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> Notícies: La reforma de carrers continuarà amb les obres de Lleida i Torres i Bages a partir del 27 d’abril. PÀG. 5

L’oferta de places als 
centres de primària s’ajusta 
força a la demanda de les 
famílies del municipi. PÀG. 11

SANTI ROMERO

Antonio Serrano, de 44 anys i 
professor de Filologia Clàssica a 
la Universitat de Cadis, ha gua-
nyat la cinquena edició del Pre-
mi de Microrelats El Basar de 
Montcada Comunicació, amb 
El autobús circular, una recrea-
ció del mite grec de Caronte. El 
veredicte es va fer públic el 18 
d’abril durant un sopar literari al 
restaurant Sant Lluc amb una 
vuitantena d’assistents.

Un autor de 
Cadis s’enduu 
el 5è premi de 
Microrelats

Antonio Serrano, amb el premi l SANTI ROMERO

> Esports: El Game’s Gallery perd la categoria a Manacor i ara només pensa a redreçar el futur PÀG. 25

SANTI ROMERO

PÀG. 19

Els vehicles ja poden  
circular en sentit Vic creuant
la C-17 pel nou pont soterrani
que evita els semàfors PÀG. 9

Aismalibar dóna un altre pas 
cap al seu possible tancament
Els sindicats s’oposen a l’acomiadament de 46 treballadors i inicien un calendari de mobilitzacions. PÀG. 3

que evita els semàfo

SANTI ROMERO

A la presentació del llibre van assistir tots els presidents vius de la història del club l SANTI ROMERO

Sant Jordi porta 
‘L’Abans’ un 
llibre sobre la 
història local 
en imatges
> PÀGS. 20 i 21

>ESPORTS

PÀG. 27

400 imatges i 1.000 protago-
nistes. Aquestes són algunes de 
les xifres destacades del llibre 
‘Sang Verda’ que repassa la his-
tòria del Club Deportiu Montcada 
de futbol des del 1923, any de la 
seva fundació. El volum és obra 
dels periodistes Lluís Maldonado 
i Rafa Jiménez.

El llibre ‘Sang 
Verda’ reviu una 
nit màgica del 
CD Montcada

>CULTURA> CRISI AL SECTOR EMPRESARIAL

>CULTURA
La Fira del Llibre, plena de 
novetats literàries a càrrec 
d’autors montcadencs

núm. 340
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ÈPOCA III
publicació gratuïtaCarles Quílez obté

el premi ‘Crims 
de Tinta’ PÀG.  22
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Aismalibar, una de les empreses 
més emblemàtiques de Montca-
da, podria fer seu el títol de la 
novel·la Crònica d’una mort anun-
ciada de García Márquez per re-
sumir en poques paraules el seu 
futur immediat. La direcció de la 
planta de Mas Rampinyo ha pre-
sentat un Expedient de Regulació 
d’Ocupació (ERO) que suposarà 
l’acomiadament de 46 persones 
que, juntament amb les 15 preju-
bilacions previstes en l’expedient 
de regulació en curs, implica re-
duir la plantilla a poc més d’una 
vintena de treballadors. L’assem-
blea d’empleats ha rebutjat per 
unanimitat el nou ERO perquè 
considera que respon a l’objectiu 
encobert de clausurar la planta. 
“En realitat es tracta d’una es-
tratègia d’Aismalibar que pas-
sa per vendre els terrenys, tras-
lladar la producció a la Xina i 
tancar la planta local”, opina el 
president del comitè d’empresa, 
José Antonio Grillo.

Incompliments. Els sindicats han 
remarcat que l’empresa no ha 
complert els acords que va pac-
tar amb els treballadors per tal 
de salvar els llocs de feina. Per 
contra, el comitè ha insistit que la 
plantilla sí que ho ha fet, ja que 
des del desembre del 2007 “ha 
deixat de guanyar gairebé mig 
milió d’euros per l’aplicació de 
les mesures socials –ha recordat 
Grillo– que van des de la renún-

cia al’antiguitat fi ns a la reduc-
ció del salari en un 10 %”.
En l’actualitat, la plantilla de la 
planta montcadenca està afectada 
per un altre expedient de regula-
ció temporal, que va començar al 
gener i acabarà al juliol. En els di-
versos acords als quals es van ar-
ribar, la direcció es va comprome-
tre a donar viabilitat a la factoria, 
que es dedica a la producció de la 
base de circuits de coure i alumi-
ni, amb la venda dels terrenys i el 
trasllat de les instal·lacions a Sant 
Fost de Campsentelles. Els sindi-
cats han denunciat que l’empresa 
no ha fet res en aquest sentit i han 
avançat que la podrien denunciar 
per l’incompliment dels acords. 
“Un dels departaments que 
volen eliminar és el d’I+D, el 
que demostra que les seves in-
tencions són clares perquè una 
empresa sense investigació està 
condemnada al fracàs”, ha indi-
cat Carlos Ortiz, del comitè.
Els treballadors van celebrar el 17 
d’abril a l’entrada de la factoria 
una assemblea oberta a tothom 
que va comptar amb l’assistència 
d’un representant de l’Ajunta-
ment i de nombrosos dirigents de 
CCOO i de la Federació de Tre-
balladors de Catalunya, els dos 
sindicats amb representació al 
comitè. La plantilla confi a que la 
Generalitat no accepti el nou ex-
pedient de regulació. La primera 
reunió amb la Inspecció de Tre-
ball de la Generalitat –qui ha de 
valorar l’ERO– estava prevista el 
23 d’abril en el moment de tan-
car aquesta edició. La plantilla ha 
acordat un calendari de mobilit-
zacions: els dilluns es concentrarà 
a la porta de la fàbrica i els di-
mecres farà campanya al mercat 
ambulant del centre per donar a 
conèixer la problemàtica.

>Actualitat

La direcció d’Aismalibar vol acomiadar 46 
persones i deixar la plantilla sota mínims
Els sindicats consideren que l’objectiu encobert de l’empresa és el tancament de l’emblemàtica fàbrica ubicada a Mas Rampinyo

Sílvia Alquézar | Mas Rampinyo

03Actualitat

NOU EXPEDIENT DE REGULACIÓ

El comitè d’empresa d’Aismalibar durant l’assemblea feta el 17 d’abril a la porta de la fàbrica | SÍLVIA ALQUÉZAR 

Aismalibar, fundada al 1934 pel 
suís Walter Ankli, és una de les 
empreses més emblemàtiques de 
Montcada. Va ser una de les in-
dústries més importants del país 
–amb 1.600 empleats als anys 
70– i molt coneguda arreu de 
l’estat gràcies als èxits de l’equip 
de bàsquet que patrocinava, que 
va arribar a tutejar clubs com el 
Reial Madrid. Aismalibar també 
és recordada pel club social que 
va construir al 1945 als terrenys 
on en l’actualitat es troba el centre 
comercial El Punt. Els empleats 
disposavan d’un espai d’oci de 
primera qualitat, on  hi havia pis-
cina, pistes de tennis i poliespor-
tives, frontó, jocs per als més 
petits, un gran jardí, una botiga i 
una biblioteca, entre d’altres equi-
paments. També eren famoses 
les festes per celebrar la revetlla 

de Sant Jaume amb l’actuació de 
les millors orquestres i artistes del 
moment. Però, d’aquella època 
d’esplendor queda ben poca 
cosa. Als anys 80, Aismalibar va 
començar a vendre el seu patri-
moni –que ocupava bona part 

dels polígons de Mas Rampinyo– 
i va anar reduint de manera pro-
gressiva la plantilla fi ns als 80 em-
pleats d’ara. La factoria es troba 
a una parcel·la situada entre els 
carrers Indústria, Tagamanent i la 
carretera de Ripollet | SA 

L’empresa feia Reis als fi lls dels empleats. A la foto, unes nenes recollint els regals | ARXIU F. VICENTE

La plantilla critica
la direcció per no 
complir els acords 
pactats per mantenir  
els llocs de feina

75 anys d’història

Aismalibar era famosa pel seu club social i l’equip de bàsquet de Primera Divisió
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ELS EFECTES DE LA CRISI

El fabricant de grues Pimeg-4 tanca 
la seva planta al polígon Pla d’en Coll
La plantilla, formada per 47 persones, se sent ‘enganyada’ per la direcció, que justifi ca la decisió per la crisi

El fabricant de grues Pimeg-4, 
amb seu al carrer del Mig del 
polígon Pla d’en Coll, té previst 
tancar les portes el pròxim 30 
d’abril en aplicació de l’expe dient 
de regulació d’ocupació que dei-
xarà al carrer les 47 persones que 
hi treballen. La direcció justifi ca 
la decisió pel context de la crisi 
econòmica, mentre que el comitè 
d’empresa considera que és fals 
que no hi hagi producció. 

Una sorpresa. “El que passa és 
que, des de l’any passat, s’ha 
anat traspassant el volum de 
negoci a les plantes de Ripollet, 
Madrid o Sevilla”, ha explicat 
el representant sindical Ricardo 
Bermúdez, qui ha comentat que 
la plantilla se sent “enganyada” 
perquè l’empresa deia que estava 
elaborant un pla per donar sor-
tida a la mala situació fi nancera. 
Pel que fa a les indemnitzacions, 
els treballadors rebran 20 dies 

per any treballat amb un màxim 
de 12 mensualitats. En el mo-
ment de tancar aquesta edició, 
resten pendents d’acord els pa-
gaments endarrerits com el plus 
de productivitat que s’hauria 

d’haver fet efectiu al març i l’úl-
tim mes treballat corresponent 
a l’abril. Segons fonts sindicals, 
la direcció espera cobrar unes 
comandes per liquidar els comp-
tes amb els treballadors. “Estem 

que ens enfi lem per les parets”, 
ha manifestat el president del co-
mitè, Rafael Moreno, en referèn-
cia a les incògnites sobre la data 
en què rebran els endarreriments 
salarials.  

Sílvia Alquézar | Redacció

Nissan s’ha plantejat presen-
tar un Expedient de Regulació 
d’Ocupació (ERO) per acomia-
dar un miler de treballadors de 
les plantes de Barcelona i Mont-
cada i Reixac, com a resposta a 
les poques baixes voluntàries  a 
què s’ha acollit el personal, molt 
per sota del resultat esperat. 
Davant d’aquestes xifres –poc 
més de 400 persones– l’empresa 
manté que hi ha un excedent de 
plantilla –1.400 persones– i, per 
això, la direcció ha anunciat als 
sindicats la possibilitat de presen-
tar el nou expedient. 

Alternativa. El comitè ha posat 
damunt la taula un pla alterna-
tiu per evitar els acomiadaments, 
una proposta que ha acceptat la 
direcció.  Nissan ha anunciat que 
està disposada a allargar el pla 
de baixes, prejubilar més gent i 
fer comiats amb clàusula de rein-
grés. La multinacional japonesa 
ha remarcat, però, que l’ajorna-
ment del nou ERO és temporal 
a expenses de quina resposta tin-
guin les mesures alternatives. 

Sílvia Alquézar | Redacció

Alguns dels treballadors de Pimeg-4 concentrats a l’entrada de la factoria com a protesta pel tancament de l’empresa | SILVIA DÍAZ

Nissan accepta 
estudiar altres 
alternatives al 
nou ERO
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>Notícies Programa municipal 
de modernització del 
comerç local  PÀG. 9

FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL

L’inici de la remodelació dels carrers Lleida 
i Torres i Bages està previst per al 27 d’abril
Les obres de millora del carrer Alzina, a Terra Nostra, començaran el 4 de maig i s’executaran en dues fases diferenciades

La remodelació dels carrers Llei-
da i Torras i Bages, a Montcada 
Nova, es posa en marxa el 27 
d’abril, segons el calendari mu-
nicipal. Les obres les farà l’em-
presa Rogasa, per un import 
d’1.117.650 euros, que formen 
part dels ajuts que atorga el go-
vern central a l’Ajuntament, a 
través del Fons Estatal d’Inversió 
Local (FEIL). “L’actuació per-
metrà potenciar aquests car-
rers per donar més comoditat 
als vianants i ordenar l’apar-
cament”, ha avançat l’alcalde, 
César Arrizabalaga (PSC). 

L’actuació preveu mantenir els es-
tacionaments a banda i banda del 
carrer Lleida, però l’ampliació de 
la vorera, amb lloses de formigó 
rectangulars, evitarà la doble fi -
lera. S’instal·laran passos elevats 
per a vianants a les cruïlles del 
carrer Lleida amb Torras i Bages 
i amb Bruc. S’hi plantarà arbrat 
amb sistema de reg automàtic i 
s’hi ubicarà nou mobiliari urbà. 
També se soterraran les línies 
d’enllumenat públic i la de baixa 
tensió, així com la de telèfon, i es 
millorarà tot el clavegueram. 

Una altra obra del FEIL, la millo-
ra del carrer Alzina, comença el 4 
de maig i es dividirà en dues fases: 
des del carrer Vallès fi ns a Santes 
Creus i des d’aquesta mateixa via 
fi ns a l’estació, passant per l’avin-
guda Terra Nostra. El pressupost 
és de 1.051.542 euros i Acsa n’és 
la constructora. L’objectiu és po-
tenciar aquesta via com a eix cen-
tral del barri, conjuntament amb 
l’avinguda. Els vianants tindran 
prioritat de pas, de manera que 
l’accés dels vehicles serà exclusiu 
per al veïnat. Se substituirà l’arbrat 
existent, s’instal·laran nou enllume-
nat i mobiliari urbà i se soterraran 
les línies de serveis públics.  

Carrer  Major. El projecte més am-
biciós del FEIL és la remodelació 
del carrer Major (3,4 milions). 
Donat que cal obrir una rasa de 
tres metres de profunditat per al 

clavegueram, no es descarta tallar 
el pas de vianants del carrer Ro-
camora per motius de seguretat, 
únicament si és estrictament ne-
cessari. “La intervenció es fa per 
resoldre l’endèmic problema de 
clavegueram del carrer Major”, 
ha explicat l’alcalde. La complexi-
tat de les obres està provocant la 
constant presa de decisions per mi-
nimitzar els seus efectes. L’Ajunta-
ment i els comerciants han arribat 
a acords que han modifi cat el pla-
nejament inicial, com l’obertura al 
trànsit del tram entre el carrer Ge-
neralitat i Bogatell –quan només 
es preveia deixar passar els vehi-
cles de càrrega i descàrrega– o la 
reubicació de la zona blava del car-
rer Major entre Guadiana i Jaume 
I i no exclusivament en aquesta 
darrera via. També s’ha acordat 
aplicar bonifi cacions en el paga-
ment de les taxes municipals.

L’objectiu és fer de 
Lleida i Alzina dos eixos 
que reforcin l’avinguda 
Terra Nostra i la rambla 
dels Països Catalans

Silvia Díaz | Montcada

Obres per millorar el clavegueram del carrer Major, davant l’accés de Rocamora | SANTI ROMERO

La FAVMiR crea una 
comissió per fer seguiment 
del preu dels serveis PÀG. 7

‘Obert per obres’, iniciativa per incentivar les vendes

Els comerciants i l’Ajuntament 
han acordat posar en marxa una 
campanya de promoció dels es-
tabliments del carrer Major, amb 
el lema Obert per obres. L’objectiu 
de la iniciativa és incentivar les 
vendes i evitar que la clientela 
deixi de comprar en aquestes 
botigues per la incomoditat que 
suposa que el carrer estigui aix-
ecat. El Consistori ha adquirit 
12.000 tiquets d’aparcament de 
mitja hora a Opciones Viales, la 

concessionària de la zona blava 
a Montcada, i el 22 d’abril els va 
lliurar a representants de Mont-
cada Centre Comerç (MCC), que 
s’encarregaran de distribuir-los 
entre els botiguers del carrer Ma-
jor, que els lliuraran als usuaris. 
“Mentre durin les obres, cada 
15 dies farem un sorteig de 300 
euros a gastar en comerços as-
sociats, per atraure els clients”, 
ha avançat Enric Expósito, de 
l’MCC | SD

campanya comercial

laveu.cat/noticies
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Homenatge a les dones per la seva 
contribució a l’actual democràcia
Una conferència, feta a la Casa de la Vila, repassa el model de ciutadania al segle XXI

L’advocada i exparlamentària 
Ana M. Ruiz Tagle i la catedrà-
tica de Dret Civil i l’exrectora de 
la Universitat Pablo de Olavide 
de Sevilla, Rosario Valpuesta, van 
parlar el 17 d’abril a Montcada 
sobre el nou model de ciutadania 
al segle XXI en una conferència 
organitzada per la Regidoria de 
Dona i Igualtat i el Departament 
de Planifi cació Estratègica. En la 
seva intervenció, Ruiz Tagle es 
va referir al paper que han tingut 
les dones en la consolidació de la 
democràcia a Espanya i va parlar 
de les fi tes assolides però també de 
les assignatures pendents: “L’ob-
jectiu que ens hem de marcar 
és aconseguir la igualtat d’opor-

tunitats per a tots, però, si bé el 
primer esglaó és el de la igualtat 
de gènere, la plena democràcia 
només l’assolirem si eradiquem 
l’extrema pobresa”.
Valpuesta, per la seva banda, es va 
referir a l’actual model social basat 
en la masculinitat. “Cal que les 
agendes polítiques incorporin 
la necessitat d’un canvi perquè 
tot es fa des d’una perspectiva 
masculina i no tenen en comp-
te les necessitats de les dones”, 
va dir la catedràtica. Després de 
la conferència, presentada per la 
regidora de Dona i Igualtat, M. 
Teresa Gallego (PSC), i que va 
cloure l’alcalde, César Arrizabala-
ga (PSC), amb un reconeixement 
cap a la tasca que fan les dones so-

cialment, es va obsequiar amb una 
rosa les regidores que hi ha hagut 
durant els 30 anys d’ajuntaments 
democràtics al municipi.

