà | SANTI ROMERO

LÍNIA D’ALTA VELOCITAT

en 2 minuts...

> Tres dècades d’ajuntaments democràtics
El 17 d’abril, la Regidoria de Dona i Igualtat organitza una conferència 
a la Casa de la Vila (12.30h), sobre la contribució dels ajuntaments 
democràtics en la construcció de la ciutadania. L’advocada Ana Mª 
Ruiz-Tagle parlarà sobre les polítiques municipals i la conquesta de 
la igualtat per a les dones, mentre que la catedràtica en dret civil 
Rosario Valpuesta oferirà una xerrada sobre diversitat i ciutadania. 
D’altra banda, l’Ajuntament està preparant una exposició d’imatges 
sobre els fets més destacats ocorreguts a Montcada i Reixac a les 
darreres tres dècades. El 19 d’abril de 1979 es van constituir a l’Estat 
espanyol els ajuntaments democràtics | SD

SILVIA DÍAZ

> La senadora Candini visita la seu de CDC
La senadora de CiU Montserrat Candini –al centre de la imatge– va 
afi rmar a Moncada que el govern de Zapatero “tendeix cada cop més 
a un model d’Estat únic sense tenir en compte la plurinacionalitat” 
i que això es demostra amb el model de fi nançament, en els dèfi cits 
en el desenvolupament de l’Estatut i en la dotació d’infraestructures 
per a Catalunya. La representant de la Cambra Alta va assistir a una 
trobada amb militants i simpatitzants el 30 de març, convidada per 
l’agrupació local de Convergència Demòcràtica de Catalunya (CDC). 
D’altra banda, representants locals de CiU participaran el 19 d’abril 
en un acte conjunt a Gurb (Osona) de les federacions nacionalistes 
de Catalunya, durant el qual es retrà homenatge a tots els regidors de 
CiU durant els 30 anys d’ajuntaments democràtics | SD

Durant un any es farà la construcció d’un pou d’evacuació del túnel

Silvia Díaz | Redacció

Aismalibar podria presentar un 
expedient de regulació d’ocupació 
(ERO) per acomiadar 50 dels 80 
treballadors que formen la planti-
lla de Montcada i Reixac. El pre-
sident del comitè d’empresa, José 
Grillo, ha dit que l’anunci ha sor-
près el personal i ha lamentat que 
la direcció només comuniqués la 
decisió al president i el secretari i 
no a la resta dels sindicats abans 
que la notícia sortís a la llum. 
D’altra banda, Grillo ha recordat 
que el 31 de març acabava el ter-
mini per a l’aplicació de les mesu-
res de l’ERO a tota la plantilla que 
l’empresa i el comitè van pactar a 
principi d’any. “Els treballadors 
vam acceptar la reducció del 
salari i de les prestacions socials 
i l’empresa ara diu que no pot 
fer el pla de viabilitat perquè 
no disposa de liquiditat per as-
sumir les pagues a què s’havia 
compromès”, ha indicat Grillo. El 
comitè ha alertat al Departament 
de Treball i Indústria de la Gene-
ralitat sobre aquest fet i el 3 d’abril 
té previst reunir-se amb l’alcalde, 
César Arrizabalaga (PSC).

Silvia Díaz | Redacció

Els treballadors 
d’Aismalibar 
reclamen el pla 
de viabilitat
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>Societat El Pla Integral de la Ribera 
engega activitats sobre 
dones i treball PÀG. 15

El Consistori i l’AJMiR 
refl exionen sobre el Pla de 
Bolonya PÀG. 14

SANITAT

Al maig es coneixerà l’aspecte que tindrà 
el futur Hospital comarcal Ernest Lluch
Els terrenys on es construirà l’equipament han estat adquirits per l’Institut Metropolità de Promoció del Sòl i en breu seran cedits a la Generalitat

El disseny del futur Hospital 
comarcal Ernest Lluch, que es 
construirà als terrenys de la fà-
brica Redosa en el límit entre 
Montcada i Reixac, Cerdanyola 
i Ripollet, es triarà al maig. Els 
cinc projectes fi nalistes del con-
curs públic que han fi nançat els 
tres municipis juntament amb 
el de Barberà del Vallès es tro-
ben exposats a la planta baixa 
de la Casa de la Vila fi ns a fi nal 
d’abril. Ara, un jurat tècnic i po-
lític haurà de triar quin serà el 
guanyador. 

Durant la presentació dels pro-
jectes a Cerdanyola, el passat 19 
de març, els alcaldes dels munici-
pis implicats –Antoni Morral (de 
Cerdanyola, per ICV-EUiA), 
César Arrizabalaga (Montcada), 
Juan Parralejo (Ripollet) i Ana 
del Frago (Barberà)–, tots tres 
del PSC– van coincidir a desta-
car la qualitat dels dissenys pre-
sentats així com l’esforç que han 
fet els ajuntaments per impulsar 
el projecte: “No només ens hem 
limitat a pressionar la Gene-
ralitat, també hem contribuït 

amb una aportació econòmica 
i tasques de gestió i això s’ha de 
valorar”, va dir Morral, president 
de torn de la Mancomunitat.

Compra del solar. L’IMPSÒL –òr-
gan que depèn de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona– ja ha ad-
quirit els terrenys on es construirà 
l’equipament amb el compromís 
d’enderrocar les naus industrials 
existents i cedir l’espai als ajunta-
ments per, a continuació, lliurar-los 
a la Generalitat. Es preveu que la 
neteja del solar es faci efectiva 
abans de l’estiu. En paral·lel a 
aquest procés, el Departament de 
Salut haurà d’encarregar la redac-
ció del projecte executiu de l’hospi-
tal a l’empresa o unió d’empreses 
que guanyi el concurs d’idees que 
tindrà un any per a la seva elabo-
ració. A continuació, s’haurà de 
fer la licitació de les obres a una 
constructora. Serà aleshores quan 
es podrà establir un calendari més 
aproximat sobre quan obrirà al pú-
blic el centre.
Un dels esculls que encara que-
da pendent de resoldre al voltant 
de l’edifi cació és la consideració 
que tindrà la N-150 al seu pas per 
l’equipament. “Els ajuntaments 
hem reclamat a la Generalitat 
que l’afectació actual de 25 me-
tres a banda i banda es reduei-
xi a 8 i el conseller de Política 
Territorial, Joaquim Nadal, s’ha 
compromès a estudiar la nostra 
petició”, va dir Arrizabalaga.

Pilar Abián | Cerdanyola

Arrizabalaga (esquerra), explica els projectes en presència dels alcaldes de Cerdanyola, Barberà i Ripollet | PILAR ABIÁN

Novetats als ambulatoris locals

L’IMPSÒL enderrocarà 
abans de l’estiu les naus 
industrials que hi ha 
en el solar on es farà 
l’equipament sanitari

El director de l’atenció sanitària 
de Montcada, Miquel Barbany, 
ha anunciat que pròximament es 
posarà en marxa un servei de re-
visions a infants de primer, segon 
i tercer de primària en matèria de 
salut bucodental, subvencionat des 
de Madrid, que s’afegirà a les cam-
panyes mèdiques escolars actuals. 
“La nostra sanitat es posa al dia 
en funció de les necessitats”, ha 
subratllat Barbany, qui, d’altra ban-
da, reconeix que els dèfi cits princi-
pals al municipi són la manca de 
pediatres i de ginecòlegs –d’aquest 
darrer sector no n’hi ha cap i els 

usuaris s’han de desplaçar a l’am-
bulatori de Sant Andreu. 

Atenció sòciosanitària. En els dar-
rers mesos, Montcada ha incor-
porat l’atenció a pacients que ne-
cessiten els anticoagulants –que 
també s’ofereix a domicili– sessions 
grupals de depressió, angoixa, 
dia betis, per deixar de fumar i un 
programa de promoció de l’exer-
cici físic. Una altra novetat és una 
consulta de suport emocional so-
bre Oncologia. En aquest àmbit, a 
Montcada també es desplaça una 
unitat de pal·liatius per a malalts 
terminals que prové del Taulí. 

“N’hi ha cinc casos i la gent va-
lora positivament el servei”, ha 
dit la regidora de Salut, M. Car-
men González (CiU). 

Silvia Díaz | Redacció

Els pediatres són els metges més buscats | SR
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Al tancament d’aquesta edició 
acabava el termini de preinscrip-
ció per al curs 2009-2010. A pri-
mària, segons les previsions mu-
nicipals, s’equipara l’oferta amb 
la demanda a la majoria d’escoles, 
a excepció de Terra Nostra i Can 
Sant Joan. En aquests barris hi ha 
censats més infants que places dis-
ponibles. El Mitja Costa és d’una 
línia i podrà acollir 25 dels més 
de 50 nens i nenes que viuen en 
la seva àrea d’infl uència. L’escola 
El Viver, de Can Sant Joan, és de 
dues línies –pot donar cabuda a 
50 infants– però n’hi ha censats 
64. La regidora d’Educació, Ana 
Rivas (PSC), ha explicat que, en 
el cas de Terra Nostra, el Departa-
ment d’Educació ha avançat que 
“no s’obrirà un aula temporal 
com es va fer el curs passat per-

què l’escola només pot acollir 
una línia per curs”. El nou CEIP 
Mas Rampinyo oferirà dues línies 
de P-3 per al curs vinent. 

Escoles bressol. El dia 20 co-
mencen les portes obertes a les 
llars d’infants. El calendari és el 
següent: Camí de la Font Freda, 
20 d’abril; Les Tres Bessones, 21 
d’abril; Mitja Costa, 27 d’abril; 
Xic La Salle, 28 d’abril, i Camí del 
Bosc, el dia 29. Totes les jornades 
seran a les 17.30h menys a La Sa-
lle, a les 18h. D’altra banda, el dia 
22 es farà una xerrada a la Casa 
de la Vila (17.30h) sobre el cen-
tre de Can Casamada, que obre 
al setembre segons les previsions 
municipals. La llar d’infants de la 
plaça Lluís Companys tancarà al 
juliol. La preinscripció a les escoles 
bressol anirà del 4 al 15 de maig.

Al voltant de 80 joves d’entre 15 
i 17 anys participen a la cinque-
na edició del programa Tastet 
d’ofi cis, que coordina el depar-
tament municipal de Promoció 
Econòmica. L’objectiu del curs, 
que s’allargarà fi ns al 30 d’abril, 
és orientar el grup d’alumnes, 
majoritàriament de quart d’ESO, 
cap a una destinació professional 
o uns estudis determinats si no 
tenen clar què fer una vegada 
acabin l’ensenyament obligato-
ri. La iniciativa s’emmarca en el 
Pacte per l’Ocupació del Vallès 
Occidental i ofereix als partici-
pants la possibilitat de conèixer 
amb detall i tenir una visió més 
realista dels ofi cis que més els in-
teressen. “El programa és molt 
important perquè posa en con-
tacte els joves amb la realitat 
laboral”, ha indicat al regidor de 
Promoció Econòmica, Joan Car-
les Paredes (CiU).

Àmbits. A través d’una enquesta 
prèvia, Promoció Econòmica ha 
decidit organitzar enguany tastets 
d’educació física, educació infantil, 
electrònica, soldadura, informàti-
ca, mecànica i administració, en 
els quals participen estudiants de 
secundària dels IES La Ribera, 
La Ferreria, Montserrat Miró, el 
col·legi La Salle i l’institut Ciutat 
Meridiana. “El que més han de-
mandat els joves són els cursos 

d’educació infantil i d’educació 
física”, ha explicat Verónica Millán, 
tècnica responsable del programa. 
Per cada àmbit es fan quatre 
sessions; durant les dues prime-
res es donen classes de teoria i 
de pràctica amb un expert, a la 
tercera es fa una visita guiada a 
una empresa del sector per tal 
de conèixer in situ com treballa 
un professional en l’ofi ci que han 

escollit i a la última, una posada 
en comú de l’experiència. Una 
vegada acaba el curs, Promoció 
Econòmica fa un seguiment in-
dividualitzat durant un any de 
cadascun dels alumnes partici-
pants per tal d’orientar-los en el 
seu camí professional. “Durant 
l’any posterior, truquem els jo-
ves per saber quina decisió han 
pres”, ha indicat Millán. 

Els àmbits preferits pels alumnes en aquesta edició han estat els d’educació física i infantil

TASTET D’OFICIS

Més de 80 joves aprenen una 
professió a través del programa 

Sílvia Alquézar | Redacció

La sessió pràctica del tastet d’esports es va fer a la zona esportiva centre | FOTOS: SILVIA DÍAZ

Silvia Díaz | Montcada

PLACES ESCOLARS

Can Sant Joan i Terra 
Nostra tindran més 
demanda que oferta

Una desena de joves va fer el tastet de soldadura als tallers de Promoció Econòmica 
en 2 minuts...

> Captació de voluntaris per a Creu Roja
Creu Roja ha iniciat una campanya al municipi per captar voluntaris i 
augmentar el nombre de socis, que actualment és de 350. Amb aquest 
objectiu l’entitat ha estrenat un punt d’informació a l’Espai Kursaal de 
Can Sant Joan, que obre de dilluns a divendres de 16 a 19h. La capta-
ció de socis es fa per via telefònica. D’altra banda, l’entitat ha organitzat 
activitats per buscar voluntaris entre la gent gran. El 18 de març, tècnics 
de l’ong van fer una xerrada al Casal de la Mina –a la imatge | PA

SILVIA DÍAZ

Els joves de la Ribera van participar el 13 de març en un concurs de hip 
hop. L’activitat es va fer a la pista del barri i va comptar amb l’assistència 
d’una cinquantena de persones. El projecte s’emmarca en les activitats 
per a joves que es duen aterme a través del Pla Integral de la Ribera | SD

NÚRIA SAN JOSÉ

> Concurs de hip hop a la Ribera

> Llenguatge de signes per Internet
El montcadenc Xavi Martín està dissenyant un portal web per aprendre 
el català i el castellà amb llenguatge de signes. Martín, que es dedica 
professionalment a la creació de pàgines web, porta treballant més d’un 
any en aquest espai digital i actualment el BBVA l’ha seleccionat entre 
altres 277 projectes per participar en el seu premi per a emprenedors 
de base tecnològica. A hores d’ara, el certamen està en fase de votació 
popular fi ns al 15 d’abril. Els interessats a conèixer la iniciativa i donar-li 
suport poden adreçar-se al web www.aprendeasignar.com | SD
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Dolors Riera, mestra de La Salle 
durant la II República, recorda que 
el 27 de gener de 1939, el dia que 
les tropes franquistes van entrar a 
Montcada, estava repartint la llet 
per als nadons a l’Ajuntament. Va 
sentir canonades i se’n va anar 
corrents cap a casa, al carrer Do-
mingo Fins, on vivia amb els seus 
pares. “La gent agafava el que 
podia, sobretot mantes i menjar, 
i marxava cap a França”, recorda 
la Dolors, qui es va plantejar exi-
liar-se. Els seus progenitors, però, 
la van convèncer que no marxés 
perquè ja havien patit prou. “Em 
van dir que només els quedaven 
aquesta casa i jo”, reviu aquesta 
montcadenca de 91 anys, que du-
rant la guerra va perdre els seus 
dos germans, Joan –de 20 anys, 
el primer veí mort al front, el 23 
d’agost de 1936– i Josep, de 12 
anys i malalt del cor, que va morir 
“10 dies després d’assabentar-
nos de la trista notícia”. A la Do-
lors no la van deixar exercir mai 
més la seva professió.
Ara fa tot just 70 anys –l’1 d’abril 
de 1939– va acabar la Guerra Ci-

vil, una època que comença a ser 
llunyana en el temps, però encara 
ben viva per a aquells que la van 
patir i en van sofrir les conseqüèn-
cies. Després de gairebé quatre 
anys de confl icte fraticida, amb 
injustícies als dos bàndols, el fran-
quisme va iniciar una repressió fe-
rotge sobre qualsevol persona com-
promesa amb la República, que va 
conduir molts a l’exili o la mort. De 
fet, la majoria de montcadencs amb 
responsabilitats públiques fi ns al 18 
de juliol de 1936, com regidors i sin-

dicalistes, van travessar els Pirineus. 
Alguns, com és el cas de Francisco 
López ‘Paquillo’, un lampista de la 
CNT, i la família d’Ulpiano García, 
regidor socialista de l’Ajuntament, 
no van tornar mai. A França, van 
sobreviure als camps de concentra-
ció i a l’ocupació nazi. “Vam exi-
liar-nos perquè el meu pare ja 

estava sentenciat a mort abans 
de l’arribada dels franquistes al 
poble”, recorda Luis, el fi ll petit 
d’Ulpiano, amb un marcat accent 
francès, el mateix que té Paquillo 
qui, una vegada al país veí, va 
lluitar amb la resistència perquè 
“crèiem que alliberant França 
alliberaríem Espanya”. 