Acte central. El 13 de maig l’Ajun-
tament farà un acte institucional 
per celebrar les tres dècades de de-
mocràcia. Hi haurà una conferèn-
cia a la sala institucional de la Casa 
de la Vila, a les 19.30h, a càrrec de 
Salvador Esteve, president de l’As-
sociació Catalana de Municipis; Ra-
fael Ribó, Síndic de Greuges, i Joan 
Marcet, vicepresident de la mesa al 
primer mandat del Congrés dels 
Diputats, així com la inauguració 
d’una exposició fotogràfi ca i docu-
mental sobre els 30 anys d’història 
de l’Ajuntament montcadenc. 

Pilar Abián | Montcada

30 ANYS D’AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS

El PSC recorda els ‘infants de la guerra’
L’agrupació va homenatjar vuit militants que van patir el confl icte i la dictadura

MEMÒRIA HISTÒRICA

L’alcalde amb les conferenciants i algunes de les regidores que han ocupat el càrrec en els 30 anys de democràcia | PILAR ABIÁN

L’agrupació del PSC va fer el 18 
d’abril a l’Auditori un acte en re-
cord de les persones que van patir 
la Guerra Civil i la dictadura fran-
quista. Els socialistes van presentar 
un documental coordinat per la se-
cretària d’Organització, Maria Ele-
na Pérez, on els protagonistes són 
vuit afi liats –sis homes i dues dones 
nascuts entre el 1921 i el 1938– que 
van viure el confl icte bèl.lic “Vo-
líem donar una visió diferent de 
la recuperació de la memòria his-
tòrica a través dels infants, aliens 
als fets, que van patir en primera 
persona les conseqüències de la 
tragèdia”, va explicar Pérez.  
Per la seva banda, el primer secre-
tari del PSC, Francisco Hierro, va 
parlar de la necessitat de recupe-
rar la història més recent “per no 
tornar a cometre els mateixos 

errors”. En aquest sentit també es 
va manifestar l’alcalde, César Ar-
rizabalaga, qui va remarcar que 
“recuperar la memòria històrica 
no és obrir antigues ferides, sinó 
dignifi car, sense odi ni venjança, 
les persones que van lluitar en 
defensa de la democràcia”. A l’ac-

te va assistir Luis García Gallego, 
el fi ll petit d’Ulpiano García, fun-
dador de l’agrupació socialista de 
Montcada i regidor durant la Se-
gona República. La família García 
Gallego es va exiliar a principi de 
1939 a França fugint de la repressió 
franquista.

Foto de família dels homenatjats amb els responsables de l’agrupació | SÍLVIA ALQUÉZAR

Sílvia Alquézar | Montcada
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REIVINDICACIÓ

La FAVMiR proposa mesures socials 
per ajudar les famílies davant la crisi
El col·lectiu va fer una concentració contra la pujada dels preus dels serveis públics

La Federació d’Associacions de Ve-
ïns (FAVMiR) proposa la creació 
d’un fons de cohesió social, fi nan-
çat i gestionat per l’Ajuntament, 
per col·laborar amb les famílies 
que justifi quin no poder assumir el 
pagament de les taxes dels serveis 
públics bàsics. 
Aquest projecte, que neix d’una 
campanya a nivell català promo-
guda per la Confederació d’Asso-
ciacions de Veïns de Catalunya 
(CONFAVC), es va presentar el 
20 d’abril a la regidora de Partici-
pació Ciutadana, M. Teresa Galle-
go (PSC), qui mantindrà trobades 
periòdiques amb l’entitat per fer 
accions conjuntes. Per donar a co-
nèixer les seves reivindicacions a 
la ciutadania i crear una comissió 
de seguiment que recolli les pro-
blemàtiques de les famílies més 
afectades per la crisi, la FAVMiR i 
la CONFAVC van convocar el 17 
d’abril una concentració a la plaça 
de l’Església, que va reunir una se-
tantena de persones. 
Els col·lectius denuncien que, en 

l’actual context econòmic de crisi, 
les companyies “han ignorat” la 
situació inestable de moltes famíli-
es. “La millor política social que 
es pot fer en aquests moments és 
una congelació dels preus, com 
a mesura puntual i, a la llarga, 
una revisió del sistema de tri-
buts”, va explicar el president de 
la FAVMiR, Antonio Cera.  “No 
som contraris als impostos, però 

volem que s’apliquin de forma 
racional”, va argumentar Alfredo 
Vela, de la CONFAVC. 

Sanitat. La FAVMiR ha tancat la 
campanya per reivindicar millores 
en la sanitat pública amb la reco-
llida de més de 5.000 signatures, 
que pròximament es faran arribar 
a l’Ajuntament i al Departament de 
Salut de la Generalitat. 

Silvia Díaz | Montcada

L’AV de Can Cuiàs i les dels distric-
tes barcelonins de Trinitat Nova, 
Vallbona, Torre del Baró i Ciutat 
Meridiana han iniciat una campa-
nya per reclamar que els combois 
de la línia 11 de metro tinguin una 
freqüència de pas com a la resta de 
Barcelona. “Vam començar amb 
una freqüència de 6 minuts, però 
ara passen cada 15”, ha explicat 
el montcadenc Antonio Cera, de la 
coordinadora del metro. 
Els veïns critiquen que l’adequació 
de la xarxa al sistema de conduc-
ció automàtica els està comportant 
molts problemes, una situació que 
s’agreujarà a partir del mes de 
maig, quan l’adaptació a les noves 
tecnologies obligarà a tancar fi ns 
al setembre la parada de Casa de 
l’Aigua i a fer servir un autobús 
llançadora. Per reivindicar la incor-
poració de les millores, les entitats 
van convocar una manifestació el 
15 d’abril i en faran una altra el 
dia 29, a les 18.30h. El recorregut 
començarà a la plaça Roja (Ciutat 
Meridiana) fi ns arribar a la Trinitat 
Nova. “Ens va costar molt tenir el 
metro, no volem perdre’l perquè 
ara a les administracions sembla 
que els fa nosa”, ha dit Cera.

Silvia Díaz | Redacció

La trobada de la Coordinadora Es-
tatal de Plataformes contra la inci-
neració de residus amb la directo-
ra general de Qualitat i Avaluació 
Ambiental del Ministeri d’Indús-
tria i Medi Ambient, María Jesús 
Rodríguez, el passat 22 d’abril no 
ha donat cap fruit positiu. Segons 
ha indicat Manolo Gómez, de la 
Plataforma Antiincineració de 
Mont cada, que també hi va anar a 
Ma drid, “el govern de Zapatero 
no té cap voluntat d’escoltar les 
entitats ecologistes”. A proposta 
del mateix Ministeri d’Indústria i 
Medi Ambient, la Coordinadora 
Estatal passarà per escrit les seves 
reinvindicacions al govern Espa-
nyol i a la Unió Europea per tal 
que s’estableixin limitacions preci-
ses a la incineració de deixalles a 
les cimenteres. 
Gómez considera que l’única via 
que queda és la mobilització po-
pular. “No ens deixen cap altra 
opció”, ha dit, tot recordant que 
l’última setmana del mes de maig 
hi ha convocada una el Bierzo la 
primera trobada estatal de plata-
formes i entitats que rebutgen la 
coincineració de residus a les ci-
menteres.

Pilar Abián | Montcada

El president de la FAVMiR, Antonio Cera, pren la paraula a la concentració del dia 17 | SILVIA DÍAZ

Front comú per 
defensar la línia 
11 de metro

La Plataforma 
torna decebuda 
de Madrid
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El jutjat de pau opta per la mediació 
familiar en la resolució de confl ictes
Les ofi cines locals ofereixen els serveis del Centre de Mediació Familiar de Catalunya

El jutjat de pau de Montcada i Rei-
xac està fent difusió del Centre de 
Mediació Familiar de Catalunya, 
situat a Barcelona. Les persones 
interessades a fer-lo servir poden 
adreçar-se a les ofi cines de Mont-
cada, situades a la Casa de la Vila, 
per tal de demanar dia i hora amb 
els especialistes del Centre, que 
poden desplaçar-se al municipi. El 
servei està adscrit a la Secretaria 
General de Dret i d’Entitats Jurídi-
ques del Departament de Justícia i 
consisteix a resoldre els confl ictes 
familiars a través d’una persona 
mediadora, abans d’optar per la 
justícia ordinària. 
La mediació evita llargs processos 
judicials i redueix el desgast emo-
cional i material dels interessats, a 
més d’agilitar l’actuació de la jus-
tícia. “Fer servir la mediació pot 
reduir la duresa del confl icte i 
trobar una solució d’una forma 
ràpida”, ha explicat el jutge de pau 
de Montcada, Joan López. Els es-
pecialistes del Centre provenen del 

món de la psicologia, la pedagogia 
o el dret i, com a persones alienes 
al confl icte, busquen la millor alter-
nativa per satisfer ambdues parts. 

Procés. La intervenció del me-
diador fa possible que les persones 
puguin parlar del seu confl icte i 
cercar de forma conjunta una so-
lució vàlida, responsable i benefi -
ciosa per a tots, especialment per 
als fi lls. El mediador no decideix 
ni imposa res a les parts, sinó que 

les escolta i les ajuda a arribar a 
l’acord, per elles mateixes, a través 
del diàleg. “La gent cada vegada 
s’acull més a aquesta opció”, as-
segura López, qui també ha apun-
tat que el Centre de Mediació ha 
passat d’atendre al voltant de 200 
consultes al 2007 fi ns més de 2.000 
l’any passat, en l’àmbit català. Per 
a més informació, es pot consultar 
el web del Centre, www.gencat.cat/
justicia/medfam o bé trucar al telèfon 
935 674 484.

Silvia Díaz | Redacció

El jutge de pau de Montcada, Joan López, al seu despatx, amb la secretària del jutjat | PILAR ABIÁN

NOU SERVEI
en 2 minuts...

> Pràctica guia sobre el transport públic
L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), en col·laboració amb 
l’Ajuntament, ha editat una guia en format butxaca que recull tota 
la informació sobre els mitjans de transport públic que passen per 
Montcada i Reixac: autobusos, tren i metro. L’opuscle, que es distri-
bueix gra tuïtament pels equipaments municipals,  inclou els horaris i 
la freqüència de cada mitjà. La informació es complementa amb un 
plànol de la ciutat amb els seus recorreguts, on també es delimiten les 
parades i els sentits dels autobusos | PA

> Exposició de les llistes del cens electoral 
Fins al 27 d’abril s’exposaran al públic les llistes del cens electoral per-
què les persones interessades les consultin a l’efecte de presentar re-
clamacions i poder votar sense problemes a les properes eleccions al 
Parlament Europeu, que es realitzaran el 7 de juny. La consulta s’ha de 
fer a l’Ofi cina d’Atenció Ciutadana (OAC), que obre de 8 a 19h | SD

> La crisi també afecta el centre de negocis 
L’Ajuntament i Edifi caciones Alcaraz negocien la rescissió o bé l’ajor-
nament del conveni que van signar al març del 2007 segons el qual 
la constructora es comprometia a edifi car un centre de negocis al po-
lígon del Pla d’en Coll –al solar 
que apareix a la imatge–, a 
solar que hi ha al costat de la 
Comissaria dels Mossos d’Es-
quadra assumint-ne el cost a 
canvi de la seva explotació du-
rant 40 anys. El govern local va 
informar d’aquesta qüestió en 
el darrer Ple municipal en res-
posta a la pregunta formulada pel grup d’Esquerra. L’actual conjuntura 
de crisi és la que ha motivat aquest nou plantejament. El centre, de fet, 
s’havia d’haver començat a construir a fi nal del 2007, amb l’objectiu 
d’acollir Promoció i Econòmica i les dependències de la Policia Local. 
davant la possible rescissió del conveni, l’oposició ha sol·licitat al govern 
que reclami a la constructora la compensació corresponent | PA

ARXIU
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L’activitat Fem dissabte, de Projecte Rius, va ser tot un èxit. La vintena de 
persones que va participar en la iniciativa, promoguda per ACER– la ma-
joria nens del CEIP Turó–, va recollir prop de 600 quilos de brossa a la 
llera del Ripoll. Les deixalles eren sobretot plàstics, embolcalls i llaunes. 
L’objectiu de la jornada era cons cienciar la ciutadania que “el riu no és 
una paperera”. L’activitat es va traslladar al 4 d’abril ja que el dia que 
estava prevista es va haver de suspendre a causa de la pluja | SA

> ‘Fem dissabte’ recull 600 quilos de brossa
ACER

Un programa local aposta 
per modernitzar el comerç

Un curs sobre gestió fi nancera 
per al comerç, que comença el 28 
d’abril al Kursaal, és la primera 
activitat d’un programa per a la 
millora dels establiments que ha 
posat en marxa la Regidoria de 
Comerç, amb l’objectiu de moder-
nitzar les botigues i l’efi ciència en 
els sistemes d’organització, per tal 
que s’adeqüin a la demanda actual 
dels clients i, en defi nitiva, que no 
tanquin per no haver-se adaptat 
als canvis. “Des de l’Ajuntament 
estem treballant per ajudar a 
modernitzar i treure els màxims 
rendiments al comerç local, en 
moments tan difícils com els ac-
tuals”, ha indicat el regidor de Co-
merç, Joan Carles Paredes (CiU). 
El curs el promouen la Diputació 
de Barcelona i la Cambra de Co-
merç de Sabadell i, donat l’interès 
per la informació sorgit entre els 
botiguers locals, l’Ajuntament ha 
pogut portar les sessions a Mont-
cada, quan habitualment es fan a 
la seu de la Cambra.

Altres iniciatives. Paral·lelament, 
els comerciants i restauradors po-
den sol·licitar al Consistori la rea-

lització d’una diagnosi individua-
litzada del seu negoci, per detectar 
els punts forts i febles. El preu de 
mercat d’aquests estudis és de 500 
euros però, gràcies a un acord en-
tre la Diputació de Barcelona i la 
Cambra de Comerç de Sabadell, 
el comerciant no pagarà per fer-les. 
Pròximament també s’engegarà un 
projecte pilot per a la iniciació i la 
millora tecnològica dels comerços. 
Per apuntar-se al curs de gestió fi -
nancera o sol·licitar la diagnosi cal 
contactar amb la Regidoria de Co-
merç (Alt de Sant Pere, 73, a Mas 
Rampinyo), al telèfon 935 648 505 
o bé a través de l’adreça electrònica  
mmoya@montcada.org. 

Esmorzar empresarial. Una quaran-
tena d’empresaris va participar el 
21 d’abril a una trobada a l’Hotel 
Ciutat de Montcada impulsada 
per Promoció Econòmica, durant 
la qual el consultor Jaume Villalo-
bos va explicar-los com fer servir 
de forma útil el màrqueting, la co-
municació i la xarxa de contactes 
de qualitat.  “S’han d’oblidar els 
patrons antics que tot ho deixa-
ven en mans del departament 
comercial”, va explicar el tècnic.

El consultor Juanjo Villalobos durant l’esmorzar empresarial sobre màrqueting | SILVIA DÍAZ

09

Una quarantena d’empresaris s’interessa sobre el màrqueting

Silvia Díaz | Montcada

PROMOCIÓ ECONÒMICA

Desapareix la connexió des de Beat Oriol que creuava la carretera controlada per dos semàfors

Ja és obert el nou pas soterrani 
que travessa el vial en sentit Vic 

La connexió que fi ns ara unia el 
carrer Beat Oriol amb la C-17 en 
sentit Vic i que estava controlada 
per dos semàfors ja forma part de 
la història. Des del 20 d’abril, els 
vehicles procedents de Mas Ram-
pinyo i de la carretera de Ripollet 
que vulguin anar cap a Montca-
da Nova o en direcció la Llagosta 
hauran de desviar-se per l’interior 
del polígon Can Tapioles a través 
dels carrers Narcís Monturiol i 
Can Tapiola i travessar la carre-
tera pel nou pas soterrat que s’ha 
construït a la sortida del polígon. 
Aquesta nova connexió enllaçarà 
amb un lateral –on abans estaven 
ubicats els horts– fi ns a la carrete-
ra nacional a l’alçada del pont de 
la línia ferroviària de Vic. 
Coincidint amb aquesta fase de 
la intervenció, també s’ha elimi-
nat la xicana existent fi ns ara, en 
sentit Barcelona. 

Accés a Mas Rampinyo. La con-
nexió entre els dos sentits de la 
C-17 que estava ubicada entre el 

carrer Segre i l’avinguda Cata-
lunya, a l’alçada de la comissaria 
dels Mossos d’Esquadra, s’ha 
traslladat 100 metres en sentit 
Vic. La modifi cació es produeix 
per tal que els operaris puguin 
actuar sobre el tronc central del 
vial en el punt on es durà a terme 
la construcció de la futura rotonda 

que se situarà a l’alçada del carrer 
Castelló i que connectarà Mas 
Rampinyo i el Pla d’en Coll.
D’altra banda, ja han començat 
els treballs d’asfaltat del tram 
de la carretera que va pel nou 
túnel soterrat, uns treballs que 
s’allargaran fi ns a mitjan de 
maig. 

Pilar Abián/Silvia Díaz | Redacció

OBRES A LA C-17

Vial de la sortida del túnel que enllaça Can Tapioles amb la C-17 | SANTI ROMERO
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El veïnat podrà retirar llenya gratis 
del bosc més afectat per la ventada
L’Ajuntament obrirà l’accés al Turó des d’Antoni Pujades per retirar l’excés de fusta

El Departament de Parcs i Jardins 
de Serveis Municipals fa una cri-
da a la ciutadania perquè retiri 
del bosc que envolta el Turó a 
la zona de Terra Nostra la llenya 
acumulada a conseqüència de la 
ventada del passat 24 de gener. 
Aquest fenomen va provocar la 
caiguda de centenars d’arbres, 
molts dels quals no s’han pogut 
retirar i esdevenen un important 
risc en cas d’incendi. Perquè els 
veïns es puguin endur la llenya, 
durant els propers caps de set-
mana s’obrirà l’accés per a ve-
hicles que hi ha al carrer Antoni 
Pujades, que connecta amb el 
local d’Adimir i que permet ar-
ribar fi ns al sector del Turó que 
envolta Ca n’Oller.
Justament, des de mitjan d’abril i 
fi ns a principi de maig, una dotze-
na d’operaris contractats per l’Àrea 
Metropolitana està fent tasques de 
neteja forestal en aquest sector, en 
el marc d’un pla d’ocupació i els vo-
luntaris de l’Associació de Defensa 
Forestal (ADF) també hi estan fent 

actuacions amb el mateix objectiu. 
Els membres d’aquest cos alternen 
les intervencions forestals amb els 
cursos de formació que organitza 
aquests mesos l’ADF de la comar-
ca sobre la conducció de vehicles 
4x4 i l’ús de la motoserra. 