Anys difícils. Altres que van mar-
xar a l’exili van tornar quan la 
repressió no va ser tan intensa i 
van aconseguir l’aval d’alguna 
persona lliure de culpes per al 
règim de Franco. Aquest és el 
cas de Martí Artigues, regidor 
d’ERC a l’Ajuntament republicà, 
que se’n va anar a França a fi nal 
de gener sense la dona i els dos 
fi lls, que es van quedar aquí. Va 
tornar al 1942, va estar un temps 
a la presó Model i, fi nalment, va 
sortir. “Ens va costar molt tirar 
endavant perquè tot eren pals a 
les rodes”, explica el seu fi ll Pere, 
qui recorda que, pocs dies després 
de l’arribada dels franquistes, van 
haver de preparar un dinar a casa 
per a alguns soldats de Franco. 
“Durant l’àpat, només parlaven 

de les aventures del ‘senyorito’. 
Aquest és el món que van portar 
a Catalunya!”. Un company del 
seu pare a ERC, Josep Pi i Subate-
lla, que va ser alcalde al 1933, va 
decidir quedar-se perquè no va vo-
ler deixar la família. “Ens van fer la 
vida impossible. El meu pare ana-
va al Cafè Colón per xerrar amb 
els amics. Després de la guerra, no 
hi va tornar”, comenta la seva fi lla 
Montse, qui recorda que l’alcalde 
entre el 1931 i el 1933 –Josep Espi-
nasa, a l’exili des del 1939– va visitar 
“d’amagat” el seu pare a casa “per-
què els unia una gran amistat”.

L’entrada de les tropes franquistes a Montcada, el 27 de gener de 1939, va suposar l’inici d’una repressió ferotge que va conduir moltes persones a l’exili

70È ANIVERSARI DE LA FI DE LA GUERRA CIVIL

L’última batalla, la de l’oblit

Sílvia Alquézar | Montcada

Un camió de la CNT que va anar al front d’Aragó durant la Guerra Civil | ARXIU RICARD RAMOS

Els Dalmau vivien al carrer Drac | E. DALMAU

Per a molts montcadencs, la Guer-
ra Civil va suposar dedicar bona 
part de la seva joventut al ‘servei 
de la pàtria’. Alguns, compromesos 
amb els ideals de la República, van 
marxar voluntaris al front. D’altres 
van ser cridats per lleva. Uns van 
marxar a l’exili i van poder tornar 
a casa amb l’aval corresponent. 
“Vam poder refer la vida, això sí, 
després d’haver fet tres o quatre 
anys de servei militar”, explica 
Josep Riera, de cal Rei, una ma-
sia a la part baixa de Vallençana. 
En canvi, d’altres combatents no 
s’ha sabut mai res. Aquest és el cas 
de Josep Dalmau, fi ll d’una família 
que vivia al carrer Drac de Can Sant 
Joan i germà del conegut actor Joan 
Dalmau, que se’n va anar al front de 
l’Ebre al principi del confl icte. Del 
seu altre germà Rafel, que també 
es va allistar com a voluntari a la 
causa republicana, sí que van tenir 
notícies. El 1967, la família va re-
bre una carta del govern alemany 
informant-la que havia mort en 
un camp d’extermini nazi. El seu 
nebot Enric Dalmau, un dels fun-
dadors de l’Associació per a la Re-
cuperació de la Memòria Històrica 
a Catalunya,  té molt clar perquè 
va iniciar la recerca sobre els seus 
oncles: “El franquisme volia que 
s’oblidessin totes les persones 
que van lluitar per uns ideals. 
Volem dignifi car la seva memòria 
perquè no es perdi l’última bata-
lla, la de l’oblit”.

Sílvia Alquézar | Montcada

“Crèiem que alliberant 
França, alliberaríem 
també Espanya”, diu 
‘Paquillo’, exiliat a Arlés

La generació 
sense joventut 

Joan Riera, primer mort local al front | F. RIERA

La família García Gallego es va exiliar a França i ja no va tornar a Montcada | ARXIU RICARD RAMOS
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Montcada i Reixac va ser una de 
les ciutats vallesanes amb més po-
blació assassinada per la dictadura 
franquista, amb un total de 19 per-
sones mortes al Camp de la Bota 
de Barcelona. Alguns historia-
dors coincideixen a destacar que 
l’explicació a aquesta repressió cal 
anar a buscar-la als afusellaments 
indiscriminats que el Comitè Local 
Antifeixista, format en la seva ma-
joria per membres de la CNT-FAI, 
va perpetrar entre el juliol del 1936 
i principis del 1937 al cementiri de 
la localitat. “Va ser el lloc de tot 
Catalunya on es va afusellar més 
gent”, va explicar l’historiador Òs-
car Heredia qui, juntament amb la 
també historiadora M. del Puerto 
Muñoz, va fer una xerrada sobre 
aquesta època el 13 de març al 
Cafè de Montcada organitzada pel 
Cercle Cultural, l’Assemblea de Jo-
ves i la CAL. 
Segons les fonts ofi cials, a Mont-
cada es van matar 1.198 persones, 
que van ser enterrades en tres fos-
ses diferents, tot i que hi ha estu-
diosos que afi rmen que les víctimes 
podrien arribar a les 2.000. “Quan 

hi havia molts cadàvers, per des-
fer-se dels cossos els portaven als 
forns de la cimentera Asland”, 
va comentar durant la conferència 
el montcadenc Ricard Ramos, que 
està duent a terme una investigació 
sobre el que va succeir. 

Molta por. La població va viure amb 
angoixa aquells afusellaments, que 
se sentien des de diversos punts 
del municipi. Una veïna de Ca-
rretera Vella, María Dolores Río, 
recorda que algunes vegades pas-
sant pel pont de Renfe al costat de 
l’estació de Manresa es va trobar 
els botxins, “encara amb els fu-
sells a l’espatlla i fent recompte 
dels objectes de valor que havien 
aconseguit”. D’altres montcadencs 
ho van viure en primera persona. 
L’oncle d’Isidre Pi, regidor per la 
Lliga –partit de centre dreta– va 
morir a mans del Comitè Local. A 
més, el seu pare havia d’anar amb 
un carro a portar els cadàvers fi ns 
a les fosses del cementiri. “Hi va 
anar tres vegades. No ho va su-
portar i va morir d’un infart als 
pocs dies”, recorda l’Isidre que, 
per circumstàncies de la guerra, va 

lluitar a la Divisió Durruti, lidera-
da pels anarquistes. Però, per què 
van escollir Montcada com a lloc 
per dur a terme els afusellaments 
massius? Els experts creuen que 
per dos motius: la situació geo-
gràfi ca del municipi com a punt 
d’entrada a Barcelona i la ubicació 
d’una gran empresa com Asland, 
controlada pel sindicat CNT que, 
segons l’historiador Josep Cape-
lla, “al 1936 tenia 900 afi liats a 
Montcada d’una població d’uns 
6.000 habitants”. 
La majoria d’afusellats era de fora 
del poble, tot i que el Comitè Lo-
cal també va assassinar 28 mont-
cadencs, entre els quals hi havia 
religiosos, persones vinculades a 
moviments cristians, comerciants 
i exregidors dels partits de dretes. 
“A Montcada encara costa par-
lar de la guerra i les seves con-
seqüències perquè els fets del 
cementiri van marcar la història 
de la ciutat”, assegura Muñoz, qui 
considera que seria positiu recupe-
rar la memòria històrica del muni-
cipi, recollint les experiències de les 
persones que ho van viure i encara 
ho poden explicar. 

Segons les fonts ofi cials, el Comitè Local Antifeixista va matar un total de 1.198 persones

70È ANIVERSARI DE LA FI DE LA GUERRA CIVIL

Els afusellaments al cementiri local 
van marcar l’inici del confl icte

Sílvia Alquézar | Montcada

L’encarregat de manteniment del cementiri municipal mostra el lloc on s’assegura que hi ha una de les fosses utilitzades al 1936 | SANTI ROMERO
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El procés de Bolonya i la seva apli-
cació a la Universitat Pompeu  Fa-
bra (UPF), va ser el tema de la con-
ferència inaugural de la IX Mostra 
d’Ensenyament, feta el 25 d’abril, 
coincidint amb l’inici de l’exposició 
Després de l’ESO, què? que es pot vi-
sitar a l’Espai Jove Can Tauler fi ns 
al 8 d’abril. El responsable de la 
xerrada, Pere Torra, de la UPF, va 
explicar les principals novetats que 
suposa la incorporació a l’Espai 
Europeu d’Educació Superior 
(EEES), regulat per la Declaració 
de Bolonya. Torra va abordar els 
nous crèdits europeus, els graus i 
els postgraus i altres aspectes de la 
reforma que hauran d’estar imple-
mentats al curs 2010-2011. En el 
debat posterior, alguns joves van 
criticar el procés en considerar que 
suposa un encariment dels estudis 
superiors i un empitjorament de la 
qualitat educativa. 
La Mostra inclou sessions informa-
tives als IES, tallers i tastets d’ofi cis 
per orientar els joves en el seu camí 
professional i de formació.

IX MOSTRA D’ENSENYAMENT

Laura Grau | Montcada

En venda. Mercedes classe A 150, 95 cv. 49.000 
km, de juny del 2006. Preu: 13.500 euros. 
Revisions ofi cials. Impecable. Tel. 649 170 079.
Se ofrece. Auxiliar de geriatria para cuidar a 
personas mayores. Tel. 679 083 728.
Es lloga. Perruqueria per no poder atendre. 
Sense traspàs. A ple rendiment. Tel. 935 645 
208/ 665 659 784.
Es lloga. Plaça de pàrquing per a moto a 
Carretera Vella. Tel. 664 724 927.

Se ofrece. Señora para labores del hogar y 
canguro. Tel. 679 083 728.
Se alquila o se vende. Plaza de aparcamiento 
para motos en el centro de Mas Rampinyo. 
También puede servir para un coche pequeño. 
Precio econòmico Interesados llamar al 691 
077 039.
Se vende o se alquila. Plaza de parquing 
en Mas Rampinyo. Buen precio. Interesados 
llamar al 935 750 429 (a partir de las 21h).

taulell d’anuncis gratuïts tel. 935 726 491

> L’AJMiR convida un estudiant expedientat
Eudal Calvo –a l’esquerra de la imatge–, veí d’Argentona i un dels alumnes expedien-
tat i expulsat de la UAB durant un any, va explicar el 27 de març a l’Abi, convidat per 
l’Assemblea de Joves, la seva experiència personal i l’origen del moviment estudiantil 
contra el Pla de Bolonya. L’entitat també va fer una festa per recaptar fons per sufragar 
els costos judicials i administratius que ha comportat l’obertura de 33 expedients dis-
ciplinaris i 15 processos penals contra estudiants (més informació a laveu.cat) | PA

La Regidoria d’Infància i Joventut promou xerrades informatives als IES i tastets d’ofi cis

Bolonya i la seva aplicació pràctica 
a la universitat obren el programa

Alumnes de quart d’ESO de l’IES La Ribera al tastet d’imatge personal | SILVIA DÍAZ

L’Ajuntament destina 200.000 euros a les associacions locals

ENTITATS

Una nova norma regula la 
cessió d’infraestructures

El govern municipal va aprovar 
al Ple de març, fet el dia 26, la 
normativa reguladora de la cessió 
d’infraestructures a les entitats. El 
text s’ha fet amb la voluntat de 
“racionalitzar l’ús del material 
i evitar despeses innecessàries”, 
segons va indicar la regidora de 
Participació Ciutadana, M. Tere-
sa Gallego (PSC). El document 
recull els criteris per a la cessió i 
fi xa, entre d’altres qüestions, que 
l’activitat per a la qual es demana 
infraestructura estigui contemplada 
en el calendari anual d’activitats i 
formi part d’algun projecte prèvia-
ment presentat a l’Ajuntament en 
la convocatòria de subvencions. 
Amb la norma queda limitat el 
número d’activitats que rebran 
suport municipal directe a una 
per entitat i any i d’un sol dia de 
durada, a excepció de les festes 
dels barris. De tota manera, tam-
bé es podrà donar cobertura a al-
tres actes de la mateixa associació 
sempre que l’Ajuntament tingui 
material disponible i sigui l’entitat 

l’encarregada de transportar-lo.
Al Ple, l’oposició en bloc –ICV-
EUiA, PPC i Esquerra– va votar 
en contra de la norma en conside-
rar que el reglament és “restrictiu 
i limita la capacitat d’acció de 
les entitats”. Els grups van criticar 
que el text no hagi estat presentat 
prèviament a les associacions. Ga-
llego va assegurar que cada depar-
tament municipal ha explicat a les 
entitats del seu àmbit la fi losofi a 
del reglament i ha recollit les apor-
tacions fetes pels col·lectius. 

Subvencions. Un total de 85 en-
titats locals percebran un ajut 
econòmic de l’Ajuntament en el 
marc del projecte de subvencions 
i convenis del 2009. El Consistori 
hi destinarà 200.000 euros a asso-
ciacions de caràcter social, cultu-
ral, veïnal, de joventut, educació i 
medi ambient. 
A l’hora de concedir els ajuts, es 
prioritzen les activitats obertes, 
populars, innovadores i les que 
fomentin la participació de les 
dones, entre d’altres. 

Pilar Abián | Montcada

El col·lectiu de veïns del Pla d’en 
Coll contrari a que l’IES Montse-
rrat Miró s’ubiqui a les pistes 
d’atletisme ha rebut la resposta 
del Síndic de Greuges a l’escrit 
que li van enviar explicant-li els 
seus arguments contraris a aques-
ta ubicació. En una carta, Rafael 
Ribó explica als veïns que ha 
sol·licitat informació al Departa-

ment d’Educació de la Generali-
tat i a l’Ajuntament i que aprecia 
“irregularitats” en la resposta 
de les al·legacions que va rebre el 
col·lectiu de les dues administra-
cions quan van presentar reclama-
cions a la cessió dels terrenys. 
Els veïns també han rebut un co-
rreu electrònic del Departament 
d’Educació, a través del qual el 
conseller Maragall els emplaça a 

entrevistar-se amb la delegada te-
rritorial, Anna Riuró. 
D’altra banda, els veïns volen fer 
arribar a les AMPA els motius pels 
quals estan en contra de la ubicació. 
A hores d’ara han contactat amb la 
del Reixac. “Volem un nou insti-
tut, però no a uns terrenys afec-
tats per les lleis de carreteres i de 
contaminació acústica”, ha dit M. 
Carmen Abadín, del col·lectiu.