Atacs al punt de guaita. La torre de 
vigilància del Consorci de la Serra-
lada de Marina instal·lada al Turó 

ha sofert en les darreres setmanes 
diversos atacs que han provocat 
greus desperfectes. L’ADF ha de-
nunciat els fets a la Policia Local 
i ha procedit a netejar l’entorn de 
l’estructura que fa un important 
servei durant la campanya de 
prevenció de focs a l’estiu, ja 
que permet vigilar des d’un punt 
elevat bona part dels boscos de 
l’entorn.

Pilar Abián | Redacció

Una dotzena d’operaris de l’AMB fa aquests dies tasques de neteja a prop de Ca n’Oller | S. ROMERO

ACTUACIÓ FORESTAL
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>Societat Els veïns podran escollir 
quin nom volen per a la 
residència PÀG. 14

L’escola bressol Can 
Casamada s’inclou a les 
preinscripcions PÀG. 12

PREINSCRIPCIÓ

La majoria d’infants de P-3 anirà 
a l’escola triada en primera opció
La posada en marxa de les dues línies del CEIP Mas Rampinyo ha contribuït a descongestionar altres centres

Els resultats del termini de pre-
inscripció a les escoles i instituts 
públics i concertats cara al curs 
2009-2010 mostren que l’oferta 
s’adequa gairebé a la demanda 
pel que fa als futurs alumnes de 
P-3 (un total de 375 inscrits) i de 
primer d’ESO (331 alumnes). El 
balanç fi ns i tot ha sorprès la Re-
gidoria d’Educació, que amb les 
dades del cens preveia que caldria 
una aula més de P-3 i que la de-
manda es concentraria a les àrees 
d’infl uència dels CEIP Mitja Cos-
ta i Viver. “Segurament els pares 
hauran apostat per portar els 
nens a centres propers als seus 
llocs de feina”, ha dit la regidora 
d’Educació, Ana Rivas (PSC). 

A l’escola de Terra Nostra, hi ha 
4 infants que hauran d’optar a 
un altre centre i a la de Can Sant 
Joan, hi ha 11 places disponibles. 
La resta de famílies que no ha ob-
tingut plaça en primera opció les 
han demanat al Font Freda (4), 
Reixac (2), La Salle (2) i al Sagrat 
Cor (9), però tenen lloc al Turó, 
El Viver i a l’escola de Mas Ram-
pinyo que, per al proper curs, 
podrà obrir les dues línies que 

oferta. “A les famílies que han 
sol·licitat un centre concertat 
com a primera opció se’ls ad-
judicarà, sempre que es pugui, 
l’escola pública de referència 
en funció d’on visquin”, ha indi-
cat l’edil, qui també ha assegurat 
que l’obertura de la segona línia a 
Mas Duran ha afavorit l’esponja-
ment de la matrícula. 

Secundària. Els IES La Ferreria i 
La Ribera tenen places vacants, 25 
i 17 respectivament, que s’ompliran 
amb els excedents del Montserrat 
Miró, donat que al centre de Mont-
cada Nova la demanda se supera 
en 13 alumnes. A La Salle ha qua-
drat exactament l’oferta amb la 
demanda, 81 places, mentre que 

al Ciutat Meridiana hi ha un ex-
cés de demanda de 6 alumnes. Les 
vacants a La Ferreria es justifi quen 
perquè el Departament d’Educació 
ha incorporat una línia més d’ESO 
i en tindrà tres, per al curs vinent. 
“Tenim una reunió pendent 
amb la delegada territorial per 
analitzar com aquesta amplia-
ció afectarà a l’IES La Ribera, 
al que hem de donar una em-
penta”, ha destacat la regidora. 
La proposta que el Consistori pre-
sentarà a Anna Riuró és rebaixar 
la ràtio de 27 a 30 alumnes per aula 
durant 3 anys, per equilibrar la ma-
trícula entre tots els instituts i per 
afavorir que els joves que arriben 
al municipi a mitjan curs no es con-
centrin en un únic equipament.

Silvia Díaz | Montcada

Alumnes de P-3 del nou CEIP Mas Rampinyo, a Mas Duran, aprofi ten el seu temps lliure al pati per jugar al sorral | SANTI ROMERO

L’Ajuntament proposa 
rebaixar la ràtio per aula 
a secundària de 30 a 27 
alumnes per distribuir 
millor la matrícula

Serveis Socials ha obert el termini 
per atorgar les beques de menja-
dor escolar per al curs vinent per 
a infants des de P-3 fi ns a 6è de 
primària. Les famílies que com-
pleixin amb els requisits ja po-
den presentar la seva sol·licitud 
al centre on estan matriculats els 
seus fi lls fi ns al 8 de maig. Els 
sol·licitants han d’acreditar els 
seus ingressos econòmics així 
com les despeses generals de la 
llar i tota la documentació es pot 
consultar a www.montcada.cat. 

Llibres i sortides. Els ajuts a 
l’escolarització per pagar llibres, 
material i sortides del proper curs 
estaran regits pel mateix criteri 
que les beques. En aquest cas, la 
convocatòria s’amplia i s’adreça a 
alumnes de P-3 fi ns a 4t d’ESO. 
Els interessats poden trucar al te-
lèfon 639 372 402, de 9 a 14h | PA

Obert el termini 
per sol·licitar 
beques i ajuts 
escolars

La idoneïtat del solar que ocupa ac-
tualment la zona d’atletisme, al Pla 
d’en Coll, per construir-hi el nou 
IES Montserrat Miró i els interessos 
de la comunitat per sobre dels parti-
culars d’un grup de veïns són els ar-
guments amb els quals l’Ajuntament 
ha respost al Síndic de Greuges, que 
havia reclamat al Consistori infor-
mació perquè havia notifi cat irre-
gularitats respecte a la resopsta a les 
al·legacions que els veïns del Pla d’en 
Coll van presentar al juliol del 2008, 
abans que el Ple aprovés la cessió del 
terreny a la Generalitat | SD

Resposta del 
govern al Síndic 
sobre el futur IES

l’apunt

Els sindicats CCOO, USTEC-STE, 
ASPEPC-SPS, FETE-UGT i CGT 
han confeccionat un calendari de 
mobilitzacions contra la nova llei 
educativa (LEC), que comença el 
29 d’abril, amb concentracions 
a les 13.15h a tots els munici-
pis, amb el lema A cada poble 
una concentració, a cada centre 
mobilització. Del 4 al 8 de maig, 
les escoles que donin suport a 
la convocatòria enganxaran car-
tells i pancartes reivindicatives 
i organitzaran reunions amb les 
famílies. El 12 de maig tindrà lloc 
una concentració a la plaça Sant 
Jaume de Barcelona (18.30h) 
i al maig i al juny es preveu fer 
jornades de vaga | SD

Mobilitzacions contra la LEC

laveu.cat/societat
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En venda. Nissan micra de color azul. 1.200 
euros. Tel. 696 865 484 (Agustín).
En venta. Piso de 65 m2 en Mas Rampinyo, 
3 habitaciones dobles, cocina equipada y 
reformada, lavadero y cuarto de baño, comedor y 
balcón. Precio: 23,5 millones de pts. De particular 
a particular. Tls. 619 238 005 o bien al 678 886 
429 (José).
Se ofrece. Chico de 33 años para trabajar de 
camarero o mozo de almacén o cualquier tipo de 

trabajo. Con experiencia. Disponibilidad inmediata. 
678 886 429 (preguntar por Paco).
Se ofrece. Chica de 37 años para trabajar por las 
tardes en tareas de limpieza, tanto en portales 
como casas, ofi cinas y fábricas. Con experiencia. 
678 844 274. Preguntar por Loli. 
Es ven o es lloga. Plaça de pàrquing per a cotxe 
gran al c. Aragó. Tel. 620 992 410.
En venta. 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.

taulell d’anuncis gratuïts tel. 935 726 491

L’escola bressol Can Casamada 
obrirà el curs vinent, el dubte és 
la data en què ho farà. Tot depen-
drà de quan fi nalitzin les obres de 
remodelació que s’estan duent a 
terme a l’edifi ci. De moment, la 
Regidoria d’Educació, en una xe-
rrada informativa adreçada a les 
famílies que es va fer el 22 d’abril, 
ha explicat que la llar d’infants 
obrirà les preinscripcions al maig 
com la resta de centres, del dia 4 
al 15, a l’Ofi cina d’Atenció Ciu-
tadana (OAC), i que les classes 
s’iniciaran provisionalment a les 
instal·lacions de Lluís Companys. 
Cal recordar que els usuaris 
d’aquesta llar d’infants –gestio-
nada per la Cooperativa fi ns que 
acabi aquest curs– passaran en la 
seva totalitat a les noves depen-
dències municipals del carrer Co-
lon, ja que l’edifi ci que ocupen en 
l’actualitat es troba afectat urba-
nísticament. Com la capacitat de 
Lluís Companys és inferior a la de 
Can Casamada, hi haurà alumnes 
que, malgrat obtenir plaça en el 

sorteig públic, hauran d’esperar a 
que obrin les noves aules per ini-
ciar el curs, entre ells els nadons. 

Característiques del centre. Els 
treballs de condicionament de 
Can Casamada van començar al 
mes de novembre. El centre tindrà 
capacitat per a 74 alumnes i dispo-
sarà de deu aules. L’adaptació dels 
espais ha obligat a fer una reforma 
integral de l’edifi ci que l’únic que 

conserva intacte és la façana mo-
dernista, inclosa en el catàleg de 
Patrimoni de l’Ajuntament. 
D’altra banda, ja s’ha iniciat el ca-
lendari de portes obertes a les llars 
d’infants. Camí de la Font Freda i 
Les Tres Bessones ja han fet la jor-
nada, l’EB Mitja Costa la fa el 27 
d’abril; Xics La Salle, el 28 d’abril, 
i Camí del Bosc, el dia 29. Totes les 
jornades seran a les 17.30h menys a 
La Salle, a les 18h. 

EDUCACIÓ

Pilar Abián | Montcada

L’Ajuntament inicia les preinscripcions amb l’objectiu d’obrir portes tan aviat com acabin les obres

L’escola bressol Can Casamada 
oferta places per al proper curs

La iniciativa dels estudiants ha rebut el suport de Can Tauler

VEUS JOVES

Alumnes de primària editen 
una revista per a escolars

Cinc estudiants de cinquè de pri-
mària del CEIP Reixac –Albert 
Vázquez, Judith Beteta, Laura 
Cano, Rogell Ballesteros i Víctor 
Quirós– i una alumna de La Sa-
lle –Mireia Brau– són els promo-
tors d’una revista molt original: 
Connecta’t, que editen amb el su-
port de Can Tauler. Cada dimarts 
a la tarda, en sortir de classe, es 
reuneixen a l’Espai Jove sota la 
direcció de la tècnica municipal 
Cristina Espunya i planifi quen els 
continguts de la seva publicació. 
Al març van treure al carrer el pri-
mer número i, abans de fi nal de 
curs, volen editar-ne el segon. Ells 

mateixos trien els temes que vo-
len tractar i fan les fotografi es que 
il·lustren els seus articles. 
La iniciativa va nèixer fa uns 
mesos promoguda per aquests 
estudiants del CEIP Reixac, que 
feien a mà les seves creacions i 
les repartien entre els companys. 
“Vam veure que els escrits te-
nien molt bona acceptació entre 
els companys i vam decidir de-
manar el suport de Can Tauler 
per poder fer una revista més 
elaborada”, explica Judith.
El primer número de la revista el 
van dedicar en bona part al Carna-
val i a presentar-se personalment 
com a redactors de la publicació. 

Pilar Abián | Montcada

Els sis alumnes que han promogut la iniciativa amb el primer número de la revista | PILAR ABIÁN

La reunió informativa que es va convocar a la Casa de la Vila va ser força participativa | P. ABIÁN
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A la majoria de països subdesen-
volupats anar al dentista és un 
luxe a l’abast de ben pocs, per això 
les campanyes que organitza l’ong 
Dentistas sobre ruedas (DSR) a 
l’Àfrica tenen un èxit aclaparador. 
L’entitat, promoguda per profes-
sionals catalans i mallorquins, 
coordina projectes per millorar la 
salut bucodental que consisteixen 
a desplaçar-hi personal voluntari 
i material per tractar els pacients. 
En l’última campanya, feta al fe-
brer, també hi han pres part sis 
alumnes i tres professors de l’IES 
La Ferreria repartits en dues ex-
pedicions diferents. Els estudiants 
de pròtesi dental Núria Ruiz, 
Neus Ferron, Marta Izquierdo i 
Àlex Lluch i els docents Juan Car-
los Penalva i Juan Campos van 
viatjar a Maghama (Mauritània), 
mentre que Marta Benito i Maria 
Medina, d’higiene bucodental i la 
professora Silvia Portero, es van 
desplaçar a Loumpul (Senegal). 

Experiència única. Per a tots ells 
l’experiència ha estat única. “No 
m’esperava que anés tan bé, 
són molt agraïts i veus que amb 
poca cosa són feliços”, explica 
Ruiz. Durant els 10 dies que ha 
durat l’estada, els alumnes han 
compartit amb els seus pacients 
el seu modus vivendi dormint en 

haimes o acollits a cases particu-
lars, menjant els mateixos àpats 
i suportant les mateixes altes 
temperatures. “Quan vam tenir 
l’oportunitat de participar en 
l’experiència, amb alumnes de 
l’IES  Salvador Seguí de Bar-
celona, ja vam explicar als qui 
volien anar que no es tractava 
d’un viatge de plaer”, comenta 
Portero, tot afegint que això va 
frenar més d’un dels aspirants. 
Un altre condicionant va ser que 
cadascú s’havia de pagar el viat-
ge de la seva butxaca. “La veri-
tat és que hem treballat molt i 
que allà les condicions de vida 
són dures, però ha estat una vi-
vència que paga la pena”, diu 
Medina. 
Ara, des de la distància, profes-
sors i alumnes expliquen amb en-

yorança l’odissea de cada viatge, 
amb llargs recorreguts per zones 
desèrtiques fi ns arribar als poblats 
on els esperaven en candeletes 
centenars de pacients, alguns dels 
quals havien recorregut 400 qui-
lòmetres a peu per poder acon-
seguir una pròtesi dental que els 
permetés menjar en condicions i  
millorar la seva estètica. També 
quantifi quen el nombre de per-
sones tractades –al voltant d’un 
miler en el temps rècord d’una 
setmana– i recorden com són 
de soferts. “Mai no es queixen, 
tot i que n’hi havia que li vam 
arribar a fer sis extraccions de 
cop”, explica Penalva. Tant els es-
tudiants com els professors reco-
neixen que l’experiència ha estat 
molt gratifi cant i l’IES no descarta 
poder-la repetir el curs vinent. 

Alumnes i professors col·laboren amb una expedició de l’ONG ‘Dentistas sobre ruedas’

IES LA FERRERIA

Estudiants d’higiene i pròtesi dental, 
en un projecte solidari a l’Àfrica

Pilar Abián | La Ferreria

El grup de pròtesi dental es va desplaçar fi ns a Maghama (Mauritània) el passat mes de febrer | IES LA FERRERIA

A Loumpul (Senegal) van viatjar dues alumnes i una professora d’higiene bucodental | IES LA FERRERIA
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La Geneciana, Vent de Marinada 
o Les Vinyes. Un d’aquests serà el 
nom de la futura residència i centre 
de dia que es construirà a la Rasa, a 
Mas Rampinyo. L’Ajuntament obre 
del 24 d’abril al 31 de maig un pro-
cés participatiu perquè la gent triï el 
nom que més l’agradi. 
Les votacions es podran fer efec-
tives a través de www.montcada.
cat o físicament a l’Ajuntament, a 
la Casa de la Vila, al Kursaal, a 

Montcada Aqua i als centres cí-
vics, on s’ubicaran unes urnes i 
butlletes de participació. Les pa-
peretes van acompanyades d’una 
breu explicació sobre els noms: 
Geneciana, planta herbàcia de 
propietats tòniques, estomacals i 
desinfectants; Vent de Marinada; 
vent que bufa de mar a terra i que 
suavitza el rigor de l’estiu, i Les 
Vinyes, ja que els terrenys on es 
construirà la residència eren una 
antiga zona de vinyes. 

Jurat. Les tres denominacions 
les ha triat un jurat format per 
representants de l’Ajuntament 
i del teixit associatiu i cultural 
del municipi entre les 22 pro-
postes que van presentar les 
entitats: “La participació no ha 
estat molt elevada però agraïm 
l’esforç de les entitats, especial-
ment de la Fundació Cultural”, 
ha explicat la regidora de Salut i 
Serveis Socials, M. Carmen Gon-
zález (CiU). 

La Geneciana, Vent de Marinada i Les Vinyes són les tres opcions que es presenten al públic

PROCÉS PARTICIPATIU

El nom de la futura residència de gent 
gran es triarà per votació popular 

Silvia Díaz | Redacció

Imatge virtual de l’aspecte que tindrà l’edifi ci que es construirà a La Rasa | B&M ARQUITECTES

en 2 minuts...

> Xerrada sobre la invisibilitat de les dones
El 29 d’abril, a les 19h, es farà a la Biblioteca Elisenda de Montcada la 
primera conferència que acull la instal·lació, organitzada per la Regido-
ra Dona i Igualtat. Precisament, el personatge històric que dóna nom a 
l’equipament serà el protagonista de la xerrada que es titula La invisibili-
tat de les dones a la història. Elisenda de Montcada com a dona del seu 
temps. La ponent serà Isabel Segura Soriano, historiadora, escriptora, pro-
fessora i investigadora | PA

La Cofradía Virgen de los Dolores va organitzar el 3 d’abril la processó en 
honor a la seva patrona que va ser força participativa, tal com va succeir 
en les anteriors edicions. Enguany, la Cofradía va presentar una novetat, 
el nou retaule per a la imatge de la verge que ha elaborat el montcadenc 
Carles Ponsa | SD

> Col·lecta a favor dels malalts de càncer
La Junta Local de l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) or-
ganitza el 8 de maig la col·lecta anual a favor de les persones que 
pateixen malalties oncològiques. Els punts de recollida seran al carrer 
Rocamora i la plaça Lluís Companys | SD

L’activitat vol formar els participants respecte les discapacitats

Un centenar de persones fa 
el curs de monitors d’Adimir

L’associació Adimir ha qualifi cat 
d’èxit el fet que gairebé un cente-
nar de persones s’hagi inscrit al 
curs de monitor en el lleure per 
a infants amb necessitats educa-
tives especials, que es va posar 
en marxa el 18 d’abril. El taller 
s’adreça a monitors d’activitats 
extraescolars o esplais, cangurs, 
vetlladors, estudiants de psi-
cologia o teràpia ocupacional i 
voluntariat, entre d’altres àm-

bits vinculats amb el món de la 
discapacitat psíquica i els infants 
i adolescents. Les sessions les 
imparteix la psicòloga especialis-
ta Carme Fernández, que, entre 
d’altres continguts, parla sobre la 
inclusió de les persones amb dis-
minució, les habilitats bàsiques 
que ha de tenir el formador, la 
comunicació, el joc i altres activi-
tats, les tècniques de modifi cació 
de conducta, la prevenció i el tre-
ball amb l’entorn social. 

Silvia Díaz | Redacció

La Casa de la Vila es va omplir de gom a gom en el primer dia del taller | SÍLVIA ALQUÉZAR

La Creu Roja de Cerdanyola-Ri-
pollet-Montcada promou un any 
més l’acolliment familiar voluntari 
d’infants. Des del 1993 s’han adhe-
rit al programa més de 150 menors 
de la demarcació de Barcelona, dels 
quals el 18% resideix al Vallès Oc-
cidental. La campanya dóna suport 
a infants que, per circumstàncies 
adverses, no poden viure en el seu 
nucli familiar d’origen.
Les famílies acollidores poden 
aportar als infants un bon entorn 
educatiu i afectiu en el seu desen-
volupament personal. Prèviament 
i durant el període en què el menor 
és acollit, Creu Roja forma i asses-
sora els voluntaris perquè puguin 
fer la seva tasca i realitza un se-
guiment constant de l’experiència 
donant a la familia acollidora tot el 
seu suport. Les persones interessa-
des a col·laborar en aquesta cam-
panya es poden posar en contacte 
amb l’ong trucant al telèfon 936 
916 161.

Campanya per 
promocionar 
l’acolliment 
d’infants
Pilar Abián | Redacció

PILAR ABIÁN

> Processó de la Cofradía de Can Sant Joan
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La setena edició del Dia d’Águilas 
a Montcada i Reixac ha estat fi del 
a la tradició i un nombrós públic va 
assistir el 19 d’abril a les actuacions 
i la degustació de productes típics 
murcians que es va fer a la plaça 
del Bosc de Can Sant Joan. No 
van faltar les tradicionals migues 
i per a aquesta ocasió, el Centro 
Aguileño, organitzador de l’acte, 
va portar formatge, embotits i vi 
de la denominació d’origen Bu-
llas, una de les tres de la regió de 

Múrcia, conjuntament amb Jumi-
lla i Yecla. L’acte va comptar amb 
l’assistència de l’alcalde, César 
Arrizabalaga (PSC), i del presi-
dent del Centro Aguileño, José M. 
Hernández. Hi van actuar el grups 
musicals Major Stars, L’Espingari 
–que va aprofi tar per presentar al-
guns temes del seu nou disc: Mont-
cada i Reixac– i la rondalla del Cen-
tre Regional de Múrcia a Sabadell. 
L’entitat prepara un nou intercanvi 
cultural per a aquest estiu amb 
Águilas, ciutat agermanada.

El Centro Aguileño prepara un nou intercanvi cultural a l’estiu

AGERMANAMENT

El Dia d’Águilas aplega 200 
persones a Can Sant Joan

Silvia Díaz | Can Sant Joan

La plaça del Bosc de Can Sant Joan va tornar a acollir la degustació de les migues | SILVIA DÍAZ

L’entitat celebra enguany el 18è 
aniversari, motiu pel qual el 
passat 18 d’abril va organitzar 
una doble festa. A la tarda, va 
programar a la plaça Joanot 
Martorell l’actuació del grup 
Desastrosus Cirkus, una 
activitat destinada als infants 
que va comptar amb més d’una 
cinquantena d’assistents. Al 
vespre, tots els membres que 
han passat per l’entitat al llarg 
d’aquests anys van ser convocats 
a una vetllada especial a la sala 
de l’Abi amb la col·laboració 
dels membres del programa 
de Montcada Ràdio Get Back, 
que van amenitzar la festa amb 
música dels 80.

L’Esplai SESA 
arriba a la 
majoria d’edat
Pilar Abián | Redacció

Actuació de Desastrosus Cirkus | SANTI ROMERO
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El web de l’Ajuntament (www.
montcada.cat) ha registrat una 
mitjana de 18.000 visites al mes 
durant el primer trimestre de 
l’any, de les quals 10.587 han es-
tat d’usuaris únics. Amb aquests 
resultats, la pàgina municipal 
manté una tendència a l’alça de 
forma continuada. Les seccions 
més consultades són l’apartat de 
gestió municipal i la relació de 
farmàcies. Com a fet curiós, la 
majoria de visites que rep el web 
des de fora d’Espanya prové del 
Regne Unit.

Subscripció via RSS. La ciutada-
nia ja pot rebre informació muni-
cipal actualitzada amb regularitat 
mitjançant el sistema RSS, for-
mat que permet que els usuaris 
subscrits rebin les novetats que es 
produeixen en els continguts del 
seu interès. 
Les persones que ho desitgin po-
dran subscriure’s gratuïtament 
al web municipal per rebre les 
notícies generades pel Consistori 

i l’agenda d’actes. Per poder uti-
litzar el servi RSS, l’usuari ha de 
disposar d’un lector que es pot 
aconseguir a la xarxa de forma 
gratuïta. Una vegada instal·lat, 
s’han d’escollir els serveis que 
siguin del seu interès i formalit-
zar la subscripció als continguts 
copiant l’adreça URL de l’arxiu 

RSS i escriure-la en el seu lector. 
“Des de l’administració local 
apostem fermament per una 
modernització tecnològica que 
ens permeti millorar els ser-
veis que oferim a la ciutada-
nia”, ha assenyalat la presidenta 
de l’Àrea Interna, M. Carmen 
Porro (PSC).

La ciutadania ja es pot subscriure al servei digital RSS que ofereix informació temàtica

NOVES TECNOLOGIES

El web municipal montcada.cat rep 
una mitjana 18.000 visites al mes

Sílvia Alquézar | Redacció

‘montcada.cat’ destaca en portada els tràmits, els serveis, l’agenda i l’actualitat | LLUIS MALDONADO
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El proper número, el 8 de maig

Entrada al municipio llena de vertidos incontrolados

laveu@montcada.org

Sovint passejo pel municipi i això fa que m’hi fi xi molt en el paisatge. 
Trobo que alguns dels polígons que tenim estan molt descuidats. Qui 
se n’ha de fer càrrec del manteniment? J. A. I Montcada 

L’Ajuntament té convenis amb les diferents juntes de conservació 
dels polígons industrials de la ciutat, mitjançant els quals aquestes 
s’encarreguen del manteniment anual dels espais públics que es 
troben dins dels seus àmbits i, posteriorment, el Consistori con-
tribueix amb el 50% de les despeses generades per l’esmentat 
manteniment. No obstant això, els inspectors de via pública vetllen 
pel bon estat dels vials i les zones públiques de la ciutat. Sergio 
Hermoso, regidor de Serveis Municipals (PSC).

A principio de año denuncié en esta misma 
sección la peligrosidad de la N-150 en el tramo 
cercano a la entrada al cementerio de Collse-
rola. A este problema, que sigue existiendo, se 
le añade otro que también quiero comentar, los 
continuados vertidos que dan un aspecto la-
mentable a una de les entradas al municipio. 
Como este solar queda a pie de carretera, hay 
quien aprovecha para vaciar camiones enteros 
de escombros. Muy cerca está una parada de 
autobús que ha salido también en esta sección 
por lo lamentable que es. A ver si las autorida-
des hacen algo al respecto. 

CHARI URDIALES | TERRA NOSTRA

Taarof bi Salam
Somos vecinos de Montcada de origen 
marroquí y socios de Taarof Bi Sa-
lam. El 17 de febrero solicitamos una 
reunión con el alcalde para exponerle 
nuestro confl icto con el presidente de 
esta asociación, de la que formamos 
parte desde hace muchos años. El 
presidente de Taarof bi Salam regis-
tró en noviembre de 2008 una nueva 
junta directiva que no es legal ya que 
no cumple con el procedimiento que 
marca el estatuto de entidades de la 
Generalitat. Hace más de dos años que 
el presidente y su junta directiva fi nali-
zaron su mandato sin haber convocado 
ninguna asamblea general, a pesar de 
nuestra insistencia. 
Ante la indiferencia del presidente, le 
mandamos una carta certifi cada para 
que convocara una asamblea general 
antes del 15 de diciembre de 2008. 
Más tarde, un porcentaje de socios muy 
superior al 10% que marca la ley le 
mandamos una carta por burofax para 
que convocara una asamblea general 
extraordinaria en el plazo de un mes, 
que fi nalizaba el 18 de enero de 2009. 
Durante todo este tiempo, los socios no 
hemos podido asistir a ninguna reunión 
ni tratar temas de ningún tipo con esta 
junta directiva. No nos han tenido en 
cuenta nunca ni nos han comunicado 
nada. Ante esta situación hemos creado 
una comisión de seis personas en repre-
sentación de una amplia mayoría de so-
cios. Nos gustaría que el ayuntamiento 
mediara en este confl icto y se reuniera 
con nosotros y el presidente de la aso-
ciación para buscar una solución.

Zorha el Gribes
Comisión de socios de Taarof Bi Salam

Prioritat en les inversions
Ara s’ha obert un debat públic sobre 
les inversions de les diverses Adminis-
tracions per superar la crisi econòmi-
ca. Raonablement es qüestionen les 
inversions a bancs i en obres quan les 

inversions en serveis públics resulten 
insufi cients. L’Ajuntament ha presentat 
diversos projectes a la convocatòria del 
Fons Estatal d’Inversió Local. El pro-
jecte referit a la remodelació del carrer 
Major comptaamb un pressupost de 
3.449.537,62 euros. Cal qüestionar la 
forma de participació i la prioritat entre 
els diversos projectes possibles.
D’entrada, un Ajuntament democràtic 
amb voluntat d’escoltar al ciutadà hau-
ria de convocar totes les entitats per 
copsar quins són els millors projectes, 
segons les necessitats prioritàries. Uns 
projectes, fer-los com Ajuntament i d’al-
tres, pressionar la Generalitat o el Minis-
teri per portar-los a fi . En incidir la crisi 
sobre els més desafavorits urgeix, per 
sobre d’altres projectes, la necessitat 
d’invertir més en els serveis socials que 
comporten una millora de la qualitat de 
vida i molts nous llocs de treball, una 
forta millora de l’atenció a les persones 
dependents i vulnerables, amplis cur-
sos de formació professional i assesso-
rament per als aturats, una important 
millora dels serveis públics en la salut 
i en l’educació. A nivell d’obres, en lloc 
de promoure nous vials per cotxes i ha-
bitatges de nova construcció, cal inver-
tir més en la rehabilitació d’habitatges, 
sense exigir pagament a persones sense 
sufi cients recursos i potenciar una forta 
millora del transport públic: bus i tren 
de rodalies. 
La greu situació econòmico-social i la 
promesa de noves inversions és una 
bona ocasió d’obrir un debat públic 
amb la participació i diàleg de totes i de 
tots per encarar futurs projectes. 

Manel Borrell
Can Sant Joan 

Agradecimiento
La Asociación de Discapacitados ADI-
MIR agradece infi nitamente la colabo-
ración económica recibida por el pub 
Boulevard de Carretera Vella, que nos 
cedió el importe íntegro de la entrada 

a un concierto hecho al fi nal del año 
pasado. Para nosotros, que dedicamos 
muchas horas a sensibilizar a nuestra 
población de la problemática que im-
plica enfrentarse a una discapacidad, 
resulta reconfortante e importante que 
haya empresarios dispuestos a echarnos 
una mano. Gracias a la colaboración del 
Boulevard y de Xavier Fernández Mora 
un niño de Montcada que tiene que des-
plazarse a otro municipio para recibir la 
educación adecuada a sus necesidades 
podrá disfrutar de la compañía de otros 
niños de su población, al realizar uno de 
nuestros proyectos de integración. Éste 
consiste en que recibe la asistencia de 
un monitor en una actividad extraesco-
lar que le permite no sólo ser conocido y 
respetado por otros niños de su entorno, 
sino a la vez, desenvolverse en un medio 
que hasta ahora le resultaba difícil. No 
hay dinero pague la sonrisa de un niño, 
pero a veces, es necesario para hacer 
realidad lo que para la mayoría está al 
alcance de la mano. Desde aquí damos 
las gracias por la iniciativa y animamos 
a otros empresarios, comerciantes y ar-
tistas a repetir estas iniciativas.

Adimir
Montcada

Fundación Masoliver
En fecha 25 de julio de 1991, mi es-
poso, Juan Ramón Masoliver Martínez, 
y yo donamos al Ayuntamiento, para 
disfrute de Montcada i Reixac la nuda 
propiedad de las fi ncas y viviendas de 
nuestra propiedad (Carretera de Vallen-
çana). En dicha donación se contem-
plaba que como contraprestación a la 
misma, entre otras cuestiones, estaba 
la obligación por parte del Ayuntamien-
to de la constitución de una Fundación 
Cultural, con el nombre de “Juan Ra-
món Masoliver”. A día de hoy, y 17 años 
después, la Fundación no ha sido cons-
tituída, como nos ha informado la Direc-
ción General de Derechos y Entidades 
Jurídicas, Departamento de Justicia de 

la Generalitat. Lo único que existe es un 
ente local que no es una Fundación y 
está prácticamente inoperante.
Otra de las obligaciones asumidas por 
el Ayuntamiento fue la de hacerse cargo 
de las reparaciones extraordinarias de 
la vivienda y fi nca. Informarles que la 
vivienda en la que vivo se encuentra en 
un estado lamentable, con importantes 
patologías estructurales, y sin las medi-
das de seguridad necesarias. Un Infor-
me de Arquitectos fi rmado el día 1 de 
abril de 2009 lo acredita. Informe que 
he aportado al Juzgado. Estoy esperan-
do que constituyan la Fundación para 
donar a la misma el fondo bibliográfi co, 
(15.000 libros) a la Fundación. Y a tra-
vés de la presente carta, denuncio estos 
hechos e informo que he interpuesto 
una demanda judicial contra al Ayunta-
miento por estos incumplimientos. 

Emilia de Vega Cifrian
Vallençana

Semana de difuntos
Querida Carmen Cano, siento con pro-
fundidad tu muerte. Tuvimos la suerte 
de concerte como ser humano, nunca te 
faltó una sonrisa pese a sufrir la quimio-
terapia durante algo más de dos años y 
una operación anterior. La enfermedad 
pudo contigo a pesar de las enormes ga-
nas de vivir que tenías. Tu marido tam-
bién falleció y estoy segura de que aho-
ra descansáis en paz. Tu muerte fue dos 
días antres de la de mi padre, él me dio 
cariño y nunca me faltó nada. El dolor 
es como una espinita clavada que con 
el tiempo mengua pero los recuerdos 
nunca se irán. No os olvidaremos, des-
cansad en paz. A los familiares que han 
perdido algún ser querido, los mismos 
deseos de superación en sus vidas. 

Sandra Fernández
Montcada Nova

Fe d’errates
En el reportatge publicat sobre la guerra ci-
vil, el nom publicat com a Josep Riera cor-
respon a Joan Riera i M. Dolores del Río és 
M. Dolores Río.

“Si el senyor Ankli fos aquí 
això no passaria”. Moltes per-
sones han pronunciat aquesta 
frase en els darrers 25 anys, 
el període en què Aismalibar, 
una de les empreses punte-
res de la ciutat que va arribar 
a tenir 1.595 treballadors en 
la dècada dels anys 70, ha 
estat reduint progressivament 
la seva plantilla, afrontant crisi 
darrera crisi, fi ns arribar a la 
vuitantena d’empleats amb 
què compta avui dia. El decliu 
va començar després de la mort 
del fundador de la factoria Wal-
ter L. Ankli (1909 Suïssa-1975 
Montcada). Quan va desaparèi-
xer l’home que va crear l’imperi 
i que es va fer amb la propie-
tat de bona part dels polígons 
Molí d’en Bisbe, Foinvasa i 
Can Tapioles, Aismalibar va 
ser adquirida per una fi rma 
nordamericana United Tech-
nologies. Després va tornar 
a tenir un propietari suís, Von 
Roll, fi ns que al 2002 va pas-
sar a ser del grup fi nancer de 
la família Sarasola. 
En tot aquest procés, Aisma-
libar ha passat d’un model de 
gestió presidencialista, centrat 
en la persona d’Ankli –que, si 
bé actuava amb duresa es-
pecialment amb els seus di-
rectius, tenia sovint actituds 
paternalistes cap als treballa-
dors– a un altre sistema abso-
lutament impersonal. Tant és 
així que l’actual plantilla mai 
no ha vist l’actual propietari 
del negoci. Aquesta distància 
física i emocional contribueix 
a què la direcció actuï com 
ho està fent, incomplint els 
acords pactats amb el comitè 
d’empresa i sent insensible a 
les demandes dels treballa-
dors. Amb aquest panorama, 
Aismalibar sembla tenir els 
dies comptats.
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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

24 l divendres
Cinema. Pink fl amingos, de John 
Waters, en el marc del cicle Cinema 
Sessió Contínua. Hora: 21.30h. Lloc: 
Abi (Colón, 5). Entrada lliure.