Silvia Díaz | Redacció

Els veïns del Pla d’en Coll volen explicar a les AMPA els seus arguments respecte l’emplaçament triat

El Síndic sol·licita informació sobre el 
nou edifi ci atenent les queixes veïnals

PILAR ABIÁN

IES MONTSERRAT MIRÓ



151a quinzena | Abril 2009 Societat

La xifra suposa un increment de 7 punts respecte al 2002

ÚS COMERCIAL DEL CATALÀ

El 47% de les botigues 
locals rotula en català

La retolació en llengua catalana als 
comerços de Montcada en els úl-
tims cinc anys ha augmentat. Així 
és desprèn de l’estudi que va dur a 
terme durant el 2007 el Centre per 
a la Normalització Lingüística del 
Vallès Occidental 3, on s’inclouen 
Montcada i altres cinc poblacions. 
Segons el document, presentat el 
19 de març a Ripollet, el percen-
tatge de comerços montcadencs 
que utilitzen el català en la retola-
ció principal ha augmentat en 7 
punts respecte al 2002 (del 40,5% 
s’ha passat al 47,2%), quan es va 
fer un primer estudi coincidint 
amb l’entrada en vigor de la Llei 
de Política Lingüística. En general, 
als municipis “l’evolució ha estat 

bona i podem afi rmar que 3 de 
cada 4 comerços s’adeqüen a 
la Llei, que diu que la retolació 
principal ha d’estar almenys en 
català, el que no exclou que es-
tigui també en altres llengües”, 
explica Maika Garcia, del Servei 
Local de Català. 
El grup municipal del PPC ha 
aprofi tat la presentació del l’estudi 
per criticar la política lingüística de 
la Generalitat. Segons la portaveu, 
Eva García, “el govern malgasta 
els recursos públics en denun-
ciar els comerços que no retolen 
només en català”. La regidora de 
Cultura, Amèlia Morral (CiU), ha 
manifestat que “el que diu el PPC 
és fals i no té res a veure amb 
l’estudi fet pel Consorci”. 

Laura Grau | Redacció

La Federació del Vallès Sud del 
PSC va celebrar el Dia de la 
Dona a Montcada i Reixac el 20 
de març, amb un acte a la Casa 
de la Vila amb la presència de la 
responsable d’aquest àmbit a la 
Diputació i secretària de políti-
ca de les dones del PSC, Imma 
Moraleda. La diputada va parlar 
sobre els motius que encara di-
fi culten l’accés de les dones a la 
política i als llocs de decisió en el 

poder i va encoratjar al nombrós 
públic assistent, la majoria dones, 
a treballar plegats per assolir la 
plena integració del sexe femení 
en la vida pública. Moraleda va 

aprofi tar l’acte per defensar la 
despenalització de l’avortament, 
una de les qüestions que el go-
vern de l’Estat vol impulsar en 
els propers mesos. 

Acte del PSC del 
Vallès Sud pel 
Dia de la Dona

El programa La Ribera de les do-
nes, inclòs en el Pla Integral del 
barri i en el qual participen diver-
ses àrees municipals, ha obert una 
nova línia de treball sobre l’accés 
del col·lectiu femení al món labo-
ral, que comptarà amb xerrades i 
un curs d’informàtica. 
El 23 de març va tenir lloc al Centre 
Cívic la primera de les conferències 
–adreçada especialment a la pobla-
ció immigrant– que servia, d’altra 
banda, de cloenda a les activitats de 
l’Ajuntament amb motiu del 8 de 
març, que en aquesta edició també 
s’han dedicat a les difi cultats amb 
què es troben les dones per accedir 
a una feina digna. La xerrada va 

anar a càrrec de les tècniques Ma-
risa Carreño i M. Elena Pérez, de 
la Regidoria d’Integració, qui van 
apuntar que la formació i el certifi -
cat d’arrelament, són dos elements 
fonamentals per trobar feina. A 

nivell de recerca, les tècniques van 
lliurar a la desena de participants 
documentació orientativa de llocs 
on buscar treball, com el Servei 
d’Ocupació, l’oferta pública o les 
borses laborals dels sindicats. 

El programa, emmarcat al Pla Integral del barri, inclou conferències i un curs d’informàtica

NOUS PROJECTES

La Ribera obre un cicle dedicat a 
l’accés de les dones al món laboral

Silvia Díaz | La Ribera

> Vendrell, a la 080 Barcelona Fashion
La dissenyadora montcadenca Georgina Vendrell va presentar el 17 de març, a 
la 080 Barcelona Fashion, la seva col·lecció de tardor-hivern masculina deno-
minada 51, inspirada en l’hivern de Finlàndia. La sobrietat i el predomini dels 
colors foscos –grisos, marrons i sobretot, el negre– caracteritzen les peces que 
van lluir els models a la desfi lada, entre ells, el top-model Jon Kortajarena | SD

PILAR FORNS

Moment de la conferència sobre el món laboral i les dones, al Centre Cívic La Ribera | SILVIA DÍAZ

Alicia Solano (esquerra), del PSC local; Moraleda (centre) i Mar Viera, de la Federació | PILAR ABIÁN

Pilar Abián | Montcada
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Nova Biblioteca
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El proper número, el 24 d’abril

Can Pomada sigue siendo una urbanización olvidada

laveu@montcada.org

Recentment m’he instal·lat al carrer Maria de Bearn, de la Font Pu-
denta. Tot i que el barri és molt tranquil, a la nit, no hi ha qui dormi. 
Se senten gossos bordar a totes hores. No es pot fer res contra aques-
ta contaminació acústica? C.V. I Font Pudenta

Els propietaris de gossos estan obligats, d’acord amb l’ordenança 
municipal, a tenir-los a dins de casa i a vetllar perquè no causin 
molèsties als veïns. Quan passa un fet com el que vostè denuncia, 
el que s’ha de fer és trucar a la Policia Local, al telèfon 092, perquè 
pugui comprovar d’on provenen els lladrucs ja que, pel que vostè 
explica, no sap localitzar-los. Per tant, es fonamental poder de-
tectar el focus per poder actuar a continuació. M. Carmen Porro, 
presidenta de l’Àrea Interna (PSC)

En Can Pomada seguimos pagando impuestos 
de circulación, contribución.. y ahora nos han 
hecho un “apaño” en el camino, para tapar 
los socavones. Nos han echado gravilla que 
contiene clavos y muchos vecinos hemos su-
frido ya los pinchazos en las ruedas de nues-
tros coches. Pido, por favor, que nos echen 
alquitrán, hasta que se urbanice. Espero que 
el departamento de Urbanismo se haga cargo 
de los pinchazos de los coches, y tome medidas 
lo más pronto posible, porque igual la próxima 
queja la hago a España directo, a ver si así, sali-
endo en la tele nos hacen más caso. 

CARMEN BARRIENTOS | CAN POMADA

Sortir de l’armari
A Catalunya hi ha uns 30.000 malats 
mentals crònics de caràcter sever. Si 
fem cas de les estadístiques, a Mont-
cada podrien ser-ne uns 300. Són 
molts i se’ls veu molt poc, la majoria 
viuen tancats en les seves cases ja 
que cau sobre ells, si surten al carrer, 
un refús social que, com una llosa, 
els pressiona i els redueix a l’adjectiu 
qualifi catiu de “bojos”. Els conside-
rem un altra “cosa” quan realitat són 
sols persones que tenen una malaltia 
(ningú diu “cancerosos” als malats de 
càncer). La nostra societat, en general, 
tracta les dolences psíquiques amb 
un “neguit de temor” que, en reali-
tat, inconscientment o no amaga o vol 
amagar la nostra pròpia “bogeria” que 
tots portem, poc o molt, dins nostre. 
Els “esquizofrènics” son individus “se-
grestats” per la seva malaltia i per tots 
nosaltres que els refusem.
La medicina els pot ajudar a controlar 
la seva dolença, però sols aconseguiran 
alliberar-se d’aquest segrest “inhumà” 
a què els tenim considerats si tots col-
laborem i la societat els retorna al lloc 
que pertanyen com a persones. Vagi 
el meu suport a Cemoriba, entitat co-
marcal creada per a donar conèixer la 
problemàtica d’aquest malats, la seva 
tasca va dirigida principalment a lluitar 
en contra de la “estigmatització social” 
a què estan sotmesos. Aquestes famíli-
es volen construir-se una veritable vida 
personal. Recomano assistir a les tro-
bades i xerrades que regularment pro-
grama aquesta entitat, ens convé de 
ben a prop conèixer què pensen i què 
representen aquestes malalties per a 
les famílies que les pateixen. Tots ells 
ens necessiten, tant o més que les me-
dicines. Cal que fem un pas endavant 
i sortim del nostre propi “armari” men-
tal i els tractem igual que ho faríem si 
el malat fos un fi ll nostre. Ens convé 
alliberar-nos dels “dimonis” que tenim 
prefi xats quan es tracta de malalties 

mentals, estigmes que ens molts casos 
son producte de la nostra ignorància. 
Sé que es fàcil dir-ho i no tant fer-ho. 
Però, per què no ho provem? Segura-
ment començaríem alliberar-los dels 
“segrest” a què els hem condemnat.

 Josep Bacardit 
Montcada Nova

Colonias de gatos
Me llamo María y vivo en Can Sant Joan. 
Doy de comer, desparasito y esterilizo a 
tres colonias de gatos abandonados pa-
gando de mi bolsillo. Busco a personas 
que hagan lo mismo para crear una aso-
ciación en Montcada i Reixac. El Ayun-
tamiento no está cerrado a cualquier 
tema de gatos. Hay muchas colonias de 
gatos autorizadas en Barcelona y el res-
to de Catalunya. Busco también a per-
sonas amantes de los animales como 
voluntarios aunque no den de comer a 
gatos abandonados. Interesados llamar 
al teléfono: 935 651 775.

María Márquez
Can Sant Joan 

Contaminació
He nascut i visc a Montcada des de 
fa prop de 40 anys i sempre he ha-
gut de sentir els mateixos comentaris 
en relació a la situació “peculiar” del 
meu poble: carreteres, autopistes, 
rius, indústries químiques al mig del 
poble… Donada la meva deformació 
professional (sóc química) i la meva 
situació personal (mare de família) tot 
això cada dia em fa viure en una con-
tradicció: arrels i realitat, sentiment i 
ciència, contaminació i salut.
El recent trasllat de dues de les in-
dústries químiques ubicades al mig 
del poble és un avenç cap a la salut 
ambiental. Ens queda, però, el princi-
pal focus de contaminació reconegut, 
mesurable i documentat. La notícia 
que Lafarge vol utilitzar biomassa com 
a combustible no ens pot deixar indi-
ferents. El passat 14 de març a tots 

els veïns se’ns va oferir una oportunitat 
única: escoltar al Dr. Ferrís (oncòleg 
pediàtric de l’hospital La Fe de Valèn-
cia) qui en un llenguatge planer però 
a la vegada rigorós i científi c ens va 
explicar, com a part d’una magnífi ca 
exposició, l’impacte sobre la nostra 
salut de l’activitat que es vol dur a 
terme a la cimentera. Malauradament 
Montcada no va aprofi tar l’oportunitat. 
El nombre d’assistents va ser ridícul.
Poca assistència per falta d’informa-
ció sobre el tema? La conferència 
era precisament per informar. Poca 
assistència per fer-la un dissabte? Es 
fan inauguracions multitudinàries en 
dissabte i diumenge. No interessa el 
tema perquè no m’afecta? No em puc 
creure que la salut dels nostres fi lls, 
que són els més vulnerables, no inte-
ressi. No em puc i no em vull creure 
que als membres del Consistori no els 
preocupi la salut dels seus fi lls, nebots 
o néts.
No sóc una alarmista, ni tinc cap inte-
rès partidista. Tampoc el Dr.Ferrís ni els 
veïns de Còrdova o d’Alcalà d’Henares 
que amb la seva unitat han aconseguit 
aturar en aquests municipis activitats 
industrials idèntiques a la de Lafarge. 
Per la salut de tots, val la pena lluitar; 
no us càpiga el més mínim dubte.

Eva Mangas de Arriba
Montcada 

******
Los numerosos contaminantes gene-
rados por los humos de la combustión 
originan importantes y graves enferme-
dades evitables en las personas expues-
tas. Las cementeras y otras actividades 
industriales, cuando utilizan grandes 
volúmenes de combustibles empeoran 
la calidad del aire e incrementan los 
riesgos sobre la salud humana. Cuando 
inhalamos aire, los contaminantes afec-
tan inicialmente las vías respiratorias y 
los pulmones, pero se absorben, y a tra-
vés de la sangre, pueden ser transpor-

tados a todo el organismo. Además, los 
contaminantes atmosféricos se deposi-
tan en la tierra, las plantas y las aguas, 
volviendo a penetrar en el organismo. 
Las tecnologías modernas, incluídos los 
fi ltros de mangas, reducen las emisio-
nes, pero no las eliminan. Entre todos 
los contaminantes hay que resaltar las 
partículas que están en el aire. Gran nú-
mero de trabajos científi cos las asocian 
con muertes prematuras, tos persisten-
te, difi cultad respiratoria y dolor al respi-
rar, bronquitis crónica o disminución de 
la función pulmonar. Las enfermedades 
asociadas a los contaminantes emitidos 
por la combustión, abarcan un abanico 
muy ancho de patologías, que van des-
de leves (irritaciones oculares, nasales, 
faringes, dermatológicas…), pasando 
por las moderadas (dolores de cabeza, 
sinusitis crónica, infecciones respira-
torias inferiores, desencadenamiento 
de crisis asmáticas…), hasta graves y 
potencialmente mortales (enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, mayor 
riesgo de cardiopatías isquémicas, in-
cremento del riesgo de cáncer, etc). 
La proximidad de las fuentes emisoras, 
es otro factor a considerar, puesto que 
a mayor proximidad, mayor contamina-
ción, mayor exposición, y consiguiente 
incremento del riesgo de sufrir las en-
fermedades asociadas. Teniendo en 
cuenta estas premisas hace falta reu-
bicar las cementeras y otras industrias 
contaminadoras, en zonas dónde las 
condiciones climatológicas y meteoro-
lógicas sean óptimas y lo más alejadas 
posible de los núcleos poblacionales, 
recreacionales y residenciales, siendo 
aconsejable más de cinco kilómetros de 
distancia. 

Josep Ferrís i Tortajada
Oncólogo pediátrico

Hospital infantil La Fe (Valencia)

Fe d’errates
La fotografi a del Retrovisor de l’anterior nú-
mero de La Veu és d’Amparo Tabernero i no 
Tavernero, tal com consta al peu de foto.

La Biblioteca Elisenda de 
Montcada ja és una realitat. 
Ha obert amb dos anys de 
retard des de la data previs-
ta inicialment però, malgrat 
el retard o precisament per 
aquest, ha despertat força ex-
pectació entre la ciutadania, 
tal com es va veure el dia de la 
inauguració. Les xifres de visi-
tes registrades des de la posa-
da en marxa de l’equipament 
són també prou signifi catives, 
especialment la del primer dia 
en què hi van anar més de 
900 persones. Sens dubte, 
tot un èxit. 
Molts veïns volen veure la 
instal·lació i gaudir de l’oferta 
que representa una biblioteca 
d’aquestes característiques, 
dimensionada per a un es-
pai de més de 2.300 m2. Per 
això, és normal que durant els 
primers dies hi hagi una cer-
ta saturació de l’espai. Caldrà 
que passin encara diverses 
setmanes perquè el fl uxe de 
visitants s’adequi a la nor-
malitat i per poder valorar si 
el sistema de funcionament 
s’ajusta a les necessitats dels 
usuaris quant a la distribució 
dels espais, el nombre de 
personal i els horaris d’ober-
tura. De moment, el fet que 
s’hagi ampliat l’atenció al pú-
blic a tres matins ja és una 
bona mesura, tot i que potser 
es queda curta si la demanda 
continua sent tan elevada. 
Cal confi ar que l’allau de 
gent no distorsioni l’ús nor-
mal de la Biblioteca, que es 
repectin els espais i el mate-
rial i, sobretot, el silenci que 
reclamen els lectors. Aquest 
nou equipament passa a ser, 
sens dubte, el referent cultu-
ral del municipi i ha de ser 
un exemple d’espai de con-
vivència i civisme. 