25 l dissabte
Concert. De jazz amb el grup Nuno Cam-
pos Trio . Hora: 22h. Lloc: Abi. Preu: 5 
euros per als socis i els grups a partir de 
3 persones i 7 per a la resta.

Teatre. M de Roig. Paraules d’avui, 
amb l’actriu Mariona Casanovas i el gui-
tarrista Emili Cuenca. Hora: 22h. Lloc: 
Auditori. Preu: 6 euros.

26 l diumenge
Dia de la Dansa. Actuació d’entitats i es-
coles de ball de Montcada i Reixac amb 
motiu del Dia Internacional de la Dansa. 
Hora: 11h. Lloc: Plaça Joanot Martorell.

Teatre familiar. Contes d’aquí i d’allà. 
Hora: 12h. Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs. 
Organitza: Xarxa de Participació Ciutada-
na i Lapsus Teatre.

28 l dimarts
Presentació. Del llibre El misteri del 
gran duc, de l’AMPA del CEIP el Turó. 
Hora: 17.30h. Lloc: Auditori Municipal.

29 l dimecres
Xerrada. “La invisibilitat de la dona a la 
història. Elisenda de Montcada com a 
dona del seu temps”, a càrrec d’Isabel 
Segura Soriano. Hora: 19h. Lloc: Biblio-
teca Elisenda de Montcada.

30 l dijous
Taller de cuina. Monogràfi c: La temp-
tació, pintxos i tapes. Hora: 18h. Lloc: 
Centre Cívic L’Alzina. Organitza: Xarxa 
de Dinamització.

Festa Major. De Mas Rampinyo. Hora: 
19.30h (veure actes del programa a la 
pàgina 26).

2 l dissabte
Petanca. Gran Dia de la petanca amb 
torneig i botifarrada. Hora: 9h. Lloc: Pis-
tes de Petanca del Casal de Gent Gran 
Casa de la Mina.

4 l dilluns
Preinscripcions. A les escoles bressol de 
Montcada i Reixac. Fins al 15 de maig.

5 l dimarts
Inauguració. De l’exposició sobre el 25è 

aniversari de la Marxa a peu a Montse-
rrat. Hora: 19.30h. Lloc: Casa de la Vila. 
Organitza: El Cim.

Vetllada poètico-musical. Nova sessió 
del cicle “Coses que passen”, amb el 
títol Hikikomori. Hora: 20h. Lloc: Espai 
Cultural Kursaal.

6 l dimecres
Cinema. Portero de noche, de Liliana 
Cavani, dins del Cicle de cinema eròtic 
al Casal. Hora: 17h. Lloc: Casal de la 
Gent Gran Casa de la Mina.

7 l dijous
Inauguració. De l’exposició de pintu-
ra de Francisco Sánchez Viejo. Hora: 
19.30h. Lloc: Kursaal. 

8 l divendres
Col·lecta. A favor dels malalts de càncer. 
Hora: De 10 a 19.30h. Lloc: al passeig 
Rocamora i a la plaça Lluís Companys. 
Organitza: secció local de l’Associació 
Espanyola contra el Càncer.

Teatre amateur. Dèria x Neruda, de 
Dèria Teatre. Hora: 22h. Lloc: Espai Cul-
tural Kursaal.

Concert. Del grup local Elmo Sedean. 
Hora: 22h. Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs. 
Entrada lliure.

Dia Internacional 
de la Dansa

26 d’abril, 11h a la plaça 
Joanot Martorell

(veure els grups participants a 
la pàgina 25)

Farmàcies

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

24 25 26

1 2 328 29 3027

4 

J.Vila Pardo Pardo

Duran J.Vila J.VilaV.Nieto J.Relat RivasE.Relat

RivasE.Relat V.Nieto J.RelatGuix

6 87
Duran Duran

9 10

abril/maig

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

www.montcada.cat

Exposició del concurs
‘Guanya’t un punt’
Fins al 3 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
Teatre amateur

Sala Sebastià Heredia

DÈRIA x NERUDA
de Dèria Teatre
8 de maig, 22h 
Preu: 3,5 euros

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

 TEATRE
 M DE ROIG
 de la Cia. Mariona Casanovas
 25 d’abril, a les 22h

5
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>Cultura El premi ‘Crims 
de tinta’ recau en 
Carles Quílez  PÀG. 24

La festa major de Mas 
Rampinyo comença 
el 30 d’abril PÀG. 26

El autobús circular, la recreació del 
gadità Antonio Serrano del mite 
greg de Caronte, ha estat l’obra 
guanyadora de la cinquena edi-
ció del Premi de Microrelats El 
Basar, convocat per Montcada 
Comunicació i dotat amb 2.000 
euros. El veredicte es va fer pú-
blic el 18 d’abril, en el marc d’un 
sopar literari que es va celebrar 
al restaurant Sant Lluc, amb l’as-
sistència de gairebé un centenar 
de persones, entre elles, l’alcal-
de, César Arrizabalaga (PSC),  
diversos regidors, el director de 
Lafarge Cementos a Montcada–
empresa patrocinadora– Oswal-
do Pereda, quatre dels cinc fi na-
listes, representants d’entitats i 
membres del món literari i artístic 
local. Jordi Amenós i Sam Aten-
cia van amenitzar la vetllada.

Valoracions.“És un premi exem-
plar i la feina de difusió del mi-
crorelat és magnífi ca”, va dir en 
la seva intervenció el guanyador, 
de 44 anys, professor de Filologia 
Clàssica de la Universitat de Ca-
dis. Sobre el seu relat, l’autor ha 
destacat que tenia clar que volia 
representar Caronte com un con-
ductor d’autobús i que veient les 
notícies sobre accidents de tràn-
sit va acabar de perfi lar el relat. 
“Sé que és un text dur perquè 
en el rerefons hi ha un sinistre 
amb infants pel mig”, va mani-
festar Serrano. Els altres quatre 

fi nalistes eren Marta Finazzi, de 
Girona, per Fers; Josep Martín 
Salat, de Montcada i Reixac, per 
Incredulitat; Esteve Compte, de 
Cornellà, per Batuda al barri, i 
Diego Rincón, de Mèxic, per Un 
hombre sentado ve a una niña bailar 
–aquest últim no va assistir a l’ac-
te. El director de Montcada Co-
municació, Lluís Maldonado, va 
anunciar com a novetat que “a 
partir d’aquesta edició el gua-
nyador tindrà la possibilitat de 
publicar un llibre propi de mi-
crorelats”.

Nou volum. A l’acte es va pre-
sentar el llibre MicroOrganismes, 
que recull els 28 microrelats se-
leccionats pel jurat, format pels 
escriptors i crítics literaris Sònia 
Hernàndez i Juan Antonio Ma-
soliver, i el crític Fernando Valls. 
Hernàndez va encoratjar els au-
tors de Montcada a participar al 
concurs, que enguany ha superat 
el miler d’autors, i Masoliver va 
destacar la qualitat literària del 
microrelat guanyador. L’alcalde 
va elogiar l’esforç de Montcada 
Comunicació per tirar endavant 
el premi. Eva Sereno, que ha fet 
les il·lustracions d’aquesta edi-
ció, i l’artista Maese Pérez, que 
va il·lustrar el primer volum 
Microvisions,  van rebre sengles 
plaques en reconeixement a la 
seva tasca. El llibre es pot adqui-
rir al departament de Montcada 
Comunicació al preu de 5 euros.

V PREMI DE MICRORELATS ‘EL BASAR’

Montcada Comunicació anuncia que a partir d’aquesta edició l’autor guanyador tindrà la possibilitat de publicar un llibre de microrelats

‘El autobús circular’ recrea el mite grec 
de Caronte, que guia les ànimes dels morts
Silvia Díaz | Montcada

A dalt, Oswaldo Pereda amb els fi nalistes, i abaix, Amenós i Atencia

D’esquerra a dreta, el guanyador,  Antonio Serrano, i la resta de fi nalistes, E.Compte, M. Finazzi i Josep Martín, amb l’alcalde | FOTOS: SANTIROMERO

Eva Sereno i Maese Pérez van rebre una placa de reconeixement

laveu.cat/cultura
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“Aquest llibre ens permet 
passejar-nos per carrers sense 
asfaltar i sentir el brogit co-
mercial i l’olor de les botigues 
on ànavem de petits”. Amb 
aquestes paraules l’autor del re-
cull gràfi c de Montcada i Reixac 
L’Abans, Jaume Alcázar, va convi-
dar els assistents a la presentació 

–feta a l’Auditori el 22 d’abril 
amb més de 200 persones– a 
gaudir del col·leccionable que ha 
publicat l’editorial Efadós, amb 
la col·laboració de l’Ajuntament. 
Els fascicles es poden comprar, 
al preu de 2,5 euros, tots els di-
vendres als quioscos, llibreries i 
papereries del municipi. Les foto-
grafi es, bona part de les quals són 

inèdites, provenen de la Fundació 
Cultural, de l’arxiu Matllo-Agui-
lar i de l’arxiu de Josep Busquets. 
Una altra part important prové 
dels àlbums particulars de més 
d’un centenar de famílies, “que 
li han donat una dimensió hu-
mana a la feina de recuperació 
de la memòria històrica”, va 
afegir l’historiador.

SANT JORDI ‘09

Els poetes Enrique Badosa, 
Juan Antonio Masoliver, Fran-
cesc Parcerisas i José Corredor-
Matheos van protagonitzar una   
lectura de poemes el 15 d’abril 
en el marc de la VIII Jornada 
Literària Juan Ramón Masoli-
ver que la Fundació del mateix 
nom va fer a la Casa de la Vila. 

L’acte va ser un homenatge a 
l’erudit de Vallençana i la seva 
passió per la literatura i, especial-
ment, per la poesia. Badosa va 
qualifi car Masoliver “d’home 
posseït pels déus de l’amistat, 
la literatura i els viatges”. 

Aportacions. Corredor-Matheos 
va fer referència a la gran apor-

tació que va suposar l’editorial 
Yunque de poesia, que va im-
pulsar Masoliver, “per als jo-
ves que als anys quaranta te-
níem inquietuds per la poesia 
que es feia fora d’Espanya”. 
Parcerisas va manifestar la seva 
admiració per les crítiques que 
l’autor feia a La Vanguardia i el 
nebot de l’erudit va rescatar 

alguns moments especials de 
la relació amb el seu oncle. La 
coor dinadora de la Jornada, 
Sònia Hernández, va destacar 

que la Fundació ja disposa d’un 
espai a la biblioteca Elisenda de 
Montcada inaugurada el passat 
28 de març.

Una lectura de poemes recorda la 
fi gura de l’erudit Juan R. Masoliver

El llibre ha comptat amb un consell assessor format per ciutadans montcadencs, que van posar al fi nal de l’acte amb les autoritats | L.GRAU

S.Hernández, E. Badosa, Juan A. Masoliver, F.Parcerisas i Josep Corredor-Matheos | L.GRAU

Riera i Mateos presenten
un original ‘Abecedari’

Elisa Riera, a l’esquerra, la regidora Amèlia Morral i Tonyi Mateos, a la presentació | PILAR ABIÁN

Ja es pot trobar a les llibreries 
de Montcada l’última obra de 
la poetessa montcadenca Elisa  
Rie ra, feta en comú amb la 
dissenyadora gràfi ca gironina 
Tonyi Mateos, i titulada Abe-
cedari. Es tracta d’un conjunt 
d’haikús de l’a fi ns a la zeta, 
il·lustrats amb imatges en for-
ma de targetó i relligats dintre 
d’una capsa. La presentació del 
treball es va fer el 16 d’abril a la 
Casa de la Vila davant de prop 

d’un centenar de persones. Rie-
ra i Mateos van explicar el pro-
cés d’elaboració de l’obra, que 
es va començar a gestar l’any 
2004. Ambdues van coincidir a 
qualifi car de molt satisfactori el 
treball en comú i van manifes-
tar la voluntat de tornar a repe-
tir l’experiència. D’altra banda, 
Riera acaba d’obtenir el 1r pre-
mi de Poesia dels Jocs Florals 
per a Gent Gran “Camp d’en 
Grassot-Gràcia” de Barcelona 
amb el poema Llunyania.

Pilar Abián | Montcada

L’obra combina haikús i imatges i ja està a les llibreries locals

El crític de Vallençana va impulsar la revista ‘Entregas de Poesia’ i l’editorial Yunque de poesia

Es presenta la col·lecció ‘L’Abans’, un 
recull fotogràfi c sobre la història local
La publicació, que es pot adquirir a les llibreries i quioscos de Montcada, inclou 950 imatges

Laura Grau | Montcada

Laura Grau | Montcada
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SANT JORDI 09

> El concurs ‘Guanya’t un punt’ torna a batre el rècord de participants

L’entitat ha publicat un llibre amb els guanyadors 2009 i els millors contes d’aquesta dècada 

El lliurament de premis del con-
curs Els Contes d’en Sergi, fet el 
17 d’abril i promogut pel Centre 
Juvenil La Ballesta, va tenir un 
caràcter especial. Amb motiu 
del seu desè aniversari, l’entitat 
va reunir a la Casa de la Vila 
membres del grup promotor 
del premi –format per Montse 
Trias, Elisa Riera, Carme Vilà, 
Rosa Ripoll, Jorge Gómez, Pedro 
Gómez i els desapareguts Carles 
Vilalta i Joan Capella–, diversos 
col·laboradors i representants 
dels  centres educatius de Mont-
cada i de l’Ajuntament. A tots ells 
se’ls va lliurar un exemplar d’Els 
Contes d’en Sergi 2009 –que in-

clou els guanyadors d’aquest any 
i els millors d’aquesta dècada–i 
un cartell il·lustratiu de l’actual  
edició, dissenyat per l’artista 
Maese  Pérez. A la primera edició 
es van presentar 150 contes i a 
l’última, 1.023. “En tots aquests 
anys hem rebut més de 5.000 
treballs”, va explicar Pedro Gó-
mez, germà de Sergio Gómez, 
que va morir al 1998 i en honor 
del qual es va crear el premi. “El 
seu record és el que ens ha mo-
tivat a tirar endavant el con-
curs any rere any”, va afegir.

Acte multitudinari. El lliurament 
de premis del 2009, a l’Audito-
ri, va tornar a ser multitudinari 

i l’equipament es va omplir de 
gom a gom d’infants amb els 
seus pares, per rebre els guar-
dons –60 euros a gastar en mate-
rial– i gaudir de l’espectacle que 
van dur a terme la narradora 
Anna Roca, el montcadenc Jordi 
Amenós –vinculat a La Ballesta– 
i el músic Sam Atencia. Un dels 
moments més emotius va ser la 
intervenció de Jorge Gómez, qui 
va parlar sobre l’afi ció de Sergi 
d’anar al Pedraforca, “la mun-
tanya màgica”: “Hi ha qui diu 
que en aquest indret pots par-
lar amb en Sergio”. L’alcalde, 
César Arrizabalaga (PSC), va 
destacar la tasca de l’entitat i la 
seva capacitat de convocatòria.  

Silvia Díaz | Montcada

M. Àngels Guiu, traductora de 
professió i veïna de l’Ametlla 
del Vallès, ha guanyat el primer 
premi del certamen Vet aquí un 
gat, dotat amb 800 euros, amb 
el conte La Jana i el beuratge mà-
gic. Per a Guiu, aquesta és la 
primera incursió en la literatura 
infantil: “Guanyar ha estat una 
autèntica sorpresa, perquè fi ns 
ara els únics relats que he fet 
han estat per a adults”. Xavier 
Jové, de Peralada –guanyador de 

l’anterior edició– ha estat fi na-
lista amb el conte Un pastís per a 
l’agent secret. L’edició del 2009 ha 
comptat amb una vuitantena de 
contes, dels quals 5 pertanyien a 
veïns del municipi. Tot i així, el 
jurat va declarar desert l’apartat 
local. El veredicte es va fer pú-
blic el 21 d’abril a l’Auditori amb 
la presència de representants del 
jurat i de l’Ajuntament. Durant 
l’acte es va presentar el llibre que 
recull els millors contes del Vet 
aquí un gat 2008. 

M. Àngels Guiu guanya 
el ‘Vet aquí un gat’

Pilar Abián | Montcada

Xavier Jové, guanyador de l’any passat, obté el segon guardó

Els guanyadors d’aquesta edició, més alguns concursants d’edicions anteriors, amb els organitzadors i les autoritats municipals | SILVIA DÍAZ

La Ballesta celebra el 10è aniversari 
homenatjant els seus col·laboradors

L’Auditori es va quedar petit per acollir el públic que va acudir al lliurament de premis del concurs Guanya’t 
un punt, organitzat per la Biblioteques de Montcada i Reixac, el 16 d’abril. Enguany el certamen ha batut el 
rècord de participació amb més de 1.500 treballs, 300 més que al 2008. Tots els punts de llibre s’exposen 
a la Casa de la Vila fi ns al 3 de maig. D’altra banda, la I Trobada de col·leccionistes de punts de llibre que es 
va fer el 18 d’abril a Can Sant Joan no va tenir gaire resposta per part del públic | PA

PILAR ABIÁN

Xavier Jové, de Peralada, amb la guanyadora, Àngels Guiu, de l’Ametlla del Vallès | PILAR ABIÁN
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Nova iniciativa civil en 
defensa del patrimoni

La solitud de Patrícia, del periodis-
ta montcadenc Carles Quílez, 
ha estat l’obra guardonada en la 
segona edició del premi “Crims 
de Tinta” de novel·la negra, 
d’intriga i policíaca, que convo-
quen el Departament d’Interior, 
Relacions  Institucionals i Partici-
pació de la Generalitat i l’editorial 
La Magrana.  El jurat va atorgar 
el premi, dotat amb 25.000 eu-
ros i la publicació de la novel·la, 
després de valorar una vintena 
d’obres procedents d’arreu dels 
Països Catalans. 

Valoració. El responsable de la lli-
breria Negra i Criminal de Bar-
celona i membre del jurat, Paco 
Camarasa, va destacar “l’origi-

nalitat de l’obra, inspirada en 
un fet real succeït a Catalunya, 
i el notable esforç de documen-
tació per part de l’autor, que 
ha sabut conjugar amb grà-
cia i estil la crònica periodísti-
ca i la novel·la negra”. Quí lez 
va rebre el premi de la mà del 
conseller d’Interior, Joan Saura 
(ICV-EUiA), durant la celebra-
ció del Dia de les Esquadres, el 
20 d’abril, a l’Auditori de Barce-
lona. El periodista va agrair al 
jurat la seva elecció i va explicar 
que “l’obra és un homenatge al 
periodisme d’investigació”. La 
novel·la parteix d’experiències 
que  l’autor ha vis cut en els vint 
anys que porta com a responsa-
ble de la secció de tribunals a la 
Cadena Ser a Catalunya. 

Laura Grau | Redacció

en 2 minuts...

> Surt el segon llibre d’Els Contes del Turó
L’AMPA del CEIP El Turó presentarà el segon llibre de la col·lecció 
Els Contes del Turó, titulat El misteri del gran duc, el 28 d’abril a 
l’Auditori (17.30h). L’autora, Pepita Matllo, convida els lectors a viure 
una aventura a l’entorn de Reixac. Les il·lustracions han anat a càrrec 
de Carlos Canales i el pròleg és del montcadenc Daniel Zapata | LG

La Fundació Cultural va presentar el número 18 de la seva revista de 
divulgació Quaderns –el 15 d’abril a la seva seu. La publicació ofereix 
un estudi sobre la febre d’or que va afectar Catalunya a principi del 
segle XX i que a Montcada es va traduir en la compra de nombroses 
llicències per a l’explotació de mines.També s’inclou la segona part 
de la crònica de Josep Capella sobre el període de la guerra civil i les 
milícies antifeixistes que van actuar al municipi | LG

LAURA GRAU

A més de recollir fi rmes, la Plataforma va muntar una exposició sobre el patrimoni | SILVIA DÍAZ

Teixidó obté 
el segon premi 
del ‘Violetes 
del Bosc’
El músic i compositor montca-
denc Francesc Teixidó ha gua-
nyat el segon premi de la quarta 
edició del certamen Vio letes del 
Bosc per la seva composició per 
a sardanes Cercles de Poesia. En 
els quatre anys d’història del 
concurs, promogut per Caixa 
Penedès, Teixidó s’hi ha presen-
tat en tres ocasions i en totes ha 
rebut algun guardó; a la segona 
edició en va obtenir el primer 
premi. “La meva composició 
és senzilla, adreçada a la cobla 
Violetes del Bosc, tinc ganes de 
sentir-la al concert que es farà 
a fi nal d’abril”, ha explicat l’ar-
tista, qui s’ha mostrat satisfet del 
nou premi obtingut: “Sempre 
m’ha anat molt bé en aquest 
certamen” | SD

La Plataforma en Defensa del 
Patrimoni ha engegat una re-
collida de signatures per instar 
l’Ajuntament a aprovar el catà-
leg municipal sobre el patrimo-
ni. El col·lectiu va començar a 
captar les fi rmes en una parada 
que va muntar el 19 d’abril a 

la confl uència entre els carrers 
Major i Generalitat, espai on va 
presentar l’exposició “Patrimo-
ni mort”. Segons Daniel Molly, 
del grup “hi ha un compromís 
de l’Ajuntament d’aprovar 
el catàleg i nosaltres, amb 
aquesta campanya, volem ac-
celerar el procés”.

Silvia Díaz | Montcada

CONCURS LITERARI

Carles Quílez guanya el premi ‘Crims de tinta’
La solitud de Patrícia conjuga la crònica periodística amb la novel·la negra i és, segons l’autor, un homenatge al periodisme d’investigació

Al centre de l’escenari, Carles Quílez és aplaudit pel conseller d’Interior, Joan Saura, i els Mossos que van assistir a l’acte | EVA GUILLAMET

> Nova edició de la revista ‘Quaderns’

Nuestro hotel cuenta con 7 salones totalmente equipados y servicio especializado 
en el asesoramiento de todo tipo de celebraciones

bodas, comuniones, bautizos, cumpleaños...

y de regalo una noche GRATIS*

HOTEL SERCOTEL CIUTAT DE MONTCADA ****  I  Verdi, 12  I  08110 Montcada i Reixac  I  Barcelona
T. 935 644 132  I  F. 935 644 650  I  www.hotelciutatdemontcada.com 

*Regalo de una noche en habitación doble. Oferta válida para un mínimo de 25 personas invitadas. Oferta sujeta a disponibilidad del hotel

902 14 15 15  I  www.sercotel.com
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El grup Nuno Campos Trio inaugura 
un cicle de jazz mensual a l’Abi
L’entitat també ha programat un cicle de cinema-fòrum amb pel·lícules considerades “de culte” i no comercials

MÚSICA I CINEMA

Un cop al mes la sala polivalent 
de l’Abi es convertirà en un local 
de jazz gràcies a la iniciativa del 
crític musical Andreu Fàbregas, 
director del programa Camps de 
cotó de Montcada Ràdio i col-
laborador de l’espai IJazzclub 
d’IcatFM. El cicle, que compta 
amb la col·laboració de l’em-
presa d’audio visuals Plan V i el 
patrocini  de la cadena d’hotels 
Sercotel, “pretén donar suport 
a les iniciatives musicals de 
notable i contrastada qualitat 
dins del sector jazzístic català”, 
segons ha explicat Fàbregas.
El programa comença el 25 
d’abril (22h) amb el grup Nuno 
Campos Trio, guanyador de la 
quarta edició del Concurs de 
Jazz de Barcelona. El trio està 
format per Nuno Campos, al 
contrabaix, Marco Mezquida, al 
piano i Ramon Prats, a la bate-
ria. “La banda destaca pel seu 

jazz de caràcter contemporani 
demostrant damunt de l’esce-
nari una brillant tècnica”, ha 
avançat Fàbregas.

Cicle de cinema. Alguns socis i 
amics de l’Abi –Juli Guiu, Gabriel  
Ruiz, Jordi Fàbregas i Albert Es-
pel– han decidit engegar el cicle 
Cinema Sessió Continua amb 
l’objectiu de passar pel·lícules 
un cop cada mes a la sala poliva-
lent i fer després un debat al vol-
tant del fi lm. “La pretensió és 
que siguin pel·lícules que han 
esdevingut de culte, perquè 
en el seu moment van causar 
impacte, bé sigui per l’estèti-
ca, per la banda sonora, pel 
vestuari o pel guió”, ha expli-
cat el president de l’Abi, Miquel 
Àngel Gràcia. La primera sessió 
serà el 24 d’abril (21.30h) amb 
la projecció de la pel·lícula de 
Jonh Waters, “Pink fl amingos”. 
L’entrada serà lliure. Nuno Campos, al contrabaix, és el líder del trio que inaugurarà el cicle de jazz de l’Abi | PLAN.V

Laura Grau | Redacció

Una dotzena de 
grups actuarà
amb motiu del 
Dia Mundial de 
la Dansa

La plaça Joanot Martorell, si-
tuada darrera de l’Ajuntament, 
acollirà el 26 d’abril una mostra 
de les diferents danses i balls 
que es poden aprendre a Mont-
cada, tant a escoles particulars 
com als equipaments munici-
pals amb motiu del Dia Interna-
cional de la Dansa. L’acte, que 
començarà a les 11h, comptarà 
amb la participació del Centre 
Cívic L’Alzina, l’Associa ció Ba-
llet Flamenco Triana, el Grup 
de Dansa Oriental dels cursos 
de Cultura, el Gran Casino de 
Terra Nostra, el Club de ball 
esportiu Endansa, els grups de 
Dansa del Centre Cívic Can 
Cuiàs, les escoles de dansa 
Eva Nieto, Susana Arévalo i 
Gimnàs Jym’s, el Club Invicto 
de la Unió de Mas Rampinyo, 
el grup de danses orientals de 
l’Espai Tai Chi i els alumnes de 
dansa oriental, balls de saló i 
aeròbic de l’IME | LG

L’Auditori acollirà el 25 d’abril 
(22h) l’espectacle M de Roig. Paraules 
d’avui, amb l’actriu Mariona Casa-
novas i el músic Emili Cuenca. Els 
dos artistes ens acosten al pensa-
ment i les inquietuds de l’escriptora 
Montserrat Roig, una fi gura cabdal 
de les lletres catalanes que va morir 
fa 18 anys. El punt de partida de 
l’obra és el llibre Un pensament de sal, 
un pessic de pebre: dietari obert, que re-
cull els articles que Roig publicava 
al diari Avui, “opinions que avui 
dia són totalment vigents”, ha ex-
plicat Casanovas | LG

Homenatge a Montserrat Roig
L’actriu Mariona Casanovas rescata les opinions i inquietuds de l’escriptora catalana

> La Coral Mare de Déu, a l’església de Reixac
La Coral Mare de Déu del Turó va fer un concert el 18 d’abril a l’església 
de Reixac en el marc dels actes que està fent l’Abi durant aquest any 
amb motiu del seu centenari. L’actuació va tenir lloc després de la lectura 
de poemes que van protagonitzar Elisa Riera i el poe ta i músic de Grano-
llers, Esteve Plantada, dintre del cicle Poesia als Parcs, que promou la Di-
putació. L’activitat es desenvolupava paral·lelament a deu espais naturals 
de la província de Barcelona, a quatre d’Itàlia i un de França | LR

Mariona Casanovas acosta al públic la visió de la vida i la política de Montserrat Roig | ARXIU

TEATRE

Laura Grau | Redacció

ESTHER XARGAY
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La Unió de Mas Rampinyo 
vol batre el rècord Guiness del 
màxim de persones tocant les 
castanyoles. La Castanyolada So-
nada, tal com s’anomena la ini-
ciativa, tindrà lloc l’1 de maig a 
l’avinguda Catalunya, dintre dels 
actes de la festa major del barri 
que comença el 30 d’abril amb el 
pregó a càrrec de Joan Monclús, 
president de l’Associació de Boti-
guers. Els interessats a participar 
a la Castanyolada han d’enviar 
un correu a recordcastanyoles@hot-
mail.com, on constin el nom i cog-
noms i el DNI. La gent també 
es podrà apuntar el mateix dia. 
L’organització posarà castanyoles 
a disposició dels participants.

Gastronomia. La Mostra i  Degus-
tació de cuina és una de les acti-
vitats consolidades del programa. 
Organitzada pel Grup de Dones 
de La Unió, consisteix a fer un 
tast de plats elaborats pels veïns 
que hi volen participar. “No cal 
inscripció prèvia, només que 

la persona interesada porti el 
menjar cap a les 12h, una hora 
abans que s’obri el recinte fi ral, 
a la pista coberta de l’Elvira 
Cuyàs”, explica Montse Suñé, 
una de les promotores. La Mos-
tra va començar amb 30 partici-
pants i en l’última edició la xifra 
va arribar als 55. L’organització 
afegirà al tast de plats, que costa 
5 euros, una fi deuà, paella i un 
pastís commemoratiu (veure la 
resta d’actes en aquesta pàgina).

La principal novetat és 
la Castanyolada sonada

FESTA MAJOR DE MAS RAMPINYO

Laura Grau | Redacció

La Mostra i Degustació de cuina arriba a la seva desena edició

el retro-visor Jaume Aregall
Fundació Cultural

Al 1918, l’estiuejant Domingo Fins dóna el Cafè-Teatre Colón a l’entitat, nascuda fa 100 anys

A principi del segle XX Catalunya 
experimenta l’impuls d’un nou 
mo vi ment cultural, el Noucentis-
me, que enllaça anys més tard 
amb la política educativa i cultural 
de la Mancomunitat. Emmarcat en 
aquests aires renovadors és on si-
tuem el naixement de l’Associació 
Benèfi ca Instructiva (Abi) al 1909 
–la primera junta de la qual es for-
ma el 14 d’abril sota la presidència 
d’Andrés Mollet. L’entitat lloga uns 
locals del Cafè-Teatre Colón, cons-
truït l’any 1885, situant-hi la seu 
amb la fi nalitat de procurar per la 
cultura i benestar dels seus socis 

i de la població en general. És en 
aquesta línia que aviat hi trobem 
una escola per als fi lls dels socis i 
una biblioteca, així com també la 
fundació d’una coral adherida als 
Cors d’en Clavé. La intervenció de 

Domingo Fins, home de negocis 
i estiuejant a Montcada, quan el 
1916 compra el Cafè-Teatre Co-
lón, marca el futur de l’entitat. Ja 
al 1917 consta en una inscripció 
al Registre de la Propietat de Sa-
badell, la voluntat de Fins de “fa-
cilitar el buen funcionamiento y 
la estabilidad” de l’Abi, motiu pel 
qual li atorga un lloguer a seixan-
ta anys. I fent un pas endavant, al 
1918 –sent president de l’Abi Es-
teban Riera–, els fa donació de tot 

l’edifi ci com “una prueba más del 
buen afecto y protección que vie-
ne dispensando”, disposant que 
l’entitat adquirirà la propietat plena 
en el moment de la seva mort (que 
succeeix al 1920). Abans de la 
donació Domingo Fins vol deixar a 
punt l’edifi ci. Les reformes que s’hi 
fan entre 1917 i 1918 acaben cos-
tant 14.443,25 pessetes, segons 
un plec de factures que ha estat 
recuperat recentment de l’arxiu fa-
miliar Riera-Capdevila.

L’Abi, 100 anys i un benefactor

Alumnes de l’escola de l’Abi i, assegut, Domingo Fins, impulsor de la iniciativa  | ARXIU ABIAviat hi trobem una 
escola per als fi lls 
dels socis, així com 
també una coral 

Mostra de cuina 2008 | ARXIU/SILVIA DÍAZ
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El  Valentine, amb la moral 
alta per a la recta fi nal de la  
temporada PÀG. 26

El CD Montcada viu un bon 
moment esportiu i social amb la 
presentació de Sang Verda PÀG. 27

>Esports

El Game’s Gallery jugarà la prope-
ra temporada a la Primera Nacio-
nal B. El que es donava per fet a les 
darreres jornades es va confi rmar 
matemàticament el 19 d’abril amb 
la derrota a la pista del Manacor 
B (8-3). Tot i avançar-se dues vega-
des amb gols de Miguelito i acabar 
el descans amb un empat a 2, els 
montcadencs es van enfonsar en la 
recta fi nal de partit en la que van 
encaixar cinc gols. El dia del des-
cens es va produir una altra mala 
notícia amb la greu lesió d’Aarón, 
que té afectats els lligaments del 
genoll. Una jornada abans, contra 
un altre equip balear com l’Inca, el 
Game’s Gallery havia protagonit-
zat un partit semblant. Tot i anar-
se’n al descans amb un empat a 2, 
els homes que dirigeix Juan Anto-
nio Jaro van acabar perdent per un 
clar 3 a 6.

Pensant en el futur. A manca de 
tres jornades per al fi nal de la lliga, 
la directiva del CFS Montcada ja 
comença a pensar en el futur. Cara 
a la propera temporada, Eusebio 
Carrero continuarà a la presidència 
i el club fusionarà les seves estruc-
tures del planter i del primer equip. 
A nivell esportiu, es formarà una 
plantilla amb jugadors joves del 
municipi i Jaro és l’home escollit 
per entrenar l’equip, amb l’objectiu 
de recuperar la categoria. A nivell 
econòmic, el club ja ha trobat un 
nou patrocinador per a les dues 
pròximes temporades. Es tracta de 
Mausa, empresa local dedicada a 
la construcció. 

Rafa Jiménez |  Redacció

El Game’s Gallery baixa a la Primera B 

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

La derrota a la pista del Manacor B deixa l’equip sense cap opció de salvació a manca de tres jornades per al fi nal de la lliga

FUTBOL SALA. PRIMERA NACIONAL A

<<

Pedro Litrán
gerent
CFS Montcada

l’entrevista

-Ja és ofi cial, el Game’s Gallery 
jugarà la propera temporada a la 
Primera B.
Sí, ja no podem fer res. Ara hem 
d’intentar oblidar aquesta tem-
porada, que ha estat nefasta en 
l’aspecte econòmic i esportiu. 
-I pensar que no fa tant es lluita-
va per pujar a Divisió d’Honor…
És trist, però hem d’assumir la 
situació que ens toca viure. És 
culpa de tots… ningú no es pot 
salvar. Potser, hem fet les co-
ses més amb el cor que amb el 
cap. Hem de passar pàgina per 
aprendre en un futur dels errors. 
-I què pot esperar l’afi ció 
d’aquest futur?
Intentarem pujar i ja hem fi txat 
alguns jugadors. Els juvenils han 
demostrat que tenen un bon ni-
vell i estem esperant la decisió 
dels jugadors del primer equip 
que s’han quedat.
-Què passarà amb Eusebio Car-
rero?
El club és seu i continuarà a la 
presidència. A nivell intern, però, 
serem uns altres els que porta-
rem el dia a dia de l’entitat | RJ

“Tots tenim la
culpa, ningú no 
es pot salvar”

Entre la notícia del descens a la 
Primera Nacional B i aquest imat-
ge de l’equip celebrant el títol de 
la Copa d’Espanya de Plata han 
passat exactament 10 anys. Una 
dècada després, poc queda del 
passat gloriós del CFS Montcada. 
Fundat al 1982, el primer equip 
del club va pujar a Divisió de Plata 
al 1997. A la segona màxima ca-
tegoria del futbol sala nacional, el 
Maxon, com va a passar a ser co-
negut, va arribar a jugar sis play-
offs d’ascens a Divisió d’Honor 
però mai va poder aconseguir el 
seu anhelat objectiu | SA

Deu anys després d’aquella Copa de Plata

ARXIU/MONTCADA COMUNICACIÓ

laveu.cat/esports
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“Ens queden quatre ‘fi nals’. 
No hem llançat la tovallola i 
volem acabar la lliga el més 
amunt possible; per això, ho 
hem de guanyar tot, per apro-
fi tar-nos dels enfrontaments 
directes que s’han de produir”. 
Aquest és el missatge que el capi-
tà Raúl Ortega va voler llançar a 
tota l’afi ció i a la resta dels seus 
companys del Valentine abans 
de l’últim partit a casa, contra 
l’AEJ Riera de Cornellà. 
La motivació de l’equip es va 
deixar palesa en aquest matx, tot 
i que l’inici no va ser bo. Després 
d’anar durant més de 30 minuts 
per sota en el marcador davant 
un equip que només acumula  
sis triomfs en el que portem de 
temporada, els montcadencs van 
protagonitzar un últim quart es-
pectacular. Un parcial de 30 a 12 
va deixar el marcador en el defi -
nitiu 84 a 71. 