191a quinzena | Abril 2009

>Portaveus municipals
Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

Jordi Climent
Portaveu del PSC

Montcada i Reixac: un gran equip
La inauguració dissabte, 28 de març, de la Biblioteca 
Central Elisenda de Montcada és un exemple més 
que la feina realitzada dia rere dia acaba prenent for-
ma i dotant de nous serveis, equipaments i projectes 
la ciutadania de Montcada i Reixac.
Els més de 2.300 m2 de biblioteca, els 40.000 títols 
del seu fons bibliogràfi c, els diferents espais per a 
petits i grans... tots aquests aspectes recullen en un 
nou equipament un seguit d’enormes satisfaccions: 
l’obcecació d’aquest govern per dotar Montcada i 
Reixac i la seva ciutadania dels serveis que es me-
reix; el grat de comprovar la qualitat dels diferents 

equips de professionals, des d’arquitectes i directius, 
fi ns agents de la Policia Local, passant per serveis de 
neteja, comunicació, manteniment, administració, 
etc... que amb les seves feina i propostes han vestit 
la biblioteca amb les millors gales; la paciència del 
veïnat a l’espera de la nova biblioteca i la seva partici-
pació a la inauguració, a pesar de la pluja...
El dia abans, amb la presència de representants 
veïnals, l’alcalde, César Arrizabalaga, i el conseller 
de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim 
Nadal, rubricaven el compromís de millorar, amb 
10 milions d’euros, la muntanyeta de Can Sant Joan 

a través de la Llei de barris. Darrerament també hem 
inaugurat el Parc de Lla Llacuna, de 55.000 metres 
quadrats i hem donat les primeres passes per refor-
mar íntegrament el carrer Major.
Totes aquestes accions no les podríem realitzar sols. 
És per aquest motiu que ens omple d’energia saber 
que els veïns i les veïnes de Montcada i Reixac ens 
ajuden a tirar-los endavant amb les seves demandes, 
la seva paciència i la seva comprensió.
Per aquesta raó, avui més que mai, volem donar les 
gràcies al veïnat i als professionals per deixar-nos for-
mar part d’aquest gran equip.

La transformació de la ciutat i els seus emblemes
Després de 40 anys de franquisme, les eleccions 
del 3 d’abril de 1979 va suposar la recuperació dels 
ajuntaments democràtics i va començar la trans-
formació de les ciutats. En el cas de Montcada les 
necessitats eren moltes, 10 barris amb grans defi -
ciències de serveis i d’atenció a les persones, i pocs 
els recursos disponibles per afrontar aquells reptes. 
Segur que no va ser fàcil posar en marxa el nou 
ajuntament i prioritzar les accions a desenvolupar, 
fent partícip a la ciutadania.
Comunicar els diferents barris amb el centre, arran-
jar carrers i places, eliminar barreres arquitectòni-

ques i millorar els accessos, crear escoles i instituts, 
instal·lacions culturals i esportives, serveis sanitaris 
i d’atenció social, policia municipal i educadors de 
carrers, participació ciutadana i consells munici-
pals... Totes aquestes accions van donar resposta 
a les demandes de la ciutadania de Montcada i 
van millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes. 
Coincidint amb el 30 aniversari del primer ajunta-
ment democràtic, li donem les gràcies a tots i totes 
aquelles persones que van iniciar la transformació 
de la nostra ciutat.
Però aquells eren altres temps i altres formes de fer. 

Fa uns dies hem assistit a l’inauguració de la Bi-
blioteca Elisenda de Montcada, un magnífi c equi-
pament que haurem d’aprofi tar al màxim, després 
dels 10 milions d’euros que ens ha costat. Aquest 
no ha estat un equipament demanat per la ciuta-
dania sinó una aposta personal del senyor alcalde 
i això em recorda molt al antic Egipte, on el faraó 
obligava el seu poble a construir la seva piràmide, 
però Montcada no és l’antic Egipte, ells col·locaven 
a l’entrada de la seva ciutat dos obelisc i en Mont-
cada ens han col·locat, a l’entrada per Mas Rampi-
nyo, dues horribles torres bessones.

El gobierno desprecia a comerciantes y autónomos
El Partit Popular de Montcada i Reixac presentó una 
moción en el pleno municipal (que se vio rechazada 
por los votos en contra del gobierno bipartito, PSC 
y CiU), con el fi n de encontrar fórmulas de apla-
zamiento para el pago de impuestos y tasas muni-
cipales de los comerciantes, autónomos y PYMES 
que acreditaran difi cultades de liquidez y fi nanci-
ación por el momento actual de crisis económica 
que tanto les afecta también a ellos. Reconozco 
que no tenía grandes esperanzas en este gobier-
no porque desde hace ya muchos años demuestra 
no tener ninguna sensibilidad por estos colectivos. 

Pero en la actualidad y con los problemas que deben 
afrontar, lo mínimo que deberían hacer es preocu-
parse por ellos e intentar tomar medidas económicas 
en favor de los ciudadanos. El PP hemos exigido en 
reiteradas ocasiones que no incrementen tanto los 
impuestos municipales (quiero recordar que algunos 
suben este año 2009 tres y cuatro veces por enci-
ma del IPC y eso es intolerable). Pues bien, el Par-
tit Popular tenemos la absoluta convicción de que 
son los comerciantes, los autónomos y sobre todo 
las pequeñas y medianas empresas las que generan 
empleo y crean riqueza y, por tanto, desde las admi-

nistraciones hay que ayudarles a encontrar formas 
para que esos pagos a realizar les resulten menos 
incómodos con la actual tesitura económica. Está 
claro que el gobierno socialista con unos socios con-
vergentes que sólo van a remolque y dejan a un lado 
sus principios más básicos con tal de mantenerse en 
la poltrona, lo único que pretenden es incrementar la 
presión fi scal, la asfi xia y persecución recaudatoria a 
unos comerciantes, autonómos y PYMES que se si-
enten completamente despreciados por un gobierno 
local con una única preocupación que es su propia 
supervivencia, por cierto, al precio que haga falta.

Formar-se és una oportunitat
L’absentisme, el fracàs escolar i el baix rendiment 
escolar són característiques que van creixent dins 
el col·lectiu d’estudiants. Però com a col·lectiu, 
els joves d’avui són la generació més ben pre-
parada. Han crescut amb les noves tecnologies i 
es connecten amb el món superant les fronteres 
de l’espai i del temps, fet que comporta un can-
vi de mentalitat que trenca esquemes. Per això, 
cada vegada és més difícil que s’insereixin amb 
normalitat en els models d’una societat que els 
encotilla i que no genera ni il·lusió ni expectatives 
per al seu futur. I, tanmateix, tots som conscients 

que l’educació i la formació són les eines que els 
permetran afrontar el demà per perseguir “els 
seus somnis” amb més possibilitats. 
Per aquest motiu és tan important que, al marge 
del que són institucions reglades (com les esco-
les i els instituts), hi hagi centres alternatius que, 
fugint de la rigidesa de la institució, ofereixi als 
joves la possibilitat de reenganxar-se de nou a 
l’oferta educativa i formativa quan vulguin i ho 
vegin necessari. A Montcada, l’Escola d’Adults 
Ramon Basalobre, ubicada a Can Sant Joan, 
fa en bona part aquesta funció. A partir dels 18 

anys poden treure’s el graduat de secundària, 
preparar-se per a les proves d’accés als cicles 
formatius de grau mitjà superior i obrir-se camí, si 
volen, cap a la universitat (els joves de 16 també 
poden accedir a la preparació per accés als ci-
cles de grau mitjà). És un bon centre i creiem que 
té un bon equip. En el context de crisi econòmica 
actual, aquesta escola és una oportunitat.

Eva García
Portaveu del PPC

Josep M. González
Portaveu d’ICV-EUiA

Marta Aguilar
Portaveu d’Esquerra

En defensa del nostre comerç: compra a Montcada
En aquests moments de profunda crisi econòmi-
ca cal actuar per garantir la viabilitat del màxim 
nombre d’empreses i salvar el màxim nombre 
de llocs de treball. Cal assegurar la pervivència 
del nostre sistema productiu i del nostre comerç 
local. 
El comerç a la nostra ciutat forma part del nostre 
teixit econòmic, també social. Cal assegurar la 
seva pervivència en aquests moments de crisi 
de consum. Ara més que mai hem de ser soli-
daris amb la nostre pròpia gent i la manera de 
fer-ho és comprar i consumir, en igualtat de preu 

i qualitat, els productes que ens ofereixen a casa 
nostra. El comerç també dóna vida a la ciutat.
També s’han d’aplicar altres mesures. S’han 
aplicar de pressa i han d’arribar efectivament al 
teixit productiu. Hi ha d’haver un especial com-
promís d’austeritat del sector públic basat en el 
contenció de la despesa corrent no necessària i 
no vinculada a la despesa social: no és admissi-
ble que des dels governs es facin crides continu-
ades al sacrifi ci i aquesta recepta no s’apliqui a 
l’administració. 
Cal la reducció de l’IRPF en els trams de les ren-

des baixes i mitjanes per estimular el consum i 
l’estalvi, ja que són les persones amb ingressos 
més reduïts els que estan especialment colpejats 
per la crisi: joves, mileuristes, aturats, pensionis-
tes. 
Cal suprimir l’impost de successions i donacions 
en la mateixa línia que han segut altres territoris 
de l’Estat.
Fermesa i valentia en la pressa de decisions du-
res i difícils. S’ha acabat la festa

Joan Maresma
Portaveu de CiU
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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

3 l divendres
Processó. Pels carrers de Can Sant 

Joan. Hora: 19.30h. Organitza: Cofradia 

Virgen de los Dolores.

Presentació. Del llibre Sang verda so-

bre la història del CD Montcada i so-

par. Hora: 20h. Lloc: Restaurant Masia 

Reixac. 

7 l dimarts
Vetllada poètico-musical. Nova sessió del 

cicle “Coses que passen”, amb el títol 

La nena dels ocells. Hora: 20h. Lloc: 

Kursaal.

15 l dimecres
VIII Jornada Masoliver. Lectura de poesia 

amb la participació d’Enrique Badosa, 

Francesc Parcerisas, Juan Antonio Ma-

soliver i Josep Corredor-Matheos. Hora: 

19.30h. Lloc: Sala institucional de la 

Casa de la Vila (veure pàg. 22). 

Presentació. Del número 18 de la revis-

ta Quaderns. Hora: 20h. Lloc: Fundació 

Cultural Montcada (Major, 47).

16 l dijous
Lliurament. De premis del concurs 
Guanya’t un punt. Hora: 18h. Lloc: Au-
ditori Municipal.

Presentació. D’Abecedari, d’Elisa Riera i 
Tonyi Mateos. Hora: 19.30h. Lloc: Casa 
de la Vila.

17 l divendres
Xerrada. “La contribució dels ajunta-
ments democràtics en la construcció de 
la ciutadania”, a càrrec de l’advocada 
Ana M. Ruiz Tagle i la catedràtica de Dret 
Civil, Rosario Valpuesta. Hora: 12.30h. 
Lloc: Casa de la Vila.

Lliurament. Dels premis del concurs Els 
contes d’en Sergi. Hora: 18h. Lloc: Au-
ditori. 

Inauguració. De l’exposició fotogràfi ca 
de Toni Barabino. Hora: 20h. Lloc: Casi-
no de Terra  Nostra. 

18 l dissabte
Visita. Al Parc Güell. Hora: 11h. Lloc: ca-
rrer Olot. Organitza: Fundació Cultural.

Trobada. De col·leccionistes de punts 
de llibre i parada de la Biblioteca de Can 

Sant Joan. Hora: De 10.30h a 14h. Lloc: 
c.Reixagó.

Sopar literari. Del Vè Premi de Microre-
lats El Basar de Montcada Ràdio. Hora: 
21h. Lloc: Restaurant Sant Lluc (veure 
pàg 23).

Concert de piano. A càrrec de Daniel 
Ligorio. Hora: 22h. Lloc: Kursaal. Preu: 
6 euros.

19 l diumenge
Dia d’Águilas. Degustació de productes 
típics i actuació de la Casa Regional de 
Múrcia a Sabadell, L’Espingari i la com-
panyia Major Stars. Hora: 12h. Lloc: 
Plaça Bosc.

21 l dimarts
Presentació. Del llibre Vet Aquí un gat 
2008 i veredicte del premi 2009. Hora: 
19.30h. Lloc: Auditori Municipal.

22 l dimecres
Xerrada. Sobre la nova escola bressol 
Can Casamada. Hora: 17.30h. Lloc: 
Casa de la Vila. Organitza. Regidoria 
d’Educació.

XIX Fira del llibre 
al carrer
23 d’abril, 10.30 a 20h, 
a la Rambla dels Països Catalans

Activitats: 
Biblioteca al carrer
Racó de contes
Tallers de Can Tauler (17.30h)

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

‘Una invitación a la Paz 
Centro (Nicaragua)’
Exposició de l’ong Tazumal
Fins al 12 d’abril

 EXPOSICIÓ 
 CREACIÓ GRÀFICA 
 Col·lecció Daniel Giralt-Miracle
 Fins al 17 de maig 

Kursaal

Exposició del Grup 
de Dones de Can Cuiàs
Fins al 3 de maig

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/concert de piano

Sala Sebastià Heredia

CENTENARI D’ALBÈNIZ
amb el pianista Daniel Ligorio
18 d’abril, 22h 
Preu: 6 euros

Agenda

 PRESENTACIÓ
 L’ABANS MiR
 de l’Editorial Efadós
 22 d’abril, a les 19.30h

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

3 4 5

10 11 127 8 96

1714 15 1613

E.Relat V.Nieto V.Nieto

Guix E.Relat E.RelatDuran J.Vila PardoRivas

PardoRivas Duran J.VilaJ.Relat

Farmàcies      abril

Guix Guix

18 19

2421 22 2320
V.Nieto J.Relat Rivas Duran J.Vila Pardo

25
Pardo

26
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>Cultura La Fundació Masoliver 
inicia un cicle de lectures 
de poesia PÀG. 22

Una col·lecció de luxe
s’exposa a l’Auditori fi ns 
al 17 de maig PÀG. 24

La por a morir a la baronia de Mont-
cada durant els segles XVI al XVIII 
és el títol del primer volum 
de  la Col·lecció Albert Ubach 
d’Estudis  Històrics que ha posat 
en marxa la Fundació Cultural 
Montcada. El llibre és el resultat 
de cinc anys de feina de Jaume 
Alcázar i Joan Bertran, que han 
obtingut informació molt valuo-
sa a partir d’antics testaments 
del registre parroquial que es 
van conservar gràcies a la tasca 
de transcripció manuscrita que 
van dur a terme l’escriptor de 
la Renaixença, Francesc Ubach 
i el seu fi ll Albert, estiuejants de 
Montcada.

La situació econòmica 
del testador condicionava 
la demanda de misses 
destinades a la 
redempció dels pecats

Documentació valuosa. Durant la 
presentació del volum, feta el 25 
de març a la seu de l’entitat, l’his-
toriador Jaume Alcázar va desta-
car que els testaments de l’Arxiu 
Ubach “no només permeten 
fer un treball sobre la sociolo-
gia de la mort a l’Antic Règim, 
sinó investigar altres aspectes 
de la societat en un context 
marcat per les guerres, la pes-
ta, la Inquisició i el pes de la 

religió”. Aquesta gran quantitat 
d’informació ha empès la Funda-
ció a editar dos llibres més que 
abordaran diferents aspectes eco-
nòmics i socials d’aquest perío de, 
tal com va anunciar Antoni Ori-
huela, de la Fundació.

L’ànima i el cos. En aquest primer 
volum queda demostrat que fer 
testament era una pràctica molt 
estesa entre els montcadencs, 
ja fossin simples pagesos fi ns a 
menestrals i senyors. L’objectiu 
no era només gestionar el patri-
moni familiar, sinó també vetllar 
pel destí de l’ànima. La situació 
econòmica del testador condicio-
nava la demanda de misses desti-
nades a la redempció dels pecats. 
“Al 1623, el senyor Àlex Cuyàs 
va encarregar 300 misses, que 
s’havien de fer els 15 dies pos-
teriors a la seva mort”, va ex-
plicar Bertran. “En canvi hi ha-
via pagesos que destinaven els 
benefi cis de la futura collita a 
sufragar una única missa”, va 
afegir. Bertran també va destacar 
que el llibre omple un buït en 
la investigació de la història de 
Montcada, “molts aspectes de 
la qual estan encara per escriu-
re”.
El llibre es pot adquirir al preu de 
8 euros a la seu de la Fundació 
(Major, 47). D’altra banda, l’enti-
tat presentarà el número 18 de la 
seva revista de divulgació histò-
ria Quaderns el 15 d’abril (20h).