Derrota a Terrassa. A l’anterior 
jornada, abans de les vacances 
de Setmana Santa, els montca-
dencs no van poder tornar de 
la pista del tercer classifi cat, el 
CN Terrassa, amb cap punt. El 
matx, molt igualat, es va decidir 
a l’últim minut i mig per culpa 
d’un parell de pilotes perdudes i 
unes passes una mica dubtoses. 
Tot i la derrota per cinc punts, 65 
a 60, el tècnic Miquel Àngel Cor-

tón va acabar molt satisfet amb 
la imatge que havia donat el seu 
equip: “No hem guanyat, però 
estic content amb el treball 
que hem fet. Ara no sortim a 
la pista per veure contra qui 
juguem sinó perquè els altres 
vegin contra qui juguen”.

A les properes jornades, els mont-
cadencs, que ocupen la vuitena 
posició amb 15 victòries, afron-
taran dos partits decisius contra 
dos rivals directes. El primer, a 
la pista de l’Esparraguera, que és 
cinquè, i al pavelló Miquel Po-
blet contra el Sicoris, setè. 

Rafa Jiménez | Redacció

El Valentine es marca l’objectiu de 
guanyar els tres partis que li resten
Vuitè a la taula, els enfrontaments directes li poden permetre pujar més posicions

FUTBOL.1A TERRITORIAL

El capità Raúl Ortega, en una acció del partit contra l’AEJ Riera de Cornellà | SANTI ROMERO

Des de l’11 de gener, amb el 2 
a 1 contra el Calella de la pe-
núltima jornada de la primera 
volta, l’afi ció de la Unió Espor-
tiva Sant Joan no havia tornat a 
veure guanyar al seu equip. Més 
de tres mesos després i amb 11 
jornades disputades, la Unió va 
tornar a donar una satisfacció 
al seus fi dels afi cionats amb una 
contundent victòria a casa contra 
el Molletense (3-0). Sergio Cas-
tro va posar la primera pedra de 
la victòria amb un gol al minut 
25 i el matx va quedar sentenciat 
a partir del 58, amb l’entrada de 
Cristian Artés, que va sentenciar 
el matx amb dos gols, un de falta 
i un altre de vaselina.

El mateix Cristian va ser l’home 
més destacat de la UE Sant Joan 
en el seu partit anterior al camp 
del líder, el Premià de Dalt (3-1). 
Després d’una primera meitat en 
la que va sortir massa atemorida, 
la Unió es va transformar al des-
cans i va estar a punt d’aixecar 
un 2 a 0 en contra. 
Artés va retallar distàncies amb 
un gol de falta, però l’equip no 
va saber materialitzar les oca-
sions que va generar i un gol de 
penal, al minut 90, el va allun-
yar de donar la sorpresa. “Hem 
tornat a cometre alguns errors 
puntuals, però l’equip ha do-
nat bones sensacions”, va de-
clarar Cristian, cedit pel CD 
Montcada, després del matx.

Rafa Jiménez |  Redacció

Sergio Castro va obrir el marcador en la victòria contra el Molletense (3-0) | SANTI ROMERO

BÀSQUET. PRIMERA CATALANA

El Santa Maria guanya el Roma i espera 
la continuació del partit contra el Trajana

Tot i la falta de davanters purs, el 
Santa Maria va resoldre sense pro-
blemes el seu últim partit a la Ferre-
ria contra el Roma (5-2). Amb un 
‘hat-trick’ d’Eric i dos gols més de 
Mariano i Fran Serrano, els mont-
cadencs van sumar els tres punts 
una setmana després de no haver 
pogut acabar el seu partit, també 
com a locals, contra el Trajana. 
Amb 2 a 1 al marcador, l’àrbitre 
va suspendre el matx a causa de 
l’actitud violenta dels jugadors vi-
sitants. Encara no es coneix la data 
de la reanudació d’aquest partit, 
però el Comitè de Competició de 
la Federació Catalana ja ha decidit 
que  s’ha de jugar la segona meitat 
i que l’equip visitant haurà de pa-
gar les despeses de l’arbitratge.

FUTBOL. 2A REGIONAL

El matx, de la 27a jornada, es va suspendre al descans quan els montcadencs guanyaven 2 a 1

Rafa Jiménez  |  Redacció

L’EF s’apropa a la salvació 
a sis partits per al fi nal

A manca de sis jornades per al fi -
nal de la lliga, l’equip sènior feme-
ní de l’EF Montcada es troba en 
una bona situació per mantenir-
se. Fora dels llocs de descens, les 
montcadenques també tenen guan-
yat el goal average amb els equips 
que estan per sota. Precisament, 
a la penúltima jornada disputada, 
les noies d’Antonio Moya van 
guanyar un transcendental partit 
contra el cuer, el Palafrugell, per 3 
a 2. Al següent partit, l’EF Mont-
cada va tornar del camp de l’EF 
Bonaire sense cap punt, tot i oferir 
una bona imatge (1-0). “Amb qua-
tre victòries més, que crec que 
podem aconseguir amb facilitat, 
tindrem garantida la permanèn-
cia”, ha declarat Moya. 

FUTBOL FEMENÍ

El tècnic Antonio Moya confi a en guanyar quatre matxs més

Rafa Jiménez |  Redacció

El Santa Maria, pendent de la data de la continuació del matx contra el Trajana | SANTI ROMERO L’EF Montcada, a prop de la salvació | S. ROMERO

La Unió acaba amb la sequera
i guanya tres mesos després
Va derrotar el Molletense, posant fi  a 11 jornades sense vèncer
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El CD Montcada va viure el 
3 d’abril una nit màgica, lluny 
del seus escenaris habituals dels 
camps de futbol. El restaurant 
Masia Reixac va acollir la presen-
tació del llibre ‘Sang Verda’, una 
crònica exhaustiva de la història 
de l’entitat des de la seva funda-
ció, al 1923, fi ns a l’actualitat. El 
volum, escrit pels periodistes Rafa 
Jiménez i Lluís Maldonado, està 
editat pel CD Montcada, que va 
aprofi tar l’esdeveniment per retre 
homenatge als directius, els juga-
dors i les persones que han contri-
buït a fer gran el club esportiu més 
antic de Montcada. La resposta 
dels afi cionats va ser excel·lent, 
amb l’assistència de prop de 300 
persones. 
La vetllada, amb una forta càrre-
ga emotiva, va incloure també la 
projecció d’un documental, que 
s’adjunta amb el llibre en format 
DVD on, a través dels testimonis, 
es fa una repassada dels prop de 
90 anys d’existència del club verd. 
“Hem volgut fer un treball amè 
i rigurós dels 86 anys de vida del 
CD Montcada”, van dir els au-
tors de ‘Sang Verda’, que van tenir 
unes paraules d’agraïment per al 
desaparegut Jacint López i Nicolás 
Cruz ‘Pichichi’, “dues persones 

molt importants en el procés 
d’elaboració del llibre amb la 
seva aportació”.
En la part més institucional, es van 
reunir a l’escenari els presidents 
encara vius de l’entitat, mentre que 
durant el sopar es va retre home-
natge als jugadors més destacats 
que ha tingut i té el club. 
En el capítol de parlaments, l’al-
calde, César Arrizabalaga (PSC), 
va destacar el gran poder de convo-
catòria que té el futbol i va animar 
l’entitat a seguir treballant “per 
recuperar l’esplendor d’èpoques 
anteriors quan jugava a la Terce-

ra Divisió”. Per la seva banda, el 
president del club, Emilio Artés, va 
agrair el suport rebut per tothom i 
va remarcar que no veu tan llun-
yà “l’esperat ascens de categoria 
abans de la celebració del cente-
nari, al 2023”.

Presència a Sant Jordi. El llibre, que 
té un preu de 25 euros i en el que 
apareixen més de 400 fotografi es 
amb un miler de protagonistes, es 
pot adquirir a les ofi cines del club, 
en la barberia Mestres, al carrer 
Major, i al bar Tribi’ss (rambla dels 
Països Catalans, 29-31).

El CD Montcada viu una jornada històrica i 
emotiva amb la presentació de ‘Sang Verda’

Sílvia Alquézar  |  Vallensana-Reixac

Més de 300 persones, entre les que hi havia expresidents i jugadors, es van reunir el 3 d’abril per gaudir del llibre que repassa la vida del club 

FUTBOL

El president del club, Emilio Artés, amb Jordi Grau, Jacint Panisello i Narcís Bonet, familiars dels tres fundadors | SANTI ROMERO

L’equip recupera el to de joc

Esperonada per l’aparició de ‘Sang Verda’, 
sembla que l’actual plantilla del CD Montca-
da també vol afegir-se al bon moment que 
viu el club. Abans i després de les vacan-
ces de Setmana Santa, l’equip que entrena 
Alfonso Pino va obtenir un bon balanç dels 
seus enfrontaments amb rivals gironins. Al 
camp del Llagostera, el tercer classifi cat, 
els verds van protagonitzar un partit boig 
que van tenir perdut i guanyat en diverses 
fases. Després d’aixecar un 2 a 0 en con-
tra, els montcadencs van protagonitzar una 
segona part memorable fi ns al punt d’estar 

guanyant 3 a 4 en temps de descompte, 
però van acabar cedint un empat a 4 que va 
deixar un regust a victòria.

Retrobament de la victòria a casa. Després 
de 2 jornades sense conèixer la victòria a 
l’estadi de la Ferreria, els verds es van im-
posar al Guíxols per la mínima. No es van 
veure tants gols com a Llagostera, però l’1 a 
0 és un excel·lent resultat, tenint en compte 
que els verds van fi nalitzar el partit amb dos 
jugadors menys a causa de les expulsions 
d’Óscar Adamuz i Cabra | RJ

Els d’Alfonso Pino sumen un empat valuós a Llagostera i guanyen a casa el Guíxols

Alguns jugadors mítics del CD Montcada també van tenir el seu reconeixement durant el sopar | SANTI ROMERO

Els autors del llibre sobre la història del CD Montcada, Lluís Maldonado i Rafa Jiménez | SANTI ROMERO

Óscar Adamuz va acabar expulsat contra el Guíxols | SANTI ROMERO
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El primer equip sènior del Club 
Handbol La Salle, que partia com 
a gran favorit per ser el campió,  
s’ha complicat les seves opcions 
d’ascens després de perdre els dos 
últims partits disputats. Entre set-
mana, en el matx que s’havia ajor-
nat a la pista del Vilamajor abans 
de les vacances de Setmana Santa, 
els homes de Dídac de la Torre van 
perdre per un ajustat 31 a 29. El 
lasal·lians van anar de més a menys 
i no van saber aprofi tar les seves 
opcions a la recta fi nal del partit. 
Una setmana abans, la imatge va 
ser molt més negativa a la pista de 
la Roca B. Els montcadencs no van 

existir en aquell partit i van acabar 
perdent per un clar 35 a 23. 
Ara mateix, La Salle, que només 
ha guanyat un partit en cinc jorna-
des, ocupa la cinquena posició del 
seu grup i està fora dels llocs que 
donen dret a pujar. Tot i haver-se 
complicat la vida d’aquesta forma 
tan inesperada, l’equip montca-
denc encara té l’ascens a la seva 
mà si aconsegueix guanyar dos 
dels tres partits que li resten. “Ma-
temàticament l’ascens és possi-
ble, guanyant els dos partits de 
casa podem aconseguir-ho”, va 
declarar de la Torre després de la 
desfeta a Vilamajor. Els propers 
partits seran contra el Sant Fost i 

el Vilamajor, a casa, i a la pista del 
Granollers.

Femení. La Salle ISTE no depèn de 
sí mateixa per disputar el play-off 
fi nal de Primera Catalana. Malgrat 
guanyar els darrers tres partits, les 
locals han d’esperar una punxada 
del Sant Quirze per obtenir el se-
gon lloc, última posició que dóna 
opció a disputar la fase fi nal. Tots 
dos equips estan empatats a 12 
punts a falta de disputar un partit, 
però amb el gol average en contra. 
Pel que fa als darrers resultats, les 
montcadenques van apallissar al 
Molins de Rei B (23-42) i es van 
imposar al Tarragona (31-21).

HANDBOL

La Salle perd els darrers partits
i es complica la lluita per l’ascens
El sènior femení espera una punxada del Sant Quirze per poder disputar el play-off fi nal

Núria Sánchez/Rafa Jiménez |  Redacció

en 2 minuts...

> Bona participació a la Cursa de Bombers
Un total de 16 corredors de la Joventut Atlètica Montcada va parti-
cipar el 5 d’abril en una nova edició de la Cursa dels Bombers, amb 
un circuit de 10 quilòmetres per diferents carrers de Barcelona. El 
primer atleta montcadenc a travessar la meta va ser el veterà de més 
de 45 anys Ildefons Teruel, que, amb un temps de 37 minuts i 28 
segons, va ser el 351 d’un total de gairebé 15.000 arribats | RJ

> Cita amb la petanca a la Casa de la Mina
El 2 de maig se celebrarà el Gran Dia de la Petanca a les pistes exteriors 
de la Casa de la Mina. La prova, organitzada pel Casal de gent gran, 
començarà a les 9h i després es farà una botifarrada popular | RJ 

El pivot David Medina, en una acció del partit a casa contra el Granollers  | SANTI ROMERO

EL CIM

> La Bicicletada no accepta més inscrits
La 7a edició de la Bicicletada per la llera recuperada del riu Besòs 
tornarà a ser un èxit de participació. La web de la Diputació on es 
poden fer les inscripcions (www.diba.cat/bicicletada) ja ha tancat 
la llista de participants després d’arribar al límit dels 1.500. La 
prova es disputarà el 26 d’abril i unirà Granollers amb Sant Andrià 
del Besòs. Els participants de Montcada tindran el seu punt de 
trobada a la plaça Lluís Companys a partir de les 9.45h | RJ

BALL ESPORTIU

> Torneig social de futbol sala al Reixac
L’associació d’equatorians ASERM i la catalano-magrebí Taarof bi 
Salam, totes dues amb seu a Montcada, van disputar el 19 d’abril, 
al CEIP Reixac, un torneig de futbol sala, amb un triangular al qual 
van convidar a l’assemblea local de Creu Roja. El campionat va 
acabar a les mans de l’equip de Taarof bi Salam | SD

Obert el termini per a la 
25a Marxa a Montserrat
Hi ha temps fi ns al 6 de maig per participar a la prova del dia 9

A menys d’un mes per a la celebra-
ció de la Marxa a peu a Montse-
rrat que es farà entre el 9 i el 10 
de maig, el Centre excursionista de 
Montcada i Reixac, El Cim, ja ha 
obert el termini d’inscripcions per 
a tots aquells que estiguin interes-
sats a participar. El preu és de 20 
euros, 15 per als socis de l’entitat. 

Aquesta any la marxa tindrà un 
itinerari especial per celebrar el seu 
25è aniversari i es farà en el sentit 
invers, sortint de Montserrat i arri-
bant a Montcada. El termini per 
apuntar-se fi nalitzarà el 6 de maig 
als punts habituals: Farmàcia Relat 
(av. Catalunya, 65), Vilarrasa Ho-
mes (Major, 69) i col·legi La Salle 
(demanar per Jaume Aregall).  

Rafa Jiménez |  Redacció

El Cim ha organitzat excursions preparatòries com la del 19 d’abril a Collserola | GERMÀ ALSINA

Els juvenils Neus Mestres i Itxa-
sai Mediavilla, de l’EN Dansa, 
equip de competició de l’Escola 
Eva Nieto, van acabar a la quar-
ta posició a la competició que es 
va disputar a Viena (Àustria) i 
ara es preparen per al Campio-
nat d’Espanya del 8 i 9 de maig 
a Palma de Mallorca. Allà coin-
cidiran amb Elian Nieto i Marc 
Sanz, també membres de l’equip 
del club. 
A Cornellà, un altre parella de 
l’EN Dansa, els sèniors Sarabel 
Ruiz i Ricardo Núñez, van ser 
primers, mentre que al Campio-
nat de la Garriga van acabar a la 
segona posició. Al Frak Manresa, 
Noelia Sanabria i Daniel García, 
de 15 i 17 anys, van fi nalitzar al 
primer lloc.  

Rafa Jiménez |  Redacció

L’EN Dansa 
segueix sumant 
nous triomfs

SÍLVIA DÍAZ
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Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL SALA. EF MONTCADA

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN

El B. Montseny-CEB Can 
Sant Joan va donar una de 
les gran sorpreses de la 26a 
jornada al Grup Segon del 
Campionat Territorial de 
Barcelona després de derro-
tar el segon classifi cat, el CB 
Llinars B, per un clar 76 a 60. 
D’aquesta forma, els mont-
cadencs van poder oblidar la 
desfeta a la pista del líder, el 

CB Mollet B, on van caure 
per un contundent 76 a 50. 
Finalmente, el derbi ajornat 
contra l’AE Elvira-La Salle 
es jugarà el 16 de maig. 
D’altra banda, el conjunt 
Sots-25 ha baixat fi ns a la 
quarta posició per la cua 
després d’encaixar dues der-
rotes contra el Joan XXIII 
(79-45) i el CEB Sant Jordi 
C (35-62). 