FUNDACIÓ CULTURAL MONTCADA

El volum, a càrrec dels historiadors Jaume Alcázar i Joan Bertran, inaugura una col·lecció d’estudis basada en testaments de l’Arxiu Ubach

D’esquerra a dreta, Antoni Orihuela i els autors del llibre, Jaume Alcázar i Joan Bertran, durant l’acte de presentació | LAURA GRAU

Un llibre desvetlla aspectes desconeguts de 
la mort a Montcada durant l’Antic Règim
Laura Grau | Montcada

Es presenta la col·lecció ‘L’Abans’
La publicació, dividida en 50 fascicles, recull la història gràfi ca de Montcada entre el 1891 i el 1975

LA HISTÒRIA EN IMATGES

El 22 d’abril es presenta a l’Au-
ditori Municipal (19.30h) el pri-
mer número del col·leccionable 
L’Abans Montcada i Reixac, editat 
per Efadós i coordinat per l’his-
toriador Jaume Alcázar. La pu-
blicació recull 900 fotografi es 
del municipi –restaurades digi-
talment– que daten del 1891 al 
1975 i es podrà adquirir en 50 
fascicles setmanals a les llibreries  
i quioscos locals al preu de 2,50 
euros. Les imatges, la majoria 
inèdites, provenen de fons pú-
blics i de particulars | LG Una de les imatges de la publicació sobre l’envelat de la Festa Major | ARXIU L’ABANS
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La Fundació Masoliver inicia un 
cicle de lectures poètiques en el 
marc de la VIII Jornada Literària 
Juan Ramón Masoliver, que tin-
drà lloc el 15 d’abril a la Casa 
de la Vila (19.30h). La poesia 
era una de les grans passions de 
l’erudit de Vallençana, a la difu-
sió de la qual va contribuir amb 
iniciatives com la col·lecció Poe-
sía en la mano de l’editorial Yun-
que i les revistes Entregas de Poesia 
o Camp de l’Arpa. La fundació que 
porta el seu nom ha decidit afegir-
se a la tasca de divulgació de la 
poesia amb l’organització d’una 
lectura de poesia, que comptarà 
amb la presència de quatre re-
llevants poetes del panorama 
actual: Francesc Parcerisas, En-
rique Badosa, Juan Antonio Ma-

soliver i José Corredor-Matheos. 
Tots quatre van conèixer perso-
nalment Juan Ramón Masoliver, 
“fet que permetrà apropar-nos 
a la fi gura de l’erudit d’una 
manera més directa”, ha expli-
cat la coordinadora de la Jorna-
da, Sònia Hernández.
 
Convidats. Parcerisas (Begues, 
1944)  és membre destacat de 
la generació dels 70 i ha rebut 
premis com el de Literatura Ca-
talana de la Generalitat; Badosa 
(Barcelona, 1927) és periodista i 
crític i va obtenir la Creu de Sant 
Jordi el 2006. Masoliver (Barce-
lona, 1966) és crític de La Van-
guardia, des d’on ha esdevingut 
una veu de referència i Corredor-
Matheos (Alcázar de San Juan, 
1929) és un poeta reconegut.

Quatre reconeguts poetes llegiran 
obres seves i recordaran l’erudit

VIII JORNADA LITERÀRIA JUAN RAMÓN MASOLIVER

Laura Grau | Redacció

L’haikú és una composició poè-
tica d’origen japonès formada 
per 17 síl·labes organitzades en 
tres versos. No té títol ni rima. 
Atreta per la concissió i la ca-
pacitat evocadora dels haikús, 
fa quatre anys l’escriptora 
mont cadenca Elisa Riera en va 
escriure una trentena que ara 
veuen  la llum gràcies a la sim-
biosi creativa amb la fotògrafa i 
dissenyadora gràfi ca Tonyi Ma-
teos (Amer, Girona, 1971). El 
resultat és Abecedari, un conjunt 
d’haikús de l’a fi ns a la zeta il-
lustrats amb imatges en format 

10x20 centímetres i relligats 
dintre d’una capsa. “És un pro-
jecte especial per l’originalitat 
del format i perquè hi ha una 
correspondència total entre 
els meus haikús i les imatges 
de Mateos”, ha explicat Riera. 
L’artista gironina també ha des-
tacat la bona química entre les 
dues: “M’he deixat endur per 
les paraules i he fet una recer-
ca d’imatges que s’ajustessin 
el seu sentit”. El llibre es pre-
sentarà el 16 d’abril a la Casa 
de la Vila (19.30h) i es podrà 
adquirir per 20 euros a les lli-
breries de Montcada.

Elisa Riera i Tonyi Mateos 
presenten ‘Abecedari’

Elisa Riera mostra un exemplar d ‘Abecedari’, il·lustrat per Tonyi Mateos | LAURA GRAU

Protagonisme 
montcadenc 
al programa 
Poesia als Parcs
Els poetes Elisa Riera i Xavier Ca-
ballero protagonitzaran a l’ermita 
de Reixac el 18 d’abril (19h) una 
de les sessions del cicle Poesia als 
Parcs, que promou la Xarxa de 
Parcs Naturals de Catalunya, amb 
el suport de la Institució de les Lle-
tres Catalanes. La iniciativa pretén 
apropar la manifestació poètica als 
espais protegits. L’acte també in-
clourà l’actuació de la Coral Mare 
de Déu del Turó, que oferirà un 
recital amb música sacra de Mo-
zart i composicions populars de di-
ferents països del món, des de Ca-
talunya fi ns a Israel o Brasil | LG

La Fundació 
Capella inaugura 
una mostra a la 
nova biblioteca
Fins al 30 d’abril la Biblioteca 
Elisenda de Montcada acull una 
exposició de la Fundació Joan Ca-
pella integrada per 24 pintures al 
tremp que van des de 1970 fi ns al 
2002 i de temàtica variada, amb 
predomini de les natures mortes, 
el paisatge i les marines. “És una 
mostra que permet apreciar la 
tècnica de Capella i el seu estil 
tan característic”, ha explicat el 
director de la Fundació, Jorge Gó-
mez | LG

Els autors convidats són Francesc Parcerisas, Enrique Badosa, Juan Antonio Masoliver i José Corredor-Matheos

Es tracta d’una original proposta que combina haikús i fotos
Laura Grau | Redacció

Nou espai de referència sobre Masoliver
LAURA GRAU

Els investigadors de la fi gura de Masoliver tindran a partir d’ara un espai 
de referència a la Biblioteca Elisenda de Montcada, on podran trobar 
una gran quantitat d’informació sobre ell. El nou equipament també 
acull una exposició itinerant titulada Juan Ramón Masoliver, una vida 
de llibres que fa un recorregut per la seva vida i obra | LG

Visitants a l’exposició de Capella | J.GÓMEZ



231a quinzena | Abril 2009 Cultura

Les obres de reforma del carrer 
Major han obligat l’Ajuntament a 
buscar una nova ubicació per la 
XIXa Fira del llibre al carrer, que 
tindrà lloc el 23 d’abril a la rambla 
dels Països Catalans de Montcada 
Nova (de 10.30 a 20h). A més de 
les tradicionals parades de venda 
de llibres i roses a càrrec de llibre-

ries, fl oristeries, entitats, forns de 
pa i partits polítics –amb un total 
de 27 inscripcions–, la Fira tindrà 
un racó de contes per als més petits 
i un servei de prèstec de la Biblio-
teca de Can Sant Joan. A la tarda, 
la Regidoria d’Infància i Joventut 
organitzarà un taller d’enlairada 
de missatges i un altre de titelles 
de dit. 

La Fira del llibre canvia 
d’ubicació per les obres
La rambla dels Països Catalans és l’alternativa al carrer Major

Eva Sereno és l’autora de les creacions que il·lustren el llibre ‘Microorganismes’ | ARXIU/L.GRAU

en 2 minuts...

> El ‘Guanya’t un punt’ rep 1.540 treballs
Un total de 1.540 nens –336 més que l’any passat– ha participat al 
concurs de punts de llibre Guanya’t un punt, el veredicte del qual es 
farà públic el 16 d’abril a l’Auditori Municipal (18h). Tots els treballs 
participants s’exposaran a partir d’aquest dia a la Casa de la Vila. 
D’altra banda, el 18 d’abril, la Biblioteca de Can Sant Joan posarà 
una parada al carrer Reixagó (de 10 a 14h) on distribuirà els punts 
de llibre guanyadors d’aquesta edició i de les anteriors. També impul-
sarà la I Trobada de col·leccionistes de punts de llibre amb l’objectiu 
que la gent pugui intercanviar-ne | LG

> Una vuitantena d’autors, al ‘Vet aquí un gat’

MONTCADA COMUNICACIÓ

L’Auditori acollirà el 21 d’abril (19.30h) l’acte de lliurament de pre-
mis del concurs Vet aquí un gat 2009 i la presentació del llibre amb 
els relats que van guanyar l’anterior edició. Un total de 82 autors 
opten als guardons de la convocatòria, cinc dels quals són veïns 
de Montcada i Reixac. La participació s’ha incrementat respecte al 
2008 en una vintena de concursants | LG

La Fira de llibre aplegarà enguany una trentena de parades | ARXIU/SILVIA DÍAZ

>‘Els Contes d’en Sergi’ arriba als deu anys
El lliurament de premis del concurs Els contes d’en Sergi 2009, que 
es farà el 17 d’abril a l’Auditori Municipal (18h), tindrà un caràcter 
especial ja que el Grup La Ballesta commemora el desè aniversari de 
la creació del premi. Amb motiu d’aquesta efemèride, l’entitat pre-
sentarà un llibre recopilatori amb una selecció dels contes publicats 
al llargs dels 10 anys. També s’ha previst una recepció prèvia a la 
Casa de la Vila (17.30h) per agrair als col·legis la seva participació, 
i l’actuació del grup Pentina El Gat. L’artista Maese Pérez ha fet un 
cartell commemoratiu de la desena edició. Enguany s’han presentat 
al concurs 1.023 nens de tots els centres escolars del municipi | LG

Tallers per la 
llengua promou 
la consciència 
lingüística

Els catalanoparlants han de supe-
rar complexos i eliminar el costum 
de canviar al castellà quan l’inter-
locutor respon en aquest idioma. 
Aquest és un dels objectius de 
l’entitat Tallers per a la llengua, 
representants de la qual, David 
Vila i Neus Arnan, van presentar 
a l’Abi el llibre De la consciència a la 
conducta. L’experiència de tallers per la 
llengua, davant d’una quinzena de 
persones el 26 de març | LG

Laura Grau | Redacció

Neus Arnan, de Tallers per la llengua | L.GRAU

Cinc autors opten al primer pre-
mi del Vè Concurs de Microre-
lats El Basar –dotat amb 2.000 
euros–, el veredicte del qual es 
farà públic el 18 d’abril en el 
decurs d’un sopar literari que 
Montcada Comunicació orga-
nitza al restaurant Sant Lluc. 
L’acte també servirà per presen-
tar el volum recopilatori dels 
textos fi nalistes i seleccionats 
de l’edició. Els autors fi nalistes 
són Marta Finazzi, de Girona, 
per Fers; Antonio Serrano, de 

Cadis, per El autobús circular; 
Josep Martín Salat, de Mont-
cada i Reixac, per Incredulitat, i 
Diego F. Rincón, de Mèxic, per 
Un hombre sentado ve a una niña 
bailar.

Collage d’imatges. En aquesta 
ocasió l’artista montcadenca 
Eva Sereno s’ha ocupat d’il·-
lustrar els 28 microrelats que 
integren el volum, titulat Mi-
croOrganismes, en referència a les 
petites dimensions d’aquest gè-
nere literari. Sereno ha fusio nat 

imatges digitals pròpies i alienes 
per intentar expressar el sentit 
de les paraules. “Ha estat una 
feina menys pictòrica que el 
que habitualment faig, però 
no per això menys creativa”, 
ha explicat. El llibre tindrà un 
preu de 5 euros i es podrà com-
prar a la parada que Montcada 
Ràdio instal·larà a la Fira del 
Llibre. Per assistir al sopar, que 
costa 20 euros, es pot trucar al 
telèfon 935 726 474 o enviar un 
correu a l’adreça electrònica el-
basar@montcada.org.

El 18 d’abril es farà públic el veredicte 
del Vè Premi de Microrelats ‘El Basar’
El llibre recopilatori amb els millors textos de l’edició l’ha il·lustrat l’artista local Eva Sereno

Laura Grau | Redacció
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L’Auditori exposa gravats d’artistes 
consagrats com Miró, Tàpies i Brossa
La mostra forma part de la col·lecció de Daniel Giralt-Miracle i es podrà visitar fi ns al 17 de maig

EXPOSICIÓ

Poques vegades Montcada ha 
acollit una col·lecció amb tants 
noms d’artistes consagrats com 
la que es va inaugurar el 31 de 
març a l’Auditori. Gravats de 
Miró, Tàpies, Brossa, Saura i 
Chillida, entre d’altres, són una 
petita mostra de la col·lecció del 
crític d’art, Daniel Giralt-Miracle, 

qui va assistir a la inauguració, 
juntament amb representants de 
la Fundació Caixa Tarragona, 
patrocinadora de l’exposició, i 
de l’Ajuntament. La col·lecció, 
formada per un centenar de gra-
vats, és fruït de 40 anys de vida 
professional i de relació perso-
nal amb els artistes. “Hem triat 
una vinte na d’obres, on hem 

inclós els grans, però també 
altres artistes igualment im-
portants i representatius del 
moment abstracte, pop, con-
ceptual i surrealista”, va expli-
car el crític, qui també va desta-
car que darrera de cada gravat 
hi ha “una petita història o un 
moment especial de la meva 
trajectòria”.

D’esquerra a dreta, Ana Rivas, Gabriel Ferraté, Daniel Giralt-Miracle, Amèlia Morral i represesentants locals de Caixa Tarragona | LAURA GRAU

Laura Grau | Redacció

La sala Sebastià Heredia de 
l’Espai   Cultural Kursaal aco-
llirà fi ns al 3 de maig una ex-
posició col·lectiva de les alum-
nes dels cursos de pintura del 
Centre Cívic de Can Cuiàs que 
imparteix la professora Delia 
Cabanzón qui ha explicat que 
es tracta d’una mostra hetero-
doxa “on hi ha una mica de 
tot, fi guratiu, abstracte i d’es-
tils variats des del manga fi ns 
a l’estètica gòtica”. Ja fa 12 

anys que Cabanzón imparteix 
classes de pintura en aquest 
equipament. Les alumnes, un 
total de 14, són membres del 
Grup de Dones de Can Cuiàs, 
un dels col·lectius més actius 
del barri. “Són treballadores 
i mestresses de casa que te-
nen inquie tuds artístiques i, 
a pesar de la falta de temps, 
acudeixen regularment a les 
classes”, ha destacat la profes-
sora, qui ha animat altres dones 
a apuntar-s’hi.

El grup de Dones de Can 
Cuiàs exposa al Kursaal

Laura Grau | Can Cuiàs

Cabanzón, segona per l’esquerra, amb les seves alumnes al Centre Cívic Can Cuiàs | L. GRAU

El Museu 
posa en comú 
dues troballes 
arqueòlogiques
El Museu Municipal acollirà fi ns 
al 30 d’abril l’exposició El cinturó 
i el temps, que posa en comú dues 
peces arqueològiques que tenen a 
veure amb el cinturó, una peça de 
vestir associada històricament al 
prestigi social. En concret, el dià-
leg s’estableix entre un motlle de 
sivelles de bronze del poblat ibèric 
Les Maleses i una sivella del po-
blat medieval de l’Esquerda (Roda 
de Ter), provinent del Museu del 
mateix nom. La mostra s’emmar-
ca en el programa “Museus en 
xarxa, coincidències insòlites”, en 
què els museus participants posen 
en comú dues peces que guarden 
algun tipus de relació | LG

‘El cor de la ciutat’, a Can Piqué

Santi Pons, Ferran Rañé i Àlex Casanova, actuant davant la càmara a Can Piqué | LAURA GRAU

Tea345 porta 
‘El diari d’Ana 
Frank’ a la ciutat 
d’Àmsterdam
El grup TEA345 representarà 
l’obra El diari d’Anna Frank al tea-
tre Zaal100 d’Àmsterdam el 23 de 
maig, convidat pel Casal Català i 
l’Institut Cervantes de la capital 
d’Holanda. L’obra es basa en  el 
llibre del mateix títol, que descriu 
les vivències d’una jove i la seva 
família jueva durant la 2a Guerra 
Mundial, amagats de les tropes 
nazis en un edifi ci de la capital 
holandesa. Per fer front al cost del 
viatge, el grup està organitzant di-
ferents activitats que van comen-
çar el 27 de març amb una festa a 
la discoteca Cactus | LG

L’equip de gravació de la popular 
sèrie de TV3 El cor de la ciutat va 
visitar Montcada el 6 de març per 
fi lmar algunes escenes del capítol 
1763 que s’emetrà el 3 d’abril. Els 
escenaris escollits van ser el passat-
ge Vilanova, al centre, i el camp de 
tir de Can Piqué, on no és la pri-
mera vegada que roda l’equip. A 
l’entorn del conegut restaurant els 
actors Ferran Rañé, Àlex Casano-
va i Santi Pons van protagonitzar 
un esmorzar i una peculiar cacera 
en la qual es van fer servir rifl es 
del Club de Tir | LG

Les alumnes de Delia Cabanzón exposen una quinzena d’obres

Exposició ‘El cinturó i el temps’ | LAURA GRAU

Curs de balls de 
saló al Casino de 
Terra Nostra
L’AV de Terra Nostra posa en 
mar xa  un curs d’iniciació als balls 
de  festa major que tindrà llocs els 
dijous de 20.30 a 21.30h, a la sala 
Josep M. Prado del Casino. Pas 
doble, txa-txa-txà, fox-trot, bolero, 
tanga i salsa són algunes de les mo-
dalitats del curs. El preu trimestral 
és de 30 euros per parella | LG
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el retro-visor Jaume Aregall
Fundació Cultural

Conegut com el Lluís de Ca la Pona, la seva vida va estar sempre lligada a l’ofi ci de carreter

Lluís Humet i de Vedruna (1922-
1989), fi ll d’una nissaga de page-
sos de Polinyà, va quedar orfe als 
10 anys. Els oncles de Barcelona 
se’l van endur a viure amb ells i 
ben aviat el van posar d’aprenent 
de rellotger. L’ofi ci i la ciutat però, 
eren un ofec per ell. En una de les 
visites als oncles de Mas Rampi-
nyo, a Ca la Pona, es rebela: a l’ho-
ra de marxar s’aferra a una roda de 
carro i s’entesta a quedar-s’hi. Poc 
s’imagina aquest noi que el gest el 
lliga per sempre més al món del 
carro: a Ca la Pona fa de mosso i 
quan es casa, li’n regalen un. 

És el moment en què també ad-
quireix el Bayo, el seu inseparable 
cavall. A partir d’aquí arriben els 
camps de vinya i civada propis, i 
mossos que treballen per a ell. En 
Lluís també fa de carreter trans-

portant les seves collites i les d’al-
tres pagesos, així com la llenya del 
bosc. Les jornades són llargues i, 
durant una època, transporta fems 
de matinada al barri de Sants de 
Barcelona; és quan la son el venç 
que el Bayo fa el camí sense ne-
cessitat de guia. Els nous temps el 
porten a transportar sorra i materi-
als per a la construcció, però també 
a comprar-se una camioneta amb 
la qual farà el transport fi ns que es 
jubila. Carreter als Tres Tombs, allò 

era la Festa en majúscules per a ell 
–com recorda el seu fi ll Isidre. Dies 
abans pare i fi ll es passen hores 
traient brillantor als guarniments i 
repintant-ne les fustes. Ho fan de 
nit, en acabar la jornada, mentre 
la Rosa –esposa i mare– els fa cafè 
perquè no s’adormin. D’aquesta 
passió, i amb l’ajut del mosso Da-
niel, un any en resulta un vaixell 
amb motius vegetals, molt celebrat 
en la passada que fan pels carrers 
de Montcada.

Lluís Humet, un home aferrat a la roda

Lluís Humet, el tercer per l’esquerra, durant Els Tres Tombs dels anys 50 | ARXIU FAMÍLIA HUMET

En Lluís feia de 
carreter transportant 
les seves collites i 
les d’altres pagesos

La vídua i el fi ll de Lluís Humet | L.GRAU

La cita amb el món del 
cavall torna a ser un èxit

TRES TOMBS

La comissió organitzadora vol atraure nous col·laboradors

Un dels carruatges arrossegats per ponis, desfi lant davant de l’església | AFOTMIR

La festa dels Tres Tombs, feta el 15 
de març, ha estat una de les més 
participatives dels últims anys tant 
pel que fa a la participació de carros 
i montures com per la quantitat de 
públic. La placa de Darrer Carre-
ter 2008 va ser per Lluís Humet, 
de Ca la Pona, que van recollir 
els familiars. Joan Massagué, de 
l’organització, ha fet una crida per 
atraure nous col·laboradors “i així 
poder fer la festa més gran”.

Laura Grau | Montcada
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El sènior masculí de 
La Salle, amb problemes 
per guanyar a casa PÀG. 28

El CC Montcada engega 
amb resultats discrets i 
problemes econòmics PÀG. 28

>Esports

La Unió Escacs Montcada ha 
tornat a coronar-se com el mi-
llor club a la Divisió d’Honor 
del Campionat de Catalunya per 
equips per quart any consecutiu. 
A diferència de les anteriors edi-
cions, l’entitat montcadenca ha 
patit més del compte per acon-
seguir aquest nou èxit. Després 
de sumar vuit victòries en vuit 
jornades, els escaquistes locals 
es van jugar el títol a casa del 
Sabadell, el tercer classifi cat, que 
també aspirava a la victòria fi nal. 
Després d’unes partides molt 
igualades, el triomf es va decan-
tar a l’últim instant a favor del 
club sabadellenc per un ajustat 
5,5 a 4,5. Amb aquest resultat 
es va produir un triple empat al 
capdavant de la classifi cació en-
tre la UGA, el Sabadell i la UE 
Montcada. 

Al fi nal, el títol de campió de Ca-
talunya va fi nalitzar a les mans del 
club montcadenc gràcies al seu 
millor coefi cient, fruit de la seva 
regularitat i els bons resultats. Des-
prés d’aquesta nova fi ta, l’entitat ja 
treballa en la organizatció d’una 
nova edició de l’Open d’Escacs 
Vila de Montcada que està previst 
que comenci el 25 de juny.

Rafa Jiménez | Redacció

La UE Montcada guanya el Campionat 
de Catalunya per quart any consecutiu

La UGA i el Sabadell 
han fet suar la victòria 
montcadenca fi ns a 
l’última jornada

Entrevista. “L’equip ha obtingut la recompensa al seu gran esforç”

A dalt, d’esquerra a dreta: Lluís Luna, Gabriel del Río, Narciso Bravo, Lluís Comas, Radek Kalod, Antoni García, Josep Solé i Jan Markos. 
A baix: José Mª Hernando, Eugeni Romero, Marc Narciso, Arturo Vidarte, Viktor Laznicka i Jaume Izquierdo | UE MONTCADA

El triple empat al capdavant de la classifi cació es va decantar a favor dels montcadencs pel seu millor coefi cient

ESCACS

Quart Campionat de Catalunya per 
a la UE Montcada. Aquest cop s’ha 
patit més de l’esperat, no?
Realment ens ha costat molt. 

L’equip ha obtingut la recompensa 
al seu gran esforç. 
Té millor gust guanyar d’aquesta 
forma?
Els rivals ens compliquen més la 
vida perquè es van reforçant. Als úl-
tims anys, la UGA era l’enemic més 
difícil, però el Sabadell, que havia 
pujat aquesta temporada, ha gene-
rat una lluita molt maca entre tres 
clubs. Per sort, la victòria ha estat 
nostra gràcies al bon treball.

Es poden repetir aquests èxits al 
Campionat d’Espanya?
És molt més complicat. No podem 
competir amb la resta de clubs amb 
el nostre pressupost. L’objectiu és 
aconseguir la permanència.
Es podrà fer la XVII edició de l’Open 
d’Escacs Ciutat de Montcada?
Esperem que sí, tot i que la situació 
econòmica és delicada. Des d’aquí, 
torno a demanar la col·laboració 
dels nostres patrocinadors | RJ 

<<

J. Izquierdo
President 
UE Montcada

BÀSQUET.1A CATALANA

El Valentine 
encadena dos 
triomfs seguits

A manca de cinc jornades 
per al fi nal de la temporada, 
el Valentine Montcada s’ha 
consolidat a la part mitja alta 
de la taula després d’encadenar 
dues victòries al seus tres últims 
partits. A la 23a jornada, els 
montcadencs van tornar de la 
seva visita a la pista del CN 
Tàrrega, el segon classifi cat, 
amb una clara derrota per 20 
punts de desavantatge, 84 a 
64. L’equip es va refer molt 
bé d’aquesta ensopegada amb 
dues victòries consecutives a 
la pista del Sabadell Bàsquet 
(64-91) i a casa contra el Club 
Esportiu Vilanova i la Geltrú 
(82-67). “Estic content perquè 
tenim una victòria més i un 
partit menys, però ara hem de 
treballar perquè ens queden 
cinc fi nals”, va declarar el tècnic 
Miquel Àngel Cortón després 
del triomf contra el CEVG. 
Abans de Setmana Santa, els 
montcadencs visitaran la pista 
del CN Terrassa.

Aarón Beltrán, en acció | SANTI ROMERO

Rafa Jiménez | Redacció
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Després d’aconseguir per prime-
ra vegada en el que portem de 
temproada tres victòries conse-
cutives, el CD Montcada tenia 
una bona oportunitat per pujar 
llocs a la taula amb dos partits a 
la Ferreria. L’equip havia agafat 
moral amb el seu tercer triomf 
consecutiu a Morell (0-1) –amb 
gol de Norbert Sánchez–, però no 
va estar a l’alçada a casa contra el 
Marianao Poblet (0-1) i la Mon-
tañesa (1-2). Al primer matx, els 
montcadencs no van jugar ma-
lament, però van patir el handi-
cap de l’expulsió de Cuadras a la 
mitja hora de joc. Amb un home 
menys, els verds van lluitar amb 
ganes, però van perdre de forma 
injusta amb un gol en contra a 
dos minuts del fi nal. 
Al següent partit, la imatge va ser 
ben diferent. Els verds van estar 
despistats a la primera meitat en la 
que van encaixar dos gols a pilo-
ta aturada. Amb 0 a 2, la reacció 
era complicada i l’únic gol local va 
arribar a la recta fi nal mitjançant 
José Manuel Romero, l’últim fi -

txatge de l’entitat. El davanter 
sabadellenc, que s’ha recuperat 
d’una greu lesió que va patir quan 
jugava al fi lial del Mallorca, ha es-
tat l’escollit per substituir Cristian 
Artés, que va demanar la cessió a 
la UE Sant Joan fi ns a fi nal de tem-
porada. Romero, que va debutar a 
Morell, va estrenar-se com a gole-
jador contra la Montañesa i valora 
molt positivament la seva adap-
tació al club verd: “A Montcada 
m’estic trobant molt a gust. Des 

del principi, m’han tractat de 
forma excel·lent”. Romero, però, 
no ha estat l’única adquisició del 
CD Montcada que també es va fer 
amb els serveis del migcampista 
Andrés Borges, germà de Pablo, 
actual membre de la plantilla. 

‘Sang verda’. El 3 d’abril es farà la 
presentació a la Masia Reixac del 
llibre que repassa la història del 
club. Amb el llibre s’adjuntarà un 
documental.

El 23 de març, el CFS Montcada 
va viure un dels dies més impor-
tants de la seva història. Aquell dia, 
la majoria dels jugadors del primer 
equip i el seu entrenador José Ma-
ría Borbón ‘Pati’ van demanar la 
baixa, cansats de no haver cobrat 
des del desembre. ‘Pati’ va justifi -
car aquesta decisió per la manca 
de respostes per part del president, 
Eusebio Carrero, al qui va retreure 
que “no hagi donat la cara per 
intentar buscar una solució a 
aquest problema”. 
Amb una hipotètica retirada, el 
club s’enfrontava a una sanció 
eco nò mica i a la pèrdua de dues 
categories. Finalment, el CFS 
Mont cada va poder salvar aquesta 
delicada situació gràcies a l’actitud 
de sis membres de la plantilla (Javi, 
Miguelito, Sergio, David Jiménez, 
Johny i Aaron) que van voler con-
tinuar. “Personalment, he decidit 
seguir per no perjudicar l’enti-
tat”, va dir el capità, Javi. 
El sènior podrà acabar la competi-
ció amb el reforç de l’equip juvenil, 

que aporta una bona quantitat de 
jugadors i el seu entrenador, Juan 
Antonio Jaro. Pedro Litrán, gerent 
de l’entitat, ha agafat de forma pro-
visional les regnes i ha garantit el 
seu futur: “Aquests problemes 
ens han de fer obrir els ulls. La 
política del club ha de ser dife-
rent a la dels últims anys i s’ha 
d’apostar més pel planter. No sé 
si Eusebio Carrero continuarà a 
la presidència, però si ell mar-
xa, la gent no s’ha de preocupar 
perquè jo em faré càrrec”.

A prop del descens. A nivell espor-
tiu, l’equip ho té complicat per sal-
var-se. Abans de l’esclat d’aquesta 
crisi, i encara sota la direcció de 
‘Pati,’ els montcadencs havien 
patit una derrota a casa contra el 
Vilassar de Mar (1-4). Ja amb Jaro, 
l’equip va donar la cara al derbi a 
Ripollet, però va tornar a perdre 
(2-1). El nou tècnic es mostra clar: 
“La salvació ja és impossible. 
L’objectiu és acabar la tempo-
rada dignament i pensar en un 
futur amb gent de la casa”.

Sílvia Alquézar i Rafa Jiménez | Redacció

El sènior recorre als juvenils per 
poder acabar la temporada vigent
Cansats de no cobrar des del desembre, el tècnic ‘Pati’ i la majoria de jugadors han decidit abandonar el club 

FUTBOL SALA. GAME’S GALLERY FUTBOL. 2a TERRITORIAL

El Santa Maria 
segueix sense 
poder guanyar
El Santa Maria acumula cinc jor-
nades sense sumar els tres punts. 
Per trobar la seva darrera victòria 
cal anar al 15 de febrer, quan els 
de Terra Nostra van superar la PB 
UDAF Sant Martí per 4 a 2. A les 
tres últimes jornades, el conjunt 
de José María Esquerda ‘Tete’ va 
empatar dos partits, contra el Sant 
Quirze (3-3) i l’At. Piferrer (2-2), i 
va perdre al camp del Levante Las 
Planas (3-2). “Estem patint mas-
sa per les lesions dels davanters”, 
ha declarat el tècnic | RJ 

FUTBOL. EF MONTCADA

El femení treu 
un bon balanç 
fora de casa
L’equip sènior femení de l’EF 
Montcada va sumar dos empats 
importants en les seves visites al 
camp de dos rivals directes com el 
Sant Ponç (2-2) i la Penya Blanc-i-
Blava de la Roca (2-2), tot i jugar 
amb Laura com a improvisada 
portera. A casa, l’equip va perdre 
contra la Canya (2-4) | RJ 

> El veterans juguen a Noruega
L’equip de veterans del CD Montcada va visitar les fredes terres de 
Noruega per jugar un amistós contra el Sandefjord. El matx, molt vis-
tós, va acabar amb un empat a 5. Els partits a l’estranger o a la resta 
d’Espanya s’estan convertint en un clàssic en el calendari d’aquest 
conjunt que ja ha jugat a ciutats com Burdeos, Deba o Haro | RJ

ADELA LÓPEZ

El planter ha evitat la retirada de la competició de l’equip sènior del CFS Montcada | SANTI ROMERO

La UE Sant Joan suma un punt 
després de sis derrotes

FUTBOL. PRIMERA TERRITORIAL

La visita del Júpiter va servir per 
posar fi  a la mala ratxa de la UE 
Sant Joan, que acumulava sis derro-
tes consecutives. Després de caure 
contra el Lloreda (1-3) i el Pineda 
de Mar (5-3), l’últim partit contra 
els barcelonins semblava destinat a 
tenir el mateix resultat advers. Per 
sort, el fi nal va ser diferent. Un gol 
en pròpia porta de l’equip visitant, 
al minut 89, va deixar el marcador 

en un defi nitiu empat a 3. Cristian 
Artés, que ha arribat al club cedit 
pel CD Montcada amb ganes de 
“recuperar la confi ança en el seu 
joc”, ha signat un bon inici amb el 
seu nou equip ja que acumula dos 
gols en tres partits. 

Acte solidari. El club va aportar la 
recaudació del partit contra el Júpi-
ter a l’ONG Projecte Home | RJ 

Un gol a l’últim minut li va donar un empat contra el Júpiter 

El CD Montcada no aprofi ta els matxs 
a casa per pujar llocs a la taula

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

L’ex jugador Candi és un dels protagonistes del documental que repassa la història del club | S. ROMERO

Després de tres victòries seguides, l’equip va perdre dos partits a l’estadi de la Ferreria

Rafa Jiménez | Redacció
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L’equip sènior masculí del CH La 
Salle ha començat la fase d’ascens 
a la Lliga Catalana amb dues de-
rrotes a casa contra la Roca, per 22 
a 23, i contra el Granollers, amb 
un 20 a 25. Almenys, els homes 
de Dídac de la Torre van poder 
sumar els dos punts a la pista del 
Sant Fost per 21 a 22. Tot i aques-
tes ensopegades, els lasal·lians en-
cara es mantenen al lideratge.

Femení. Tot i millorar el seu joc, 
La Salle ISTE només ha sumat 
una victòria contra el Vilanova 
(27-31). Els seus dos altres partits, 
contra el Sant Quirze (21-23) i el 
Vilamajor(23-27), van fi nalitzar 
amb derrota. 

La Salle no aconsegueix guanyar 
com a local a la fase d’ascens

Núria Sánchez | Redacció

El femení no pot encadenar dues victòries seguides tot i experimentar una millora del seu joc

HANDBOL. PRIMERA CATALANA

en 2 minuts...

> Bon paper del Shi-Kan a les últimes proves
El club Shi-Kan va obtenir un total de 19 medalles, a les catego-
ries aleví, infantil i juvenil, al Campionat de Catalunya Sub-21 de 
Kyokushinkai que es va celebrar el 28 de març al pavelló Miquel 
Poblet. El 15 de març, l’entitat va sumar 20 metalls al 7è Torneig de 
Karate AE Can Deu a Sabadell | RJ

> Participació de la JAM a Palafrugell
Tres conjunts de la Joventut Atlètica Montcada (JAM), formada per 
18 atletes, van participar el 15 de març a la 12a Marató per Relleus 
(Ekiden) celebrada a Palafrugell. Tots tres equips van fi nalitzar entre 
els 15 millors classifi cats. El mateix dia, l’equip femení format per 
Joana Cámara, Aida Ariza, Sara Zamarreño i Paula Teruel va acabar 
tercer al 5è Relleus 4x5 | RJ 

SANTI ROMERO

Alcaraz-Argon 18, l’equip de com-
petició del Club Ciclista Montca-
da, ja està patint a la carretera 
els problemes derivats de la seva 
manca de pressupost. Des del tret 
de sortida de la temporada amb 
el Gran Premi Inauguració de 
l’Hospitalet, a fi nal de febrer, els 
resultats estan sent discrets. A la 

seva última prova, el Gran Premi 
d’Ororbia (Navarra), Carlos La-
puerta va caure a 20 quilòmetres 
de l’arribada, quan formava part 
d’una escapada. La manca d’un 
cotxe d’assistència, fruit de la ne-
cessitat de reduir costos, el va im-
pedir seguir en cursa. 
A l’entorn del club s’espera que 
aquests resultats puguin millorar 

amb l’arribada del colombià Arlés 
Tabares, que debutarà a les curses 
que es faran el 4 i 5 d’abril a Saba-
dell. Sobre la situació econòmica, 
Josep Maria Tàpies, el seu director 
tècnic, no és gaire optimista: “No 
esperàvem tants problemes i no 
sé com acabarà tot. Ara mateix 
no tenim els diners necessaris 
per fer tota la temporada”. 

CICLISME

L’equip Alcaraz-Argon 18 inicia la 
temporada amb resultats discrets
Els problemes econòmics continuen enfosquin el futur immediat del conjunt del CC Montcada

Rafa Jiménez | Redacció

> Jessica Diéguez, al Campionat d’Espanya
La jugadora del Club Petanca Montcada tornarà a participar, per se-
gon any consecutiu, al Campionat d’Espanya després de fi nalitzar 
al segon lloc al Campionat de Petanca de tir de Barcelona. D’altra 
banda, l’equip format per Paqui Galera, Evelyn Martínez i S. Marcos 
va ser tercer a la Copa de Federacions de Catalunya | RJ 

> Cargolada per obrir boca al calendari de la Penya Barcelonista
La Penya Barcelonista de Montcada i Reixac va fer el 14 de març la seva primera excursió d’aquest any amb 
una cargolada a les Borges Blanques (Lleida). El proper 18 d’abril, els membres de la penya faran la seva 
tradicional sortida a Llançà (Girona) per gaudir d’una sardinada | RJ

PACO SORIANO

> El club estrena el seu nou web
El CH La Salle ha estrenat un nou portal web. La pàgina mostra les crò-
niques, resultats, classifi cacions, així com informació detallada dels 
equips i del club. Com a novetats, incorpora fi txes tècniques de tots 
els jugadors de l’entitat i àlbums fotogràfi cs. El web renovada manté el 
domini www.chlasallemontcada.com | LR

Obertes les inscripcions per a 
la 7a Bicicletada del riu Besòs

ACTIVITATS POPULARS. CICLISME

La Diputació de Barcelona ja ha 
obert el termini d’inscripcions per a 
la 7a edició de la Bicicletada per la 
llera recuperada del riu Besòs que 
es farà el 26 d’abril. La prova, que 
tindrà una longitud de 24 quilò-
metres, unirà Granollers amb Sant 
Adrià del Besòs. Els ciclistes sortiran 
del Parc Firal de la capital del Vallès 

Oriental a les 9.30h i passaran per 
Montornès, Montcada i Reixac i 
Santa Coloma de Gramenet. Les 
inscripcions només es poden fer per 
Internet (www.diba.cat/bicicletada) 
i l’organització limita el nombre de 
participants als 1.500. El punt de 
trobada a Montcada serà la plaça 
Lluís Companys, a les 10.30h | RJ 

Els interessats s’han d’apuntar per Internet per a la prova del 26 d’abril

SANTI ROMERO
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Rafa Jiménez | Redacció

BÀSQUET. AE ELVIRA-LA SALLE

El sènior del club va superar a casa el CB Parets (79-74) | SANTI ROMERO

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN

El B. Montseny-CEB Can 
Sant Joan va aprofi tar la 
visita del CB Parets per 
trencar la seva mala ratxa i 
sumar una victòria per 79 a 
74 que li va permetre obli-
dar les seves dues derrotes 
anteriors contra el Santa 
Perpètua (63-64) i el CB 
Manlleu B (81-73). Aprofi -
tant el descans per la Set-

mana Santa, l’equip sènior 
jugarà el 10 d’abril el derbi 
que es va ajornar contra 
l’AE Elvira La Salle B. 
D’altra banda, el con-
junt sots-25 va patir dues 
derrotes als seus dos últims 
partits contra el CB Caste-
llbisbal (41-67) i el CB To-
relló (38-54). Entre mig, el 
seu matx a la pista del CN 
Sabadell es va suspendre.

Rafa Jiménez | Redacció

> L’EF Montcada, a prop de pujar
El conjunt sènior de l’EF Montcada, tercer a la taula, 
manté intactes les seves opcions de pujar de categoria 
després de sumar dues victòries més contra la Nueva 
Lloreda Norte (4-9) i l’Amor de Dios (3-0). El partit deci-
siu a la pista del segon, el CMX 1904, es va suspendre a 
causa de la pluja i es jugarà el 16 d’abril | RJ

SANTI ROMERO

L’equip femení de l’AE El-
vira La Salle continua a 
l’últim lloc de la Tercera 
Catalana, amb només dues 
victòries, després d’encade-
nar tres derrotes més contra 
el Sant Joan de Mata B (46-
39), el Círcol Catòlic Bada-
lona (43-60) i el CB Roda 
(64-57). 
D’altra banda, el primer 
equip masculí es manté a 
la part mitja de la taula, tot 
i que només ha sumat una 
victòria a les tres últimes jor-
nades. Després de perdre a 
la pista de l’AE Boet Mataró 

B (73-61), els montcadencs 
van guanyar a l’última jor-
nada a casa del CB Klima 
amb un resultat més propi 
de mini bàsquet: 34 a 43. 
Entre mig, l’equip va tenir 
la seva jornada de descans. 
Per la seva part, el conjunt 
sènior B s’ha fet fort als seus 
partits a casa. Aconseguint 
66 punts al dos matxs, els 
montcadencs van superar 
amb nota les visites del CB 
Montmeló (66-61) i l’ACB 
Palau (66-59). Van tenir 
menys sort a la pista del CB 
Fai Bigues, on van patir una 
derrota per 68 a 62.El femení només ha sumat dues victòries en 24 partits disputats | SANTI ROMERO

El bloc sots-25 perd el dos últims partits disputats

FUTBOL SALA

L’AE Can 
Cuiàs ja és 
avantpenúltim

La salvació, 
compromesa
El sènior B del CH La 
Salle s’ha complicat la 
permanència a la Segona 
Divisió després dels seus 
últims resultats. Tot i la 
seva segona victòria a la 
pista de l’H. Sant Cugat 
amb un ajustat 29 a 30, els 
jugadors de Tesi Escobosa 
encara tenen la salvació a 
vuit punts després de dues 
noves derrotes a casa del 
cuer, el Santpedor (29-28), 
i contra el Sant Martí (22-
29) | NS

L’equip sènior A de l’AE 
Can Cuiàs és avantpenúltim 
després de patir dues derro-
tes –contra el Santa Perpètua 
(8-4) i Sang Culé Cor Català 
(7-1)– i aconseguir un empat 
davant la Penya Esplugues 
(7-7) als seus tres últims par-
tits. El segon equip, que va 
descansar a l’última jornada, 
va superar el CFS La Nova 
del Boet (7-3) i va empatar a 
la pista del Olimaja (4-4) | RJ 

HANDBOL. LA SALLE B

El primer equip masculí es manté a la part mitja, tot i que només ha guanyat un partit en tres jornades

El sènior torna a vèncer 
després de dues derrotes

El femení continua a la part baixa sense 
augmentar el seu nombre de victòries 
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El Club de Gimnàstica Rít-
mica La Unió va obtenir 
molt bons resultats a la fase 
comarcal de gimnàstica rít-
mica. La competició, orga-
nitzada pel Consell Espor-
tiu del Vallès Occidental 
Sud (CEVOS), es va dispu-
tar el 21 de març al pavelló 
Miquel Poblet i va comptar 
amb la participació d’un 
centenar de gimnastes pro-
vinents de Montcada i Rei-
xac, Cerdanyola, Barberà, 
Badia i Ripollet. 
El campionat estava adre-
çat a gimnastes de les ca-
tegories benjamí, aleví, in-
fantil, cadet i juvenil femení 
i masculí en la modalitat 
d’individual i de conjunt. 
Les competidores de La 
Unió van aconseguir un to-
tal d’onze pòdiums. En con-
cret quatre medalles van ser 
d’or, altres quatre de plata i 

tres de bronze. Cal destacar 
els primers llocs de la pre-
benjamina Tania Palomino, 
la cadet Patricia Jané i els 
conjunts benjamí i infantil. 
D’altra banda, les cadets 
Gemma Moreno i Helena 
Bea; i la infantil Laura Rie-
ra van fi nalitzar en segona 
posició.

Atletisme. La Joventut Atlèti-
ca Montcada (JAM) també 
va obtenir bons resultats a 
la fi nal comarcal d’atletisme 
organitzada pel CEVOS. 
La competició va tenir lloc 
el 28 de març a l’Estadi 
Municipal d’Atletisme de 
Sabadell. La pluja va des-
lluir una jornada esportiva 
en què bona part dels corre-
dors locals van guanyar me-
dalla. A la competició con-
corrien atletes de Montcada 
i Reixac, Barberà, Ripollet i 
Cerdanyola.

Bons resultats de La Unió 
i la JAM a les fi nals comarcals
Les gimnastes locals van obtenir un total d’onze medalles a la competició celebrada al Miquel Poblet

GIMNÀSTICA I ATLETISME

en 2 minuts...

Núria Sánchez | Redacció

> El director del Consell Català 
de l’Esport visita Montcada

PREMSA AJUNTAMENT

Montcada busca 
voluntaris per al 
Campionat d’Europa

ATLETISME

La Marxa a peu enguany 
baixarà de Montserrat

EXCURSIONISME

> Eva Coy, campiona de Catalunya

El director del Consell Català de l’Esport –que depèn de 
la Secretaria General de l’Esport–, Carles Macián, es va 
reunir el 13 de març amb l’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC) i el regidor d’Esports, Juan Parra (PSC) –també se-
cretari d’aquest organisme– per conèixer els projectes més 
destacats que s’estan desenvolupant a Montcada o estan 
en previsió de futur. Els edils van exposar actuacions ja fe-
tes com la pista coberta del CEIP Reixac així com els projec-
tes de renovació del pavelló Miquel Poblet i la construcció 
de la nova zona d’altetisme | SD

> Tot llest per a les jornades esportives

L’Escola local de natació va participar el 14 de març a la ter-
cera jornada comarcal de natació, que va tenir lloc a Badia 
del Vallès. L’escola local va fer un bon paper amb un total de 
17 pòdiums. Quatre nedadors van acabar en primer lloc, 
nou en segon i altres quatre en tercera posició | NS

> L’Escola local suma 17 pòdiums 

Les gimnastes locals van fer un bon paper com amfi triones | SANTI ROMERO

Alguns dels atletes locals guardonats amb medalles | PILAR ABIÁN

Amb motiu del XXVè ani-
versari de la Marxa a peu a 
Montserrat, que tindrà lloc 
el 9 i 10 de maig, el Centre 
Excursionista Montcada, el 
Cim, farà el recorregut en 
sentit contrari, sortint de 
Montserrat. Els caminants 
entraran per la Font Puden-
ta en direcció el col·legi La 
Salle, que posarà el punt i 
fi nal a la marxa. Aquest 
recorregut té un precedent 

ja que es va fer l’any 1997, 
coincidint amb el XIIIè 
aniversari. 

Prèvies. L’entitat organitza 
diverses sortides per prepa-
rar la Marxa. La primera 
serà el 5 d’abril a Can Coll 
(Collserola). La següent tin-
drà lloc el 19 d’abril amb 
una caminada per Collsero-
la. La tercera preparatòria, 
el 26 d’abril, consistirà en 
una excursió per la Serra de 

Marina. I l’1 de maig se ce-
lebrarà la XXIII Caminada 

de Mas Rampinyo, la darre-
ra cita abans de la Marxa. 

Núria Sánchez | Redacció

Foto d’arxiu de la tretzena edició de la Marxa a Montserrat | JAM

Zamora, en primer terme, durant la presentació a la Casa de la Vila | SILVIA DÍAZ

La montcadenca Eva Coy García, de 12 anys, s’ha procla-
mat campiona de Catalunya de rutines combinades de na-
tació sincronitzada amb el seu equip del Club Natació Gra-
nollers a la categoria aleví. El torneig es va disputar el 7 de 
març. El proper repte és el Campionat d’Espanya d’hivern, 
que tindrà lloc els dies 4 i 5 d’abril a Granollers | NS

El CEIP Reixac obre el 25 d’abril el calendari de les jorna-
des esportives. El Reixac té previst fer jocs i exhibicions de 
psicomotricitat durant tot el dia. D’altra banda, el 16 de 
maig tindran lloc les festes dels CEIP El Turó, Font Freda 
i Mitja Costa. Mentre que el CEIP El Viver farà la seva els 
dies 22 i 23 d’aquest mateix mes. Finalment, la Cloenda 
organitzada per l’IME, serà el 6 de juny | NS

> Jornada d’introducció al corfbol
L’Institut Municipal d’Esports i Lleure (IME), amb la 
col·laboració de la Federació Catalana de Corfbol i 
l’AEE Montserrat Miró, organitza una jornada esportiva 
d’introducció a aquest esport. La diada tindrà lloc el 18 
d’abril a la Pista Coberta del CEIP El Reixac | NS

El comitè organitzador del 
Campionat Europeu d’Atle-
tisme, que es farà a Barcelona 
del 26 de juliol a l’1 d’agost 
del 2010, està buscant 3.000 
voluntaris per col·laborar 
amb l’esdeveniment. Una 
de les responsables de l’or-
ganització, Raquel Zamora, 
va presentar la proposta a 
la Casa de la Vila el 23 de 
març, convidada per l’Ins-
titut Municipal d’Esports i 
Lleure (IME). Una trente-
na de persones, la majoria 
vinculades a la Joventut At-
lètica Montcada (JAM), va 

assistir a la conferència. Les 
tasques a dur a terme com 
a voluntaris són diverses, 
com lliurar les acreditacions 
i els equipaments, assistir al 
personal mèdic, col·laborar 
amb l’allotjament i el trans-
port, i en les aplicacions in-
formàtiques i traduccions, 
entre d’altres. Tots els col-
laboradors passaran per un 
procés de formació. 
Els interessats poden in-
formar-se a través del web 
www.bcn2010.org, o als 
telèfon 010 ó 807 117 700. 
Montcada és municipi col-
laborador del Campionat.

Silvia Díaz | Montcada

La sortida, que organitza El Cim, es farà el 9 de maig
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BÀSQUET. CB MONTCADA

El 6è Campus de bàsquet estarà 
dedicat el joc sense pilota
El mini A aconsegueix sumar tres triomfs consecutius i escala fi ns al tercer lloc de la classifi cació

El sisè Campus de bàsquet 
de Setmana Santa, que or-
ganitza el CB Montcada 
amb la col·laboració de 
Flight Bàsquet, es dedicarà 
en aquesta edició al joc 
sense pilota. L’activitat es 
desenvoluparà del 6 al 8 
d’abril a les instal·lacions de 
la Zona Esportiva Centre 
(Bonavista, sn) i s’adreça a 
infants i joves nascuts entre 
el 1992 i el 2001. L’horari 
serà de 9.30 a 13.30h i es fa-
ran activitats per als nivells 
d’iniciació, formació i adap-
tació específi ca. Les jorna-
des es completeran amb 
concursos i competicions 
que serviran per donar-li un 
toc més lúdic al Campus. 

Mini A. El conjunt local ha 
sumat tres triomfs en les 

darreres tres jornades. Els 
montcadencs han guanyat 
partits amb rivals direc-
tes i s’han consolidat en 
el segon lloc. Amb el cin-
què classifi cat, La Garriga, 
els minis van guanyar un 
matx molt disputat per un 
ajustat 77 a 79. Després 
d’aquesta important vic-
tòria a domicili, els locals 
rebien a la Zona Esportiva 
la visita de l’Argenta Gra-
nollers –quart classifi cat– i 
van jugar un partit molt se-
riós en defensa per acabar 
guanyant per un contun-
dent 68 a 37. Finalment, en 
el seu darrer enfrontament 
el mini A va rebre la visi-
ta del Mas Sant Llei, que 
ocupa el penúltim lloc. Els 
montcadencs van mostrar 
un bon joc i van salvar el 
matx fàcilment (81-49).

El cadet guanya la lliga 
i ascendeix a Primera

FUTBOL SALA. CFS MONTCADA

El mini A ha encarrilat una ratxa de tres victòries seguides | SANTI ROMERO

Núria Sánchez | Redacció

L’infantil C va sumar un 
triomf important contra un ri-
val directe, la Sabadellenca (7 
a 1), gràcies al seu bon joc en 
atac i defensa. Amb aquests 
tres punts, els montcadencs 
van aconseguir allunyar-se 
dels llocs de descens tot i la 
posterior derrota a la següent 
jornada a casa contra el Cas-
tellar (0-4), que es va mostrar 
molt superior. 

Aleví A. Els locals van su-
mar un punt (1-1) a casa del 
Badia del Vallès, però no 

poden abandonar el darrer 
lloc. A les jornades següents 
els montcadencs van perdre 
amb el Sabadell (0-2) i amb el 
Sant Quirze del Vallès (2-1). 

FUTBOL. EF MONTCADA

Núria Sánchez | Redacció

> El juvenil, amb 
opcions d’ascens
El juvenil de l’EF Montcada man-
té intactes les opcions d’ascens 
malgrat perdre a la pista del Mo-
llet amb un 4 a 2 en un partit que 
es va resoldre a la segona meitat. 
L’equip es va refer bé amb dues 
victòries molt importants contra 
l’Alheña, un rival directe, (5-1) i 
el Magrat (4-6) | NS

SANTI ROMERO

L’aleví acaba segon 
a la Final Comarcal

HANDBOL. LA SALLE 

L’aleví mixt de l’Escola del 
CH La Salle va disputar 
el 28 de març la Final Co-
marcal del Consell Espor-
tiu del Vallès Occidental 
Sud (CEVOS). A les se-
mifi nals contra el Barberà, 
l’aleví va empatar a dues 
parts, però va obtenir el 
passi a la fi nal a la tanda 
de penals. A la fi nal els 
lasal·lians es van enfrontar 
a l’amfi trió, el Cerdanyo-
la. Tots dos conjunts van 
guanyar dues parts, però 
els contraris van procla-

mar-se campions gràcies la 
diferència de gols (44-30). 

Campus. Després de la 
bona acollida del I Cam-
pus de Nadal el CH La Sa-
lle organitzarà una segona 
edició per a Setmana San-
ta. Les jornades tindran 
lloc del 6 al 8 d’abril, de 9 
a 13h, a les instal·lacions 
del col·legi La Salle. Els 
nens de 3r de Primària fi ns 
a 2n d’ESO podran practi-
car handbol i fer activitats 
lúdiques durant aquests 
tres dies.

Núria Sánchez | Redacció

El juvenil 
guanya un 
matx amb 
aldarulls

El conjunt juvenil de l’AE 
Can Cuiàs s’ha assegurat 
la permanència a la Segona 
Divisió en un matx marcat 
pels aldarulls antiesportius. 
Els juvenils van jugar un 
bon partit tàcticament i físi-
cament contra el Santpedor 
però, a falta de 10 minuts i 
amb resultat favorable de 3 
a 0, l’entrenador visitant, que 
havia estat expulsat prèvia-
ment, va tornar a provocar in-
cidents. Malgrat tot, el partit 
es va continuar disputant i els 
montcadencs van aconseguir 
el triomf. Aquests tres punts 
són molt importants per als 
interessos locals ja que els 
permeten assegurar-se la 
permanència. D’altra banda, 
el tècnic local Rafael Nocete 
es recupera favorablement 
de l’infart que va sofrir fa 
un mes i l’equip li va dedicar 
aquesta important victòria 
contra el Santpedor. En el 
darrer matx els juvenils van 
guanyar el Montbui (5-7).

FUTBOL SALA

L’infantil C suma 
tres punts d’or 

L’Escola de l’AE Elvira-La 
Salle participa el 4 d’abril 
a la Trobada d’Escoles de 
Bàsquet que organitza el CB 
Mollet. Els altres dos clubs 
participants seran el Cano-
velles BC i el CB Granollers. 
El calendari de trobades con-

tinuarà el 25 d’abril amb les 
jornades organitzades per el 
CB Regina Carmeli de Rubí. 
Finalment, el 9 de maig el club 
montcadenc serà l’amfi trió 
d’una d’aquestes trobades. 
Els equips convidats al nostre 
municipi serán el CEIP Sant 
Gabriel de Ripollet.

BÀSQUET. AE Elvira-La Salle

Núria Sánchez | Redacció

Els petits participen a 
les Trobades d’Escoles

El cadet del CFS Montcada 
s’ha proclamat campió de 
lliga i ha aconseguit l’ascens 
a Primera Divisió. Els locals, 
que han participat a Segona 
perquè l’any passat el club 
no va federar cap equip ca-
det, van aconseguir mig títol 
a la pista del segon classifi cat, 
l’Olesa, amb una victòria per 
1 a 9.
Amb aquest triomf el cadet 
depenia de sí mateix per 
guanyar la lliga i contra el 
cuer, el Polinyà, no va fallar, 
aconseguint el triomf per un 

contundent 0 a 12. Aquesta 
victòria permet als locals pro-

clamar-se campions a falta de 
dues jornades.

Núria Sánchez | Redacció

Els cadets van celebrar el triomf als vestuaris del Polinyà | CARMEN ROMERO

Núria Sánchez | Redacció

L’aleví mixt va fer un bon paper a la competició comarcal | JAVI MARTÍN

L’aleví A, amb el Sabadell | S.ROMERO



>A títol personal
Sílvia Alquézar

Alberto Jo Lee
‘El chino’. Alberto Jo Lee és un dels protagonistes de la sèrie ‘Pelotas’ de La 1 de TVE, una comè-
dia produïda per El Terrat que explica la vida d’un grup d’amics vinculat a La Unión FC, un equip de 
futbol que juga a la Segona Territorial. El seu debut cinematogràfi c va ser el 2005 en el fi lm ‘Tapas’ 
sota les ordres de Juan Cruz i José Corbacho, els mateixos directors que ara li han donat el paper 
de Kim ki Yong, el darrer fi txatge que s’acaba enamorant de la fi lla del president. D’altra banda, el 
8 d’abril s’estrenarà la pel·lícula ‘Al fi nal del camino’, de Roberto Santiago, on comparteix cartell 
amb Fernando Tejero, Diego Pereti i Luis Callejo, entre d’altres. Alberto Jo Lee, qui confessa que 
fi ns al rodatge de ‘Pelotas’ mai havia jugat a futbol, és un dels taekwondistes més destacats del 
Club Lee Young Montcada, dirigit pel mestre José Santiago, amb qui espera seguir estant en l’elit 
del taekwondo en la modalitat de tècnica.

“El meu somni és fer un paper 
que no sigui d’immigrant”

Què fa un actor al Club Lee Young 
Montcada?
Perquè a més de ser actor sóc tae-
kwon  dista. Jo abans feia combat, 
m’en tre na va el meu pare, que és de 
Corea, però vaig tenir una lesió als 
genolls i vaig canviar de modalitat. 
Buscava el millor entrenador en tèc-
nica i, sense dubte, aquest és José 
Santiago qui, a més, és el selecciona-
dor estatal i coneix en profunditat la 
normativa. Estic en les millors mans 
i molt agraït per haver-me deixat en-
trar al seu equip. El que més valoro 
és la seva disposició perquè, fi ns i 
tot, ens entrena els diumenges.
Vas ser cinquè al Mundial de Tur-
quia juntament amb José M. Ramón 
i José L. Estudillo. Com valores els 
resultats?
Molt bé, però vaig passar molts ner-
vis. Havia competit a tornejos inter-
nacionals, però un mundial és una 
altra història. Estem contents, tot i 
que ens vam quedar a un pas de la 

medalla i de pujar al pòdium.
Què diuen els teus companys 
d’entrenar amb un famós que surt 
a la tele?
Els fa gràcia, tant a ells com als meus 
alumnes, perquè també tinc una es-
cola de taekwondo a Barcelona, on 
a la tarda dono classes.
El taekwondo el portes a la sang. I la 
interpretació?
De petit m’encantava veure les 
pel·lícules de Bruce Lee, em tornava 
boig, em passava el dia imitant-lo i 
suposo que d’aquí em ve la inquie-
tud artística. 
Què tenen en comú les arts marcials 
i la interpretació?
Per fer un bon campionat s’han de 
controlar les emocions, estar atent, 
escoltar el teu cos i conèixe’l. Per fer 
una bona interpretació, també.
Com va començar la teva carrera ar-
tística?
Fa uns cinc anys vaig començar a fer 
anuncis per una qüestió econòmica, 

volia fer reformes al meu gimnàs i 
necessitava diners. Em va encantar i 
em vaig fi car.
I des d’aleshores has fet força fi lms.
Sí, estic molt content perquè he 
treballat amb actors que m’han 
ensenyat  molt.

‘Pelotas’ és el teu primer treball a la 
petita pantalla?
He col·laborat amb algunes sèries 
com Porca Misèria o Aída, però mai 
m’havien donat un personatge com 
aquest, és un caramel de paper. 
Cruz i Corbacho ho tenien al cap des 
quan vam fer ‘Tapas’. Kim ki és una 
mica marcià i, com tothom, té una 

part blanca i una altra negra, el ying 
i el yang. Hem de ser conscients 
que tenim la part negativa per saber 
dominar-la.
Hi haurà una segona temporada?
Encara no ho sabem, depèn de com 
funcioni la primera. Per ara, està te-
nint força èxit, amb més de tres mi-
lions d’espectadors.
Què pot signifi car per a tu ‘Pelotas’? 
Un trampolí?
Això no m’importa. Vull seguir treba-
llant i que arribi un dia que faci un 
personatge que parli bé.
A què et refereixes?
Que el meu personatge no tingui 
accent, que parli com ara ho estic 
fent amb tu. Jo sóc d’aquí, els meus 
pares són coreans, però jo he nascut 
a Barcelona. El meu somni és fer un 
paper que no sigui d’immigrant per-
què, fi ns ara, tots els que he fet són 
així. Ara amb Kim Ki ja hem obert 
metxa perquè té una relació amb 
una noia d’aquí.

Què és el més dur del rodatge de la 
sèrie?
Quan havíem de rodar els partits, 
perquè potser havia de fer quinze 
vegades un esprint o una caiguda. 
Acabava fet pols.
Què has fet per aprendre a tocar la 
pilota?
Anar amb ella a tot arreu. Aquest 
passat estiu vam gravar a Galícia la 
pel·lícula ‘Al fi nal del camino’ i sem-
pre que podia tenia la pilota als peus. 
Els meus amics també m’han ajudat 
perquè m’han ensenyat alguns tocs i 
he tingut un entrenador personal.
Recordes alguna anècdota de la fi l-
mació de la sèrie?
Quan vaig arribar del Mundial estava 
una mica trist perquè havíem que-
dat cinquès. Per intentar alegrar-me 
aquell dia, després d’acabar el ro-
datge, els meus companys em vam 
preparar un mini pòdium i em van 
penjar una medalla de xocolata. Em 
va fer moltíssima il·lusió! 

“El personatge de Kim 
ki és un caramel per 
a qualsevol actor: una 
mica marcià amb una 
part blanca i negra”

 SANTI ROMERO

Actor