Rafa Jiménez | Redacció

> La Salle B, lluny de mantenir-se
El sènior B masculí del CH La Salle s’ha complicat la 
permanència a Segona Catalana. Els jugadors de Tesi Es-
cobosa han perdut els darrers partits i estan a onze punts 
de la permanència. En els últims enfrontaments, La Salle 
B va perdre a casa –a la imatge– contra el Sant Joan 
Despí (24-33) i a la jornada següent va caure clarament 
a la pista del Vilanova i la Geltrú (31-22)  | NS

SANTI ROMERO

L’equip sènior de l’EF Mont-
cada depèn de sí mateix per 
aconseguir l’ascens a la Se-
gona Divisió A Territorial. 
A manca de dues jornades 
per al fi nal, els montcadencs 
mantenen la segona posició 
amb els mateixos punts que 
el CMX 1904, amb el que 
tenen el goal average favora-
ble després de guanyar-lo a 
la seva pista, en partit ajor-
nat,  per 2 a 3. Abans de la 
Setmana Santa, els homes 
de José Luis Carrasco se’n 
van emportar els tres punts 
en el derbi montcadenc con-

tra el segon equip de l’AE 
Can Cuiàs (4-1) després 
d’un partit molt entretingut 
i amb molt ambient a les 
grades. A la següent jorna-
da, l’EF Montcada no va 
fer un bon partit a la pista 
del Trinitat-Blauet i, massa 
condicionat pel fet de jugar 
a una pressó, va perdre per 
8 a 7.

AE Can Cuiàs B. Després 
de caure en el derbi contra 
l’EF Montcada, el segon 
equip del club li va endosar 
un espectacular 11 a 2 al 
Cerecusor. L’EF Montcada va remuntar un 0 a 1 en contra davant l’AE Can Cuiás B | S. ROMERO

El bloc sots-25 baixa posicions amb dues derrotes

FUTBOL SALA

L’AE Can 
Cuiàs, a prop 
del descens 

El sènior puja 
al cinquè lloc
L’equip sènior de l’AE El-
vira-La Salle ha pujat fi ns a 
la cinquena posició després 
d’encadenar dues victòries 
a casa contra l’EBC La 
Llagosta (70-61) i el CB Ar-
gentona (82-49). També ha 
acumulat dos triomfs seguits 
el segon conjunt masculí 
contra el Lliçà d’Amunt B 
(44-65) i l’AE Badalonés Di-
monis (51-68). El femení ha 
perdut dos matxs més con-
tra la UE Claret (34-69) i el 
CB Llavaneres (44-68) | RJ

L’equip sènior masculí de 
l’AE Can Cuiàs s’ha compli-
cat la permanència a la Pre-
ferent Catalana. Ara mateix, 
el conjunt d’Alfonso Anés 
ocupa la quarta posició per 
la cua i està immers en la llui-
ta amb altres cinc equips per 
evitar dues de les tres places 
de descens. Als seus últims 
partits, els montcadencs van 
perdre contra el F. Cervelló 
(3-5) i la Xarxa (8-4) | RJ 

BÀSQUET. AE ELVIRA

A dues jornades del fi nal, l’equip, segon a la taula, depèn de sí mateix per pujar a la Segona Divisió A

El primer equip guanya a 
casa el segon classifi cat

L’EF Montcada evita la sorpresa en el 
derbi montcadenc i té a prop l’ascens

Fins a la seva visita a Montcada, el Llinars només havia perdut un matx | S. ROMERO
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La selecció catalana sots-
19 va fer història fi nalit-
zant cinquena al Mundial 
disputat del 9 al 12 d’abril 
a la ciutat holandesa de 
Leeuwarden. Tres jugadors 
locals de l’IES Montserrat 
Miró van participar a la 
competició: Dani Blanco, 
Pedro López i Alba Nava-
rro. La selecció va jugar 
un total de 8 partits amb 6 
victòries i 2 derrotes. Van 
destacar els triomfs amb 
Alemanya, Rússia o Por-
tugal. 
La setmana anterior va ser 
el torn de la selecció cata-
lana sots-16 que va acabar 
novena en la competició 
mundial disputada el 4 i 5 
d’abril a la també localitat 
holandesa de Schijndel. 
Dos jugadors montca-
dencs, Marc Castillo i Irina 
Casado, van formar part 
del conjun. Els catalans 
van obtenir tres victòries 
en els set partits disputats 
a la competició.

El director general d’Eduació 
Física i Esports de Guinea 
Equatorial, Emilio Oñebu-
la, va visitar Montcada el 18 
d’abril per conèixer el funcio-
nament del sistema esportiu 
local i visitar les noves instal-
lacions construïdes. El pre-
sident de l’IME, Juan Parra 
(PSC), i el director general 
d’Estructures, Carles Vall,  
va acompanyar el mandatari 
guineà durant la visita. 

La selecció sots-19 fa història 
al Mundial i acaba cinquena

KORFBAL
L’IME obre les 
inscripcions per al 
torneig de futbol-7

ACTIVITATS D’ESTIU

El director general de l’Esport
de Guinea visita Montcada

TROBADA INSTITUCIONAL

Núria Sánchez | Redacció

Els jugadors i jugadores del combinat català sots-19 que van disputar el campionat mundial de korfbal |  FCK

L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME)  obre 
fi ns al 21 de maig el pe-
ríode d’inscripció per al 
torneig d’estiu de futbol-7. 
Les matrícules es poden 
formalitzar a les ofi cines 
de l’IME (Tarragona, 32), 
de dilluns a dijous, de 9 a 
13h i de 17 a 19h. 
Cada equip que hi vulgui 

participar haurà de pagar 
un preu de 555 euros per 
inscripció. La competició 
es farà entre el 8 de juny 
i el 14 de juliol a l’estadi 
de la Ferreria. Els equips 
es dividiran en dos grups 
i els dos millors classifi cats 
participaran en el play-off 
fi nal per al títol que es ju-
garà entre els dies 15 i 17 
de juliol.

Núria Sánchez | Redacció

EL PLANTER, EN IMATGES

i més fotogaleries, a laveu.cat

La resta de fotos dels equips escolars dels 
instituts i escoles, a laveu.cat

El grup de Psicomotricitat de P-4 del CEIP El Viver | SANTI ROMERO

Dues gimnastes,
a la Final catalana

CGR LA UNIÓ

El Club Gimnàstica Rítmi-
ca La Unió va fer un bon 
paper a la Final Territorial 
Individual, que va tenir 
lloc el 19 d’abril a Valldo-
reix. Cal destacar els resul-
tats de les cadets Patrícia 

Jané, que va fi nalitzar ter-
cera,  i Helena Bea, en setè 
lloc. Totes dues gimnastes  
participaran a la Final de 
Catalunya de Gimnàstica 
Rítmica. Les altres partici-
pants locals van ser Laura 
Riera i Gemma Moreno.  

Núria Sánchez | Redacció

Les quatre gimnastes locals que van participar a les territorials |  M.J. CASTELLANO

Núria Sánchez | Redacció

> Jornada de korfbal 
al CEIP Reixac
L’AE Elvira-La Salle va organitzar el 18 
d’abril una jornada esportiva de korf-
bal al CEIP Reixac. Els participants 
de les categories benjamí i aleví van 
realitzar exercicis pràctics –a la imat-
ge– per conèixer i aprendre aquest 
esport. La diada va acabar amb un 
partit d’exhibició per part dels moni-
tors de l’Associació Esportiva Escolar 
Montserrat Miró | NS

SANTI ROMERO

> El Wushu Montcada, 
campió de Catalunya
L’equip infantil del Club Whushu Montca-
da es va proclamar campió de Catalunya 
en la modalitat de mà buida. El conjunt 
format per Daniel García, Jordi Ruix i Al-
bert Mijares –a la imatge– va guanyar l’or. 
D’altra banda, el sènior Emilio Guirado 
també va proclamar-se campió de Cata-
lunya en la mateixa especialitat | NS

CLUB WUSHU MONTCADA

Carles Vall, Emilio Oñebula i Juan Parra a l’Estadi de la Ferreria | IME

El CFS Montcada treba-
lla en la organització, per 
als dies 6 i 7 de juny, d’un 
torneig de futbol sala. La 
competició, que es dispu-
tarà a les instal·lacions de 
la Zona Esportiva Centre 
i al pavelló Miquel Poblet, 
està destinada a equips de 
les categories prebenja-
mí, benjamí, aleví, cadet, 
juvenil i femení base. El 
torneig està organitzat 
conjuntament amb el FS 
Monistrol i els guanyadors 
de totes dues competici-
ons s’enfrontaran en una 
fase fi nal que es disputarà 
els dies 20 i 21 de juny. 
L’organització obsequiarà 
tots els participants amb 
entrades per a la piscina 
i samarretes i donarà tro-
feus per a tots els conjunts 
que guanyin. 

Torneig 
del CFS 
Montcada

ACTIVITATS

Núria Sánchez | Redacció
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El cadet A 
confi rma la 
permanència
El cadet A, que s’aferma 
a la part mitja de la clas-
sifi cació després dels 
darrers resultats, ha con-
fi rmat la seva permanèn-
cia a Primera Divisió a fal-
ta de quatre jornades. Els 
montcadencs van guanyar 
clarament l’Ametlla del 
Vallès (3-0) en un matx 
dominat de principi a fi . 
A la jornada següent, van 
visitar el camp del Mollet 
on van perdre per la míni-
ma. Els montcadencs, que 
guanyaven 0-2 en el mi-
nut 25 de la segona part, 
es van deixar remuntar el 
partit en els darrers mi-
nuts i van acabar perdent 
per 3 a 2. 

Juvenil A. L’equip no 
s’ha mogut del setè lloc, 
tot i no jugar. En els 
últims matxs, va descansar 
i després, va suspendre el 
matx contra el Roureda, 
que no es va presentar. Encara amb quatre partits per jugar, el cadet ja sap que no baixarà | S. ROMERO

Núria Sánchez | Redacció

La segona edició del Campus 
viu un augment de participació

CH LA SALLE

Una quarantena de nens i nenes va participar a la segona edició del Campus d’Handbol | SILVIA ALQUÉZAR

El concepte del joc sense 
pilota pot semblar estrany 
en aquells esports que ba-
sen el seu èxit a marcar 
punts a través d’un pilota, 
com seria el bàsquet. No 
obstant, durant el 80% del 
joc col·lectiu, els esportis-
tes juguen sense pilota i 

és fonamental saber què 
han de fer en aquests mo-
ments. Aquest va ser el 
missatge de la sisena edició 
del Campus de Bàsquet de 
Setmana Santa, que del 6 
al 8 d’abril va organitzar 
el CB Montcada, amb la 
participació d’una vintena 
d’infants. Malgrat la reduc-

ció d’inscrits, el club ha fet 
una valoració positiva de 
l’activitat. “Els participants 
s’hi han adaptat molt bé i 
han pres consciència de la 
utilitat del temps en què 
són a la pista i no tenen 
la pilota”, ha subratllat el 
coordinador del Campus 
2009, Moisés Sánchez. 

CB MONTCADA

Els infants aprenen a jugar 
a bàsquet sense pilota 
Silvia Díaz| Redacció

Els participants al campus de bàsquet amb els monitors i el coordinador, Moisés Sánchez | SÍLVIA ALQUÉZAR

> El juvenil, molt a prop 
de l’ascens a Primera
El juvenil de l’EF Montcada s’apropa a l’ascens 
a Primera i depén de sí mateix per aconseguir 
aquest èxit. En els seus darrers enfrontaments, 
el conjunt de José Luis Carrasco va perdre amb 
el Riudellots (4-3) en un matx molt disputat. A la 
jornada següent, els montcadencs es van refer 
contra el Dosrius, guanyant per la mínima (3-2). 
Actualment, els juvenils són segons en solitari 
amb 45 punts | NS

SANTI ROMERO

en 2 minuts...

> Celebració del Dia de l’Esport
L’Ajuntament de Montcada i Reixac s’ha adherit a la 
proposta de la Diputació de Barcelona d’instaurar al ca-
lendari el Dia de l’Esport a Europa. La proposta, que rep 
el suport de la Federació de Municipis de Catalunya, in-
clou com a data idònia per a la seva celebració el 14 de 
maig, quan una dona va participar per primera vegada a 
uns Joc Olímpics, el 1900, a París | SD

> Inscripcions obertes per al 3x3
L’AE Elvira-La Salle està preparant una nova edició del 3x3 
de bàsquet que farà l’1 de maig a les pistes del CEIP Elvira 
Cuyàs amb motiu de la festa major de Mas Rampinyo. 
L’entitat ha obert el termini d’inscripcions per al torneig i 
els interessats a participar-hi tenen temps per fer la matrí-
cula fi ns al 27 d’abril. El preu d’inscripció és de 12 euros 
per equip | SD

> Jornada de tai txí a Barcelona
22 membres de l’Espai de Tai Chi Montcada van par-
ticipar a la 14a edició de la Festa de la Terra que es 
va organitzar el cap de setmana del 18 i 19 d’abril al 
Parc de la Ciutadella de Barcelona. A l’activitat, amb 
molt bona presència de públic i participants, es van fer 
diverses formes de tai txí, incloent sabre i pal | RJ

Valoració positiva del II 
Campus d’Handbol que 
va organitzar el CH La 
Salle entre el 6 i el 8 d’abril. 
Una quarantena d’infants 
va participar a les jornades, 
que van potenciar l’esport 
en equip i aspectes indivi-
duals més tàctics. Els moni-

tors del Campus –jugadors 
i jugadores dels equips sè-
niors i cadets– van ensen-
yar als infants les directrius 
d’aquest esport. En total, 
una quarantena d’infants 
de les categories benjamí, 
aleví i infantil va aprendre 
alguns conceptes d’handbol. 
El coordinador de l’activitat, 

Iván Galán, es mostrava sa-
tisfet per la bona acollida: 
“Estem contents perquè 
hem incrementat el nom-
bre d’infants i molts pro-
ven l’handbol per primer 
cop”. Captar nens i nenes 
per aquest esport era una 
de les fi tes que es planteja-
va l’entitat.

Núria Sánchez | Montcada

ESPAI DE TAI CHÍ



Judith Marqués
Per un món lliure de tòxics. Gairebé tot el que ens envolta emana toxicitat, des dels productes 
d’higiene personal fi ns a la pintura amb què decorem les parets, però ho fa en dosis molt petites que apa-
rentment no perjudiquen la nostra salut. Almenys, això és el que creiem. La realitat és que tots tenim una 
mena de dipòsit en què anem emmagatzemant els tòxics a què estem exposats i, quan aquest s’omple, el 
cos emmalateix. A Judith Marqués, el dipòsit se li va omplir de cop fa quatre anys quan va estar exposada 
en la seva feina a uns pesticides. Aquesta montcadenca de 34 anys, enginyera agrícola de professió, pa-
teix la síndrome de Sensibilitat Química Múltiple (SQM) en grau 4, el màxim reconegut des d’un punt de 
vista mèdic i té la invalidesa absoluta. Ha fet del seu pis un espai lliure de tòxics; tothom que entra ha de 
prescindir de qualsevol fragància que pugui “contaminar” la seva atmosfera i ha de sortir al carrer amb 
mascareta. Malgrat tot, no perd l’optimisme: “El meu cos és una presó, però la meva ànima és lliure”.

“Els tòxics ens afecten a tots, 
hem de fer una vida més sana”

Què és la síndrome de Sensibilitat 
Química Múltiple?
És una malaltia relacionada amb la 
causa-efecte dels tòxics, que són 
substàncies que no s’assimilen ni es 
poden eliminar del cos, de manera 
que s’acumulen dins el mateix.  
I com es pot viure sense estar en con-
tacte amb cap tòxic?
És difícil, tot i que al fi nal t’acabes 
adaptant a viure amb limitacions. Jo 
no puc estar en contacte ni amb pro-
ductes de neteja, ni amb cosmètics 
o perfums; ni tan sols em puc dutxar 
amb l’aigua de l’aixeta, perquè el clor 
també m’afecta. Quan surto al carrer 
porto una mascareta especial encara 
que tampoc no és cap garantia per-
què les substàncies tòxiques que hi 
ha en l’ambient no només les inha-
lem, també les absorveix el cos per 
altres vies, com ara la pell. Per a mi 

la mascareta és una protecció neces-
sària i una eina per acostar-me a la 
gent, encara que hi ha qui la veu com 
una barrera. 
Quines reaccions adverses pots tenir?
Marejos, desmais, pèrdues de visió, 
atacs epilèptics, pèrdues cognitives... 
tot depén de la reacció que provoqui 
en el meu sistema nerviós la substàn-
cia tòxica que hagi absorvit.
A casa, no et cal protecció?
Al meu pis he aconseguit crear un es-
pai lliure de tòxics. He hagut de pres-
cindir de bona part del mobiliari i tinc 
diferents aparells que neutralitzen les 
ones electromagnètiques a les quals 
també sóc sensible, així com un pu-
rifi cador d’aire i un destilador. A més, 
qualsevol persona que em ve a veure 
no pot utilitzar productes químics sin-
tèntics, ni amb aromes. 
I tens gaires visites?
La veritat és que no, m’he arribat a 

sentir molt sola, sobretot els dos pri-
mers anys de la malaltia. Vaig viure 
un procés de dol en què vaig haver de 
digerir el diagnòstic i trencar amb la 
meva vida anterior. Jo era una perso-
na molt activa. M’agradava fer esport, 
ballar, sortir amb els amics i, de cop i 
volta, em vaig trobar sola i tancada en-
tre quatre parets. Molt dur, tot plegat, 
encara que ara em sento feliç i en pau 
amb mi mateixa.

I com ho has aconseguit? 
Finalment em vaig adonar que el més 
important era el control ambiental de 
l’entorn on visc i descobrir la meva es-

sència i això és el que he fet gràcies a la 
meditació i altres tècniques. Si treballes 
la part física i mental amb l’emocional i 
espiritual, és més fàcil afrontar els pro-
blemes. I, encara que en un context 
hostil el meu cos sigui una presó, la 
meva ànima és lliure.
Però el dia a dia, ha de ser ben dur 
perquè vivim una societat consumis-
ta plena de substàncies tòxiques. 
Jo en sóc ben conscient i pago un 
preu ben alt no només físic, també 
econòmic. M’alimento de productes 
ecològics que m’han de dur expres-
sament a domicili i em costen 10 ve-
gades més cars que els altres. 
Així, intentar ser ecològic surt car.
No sempre. Per exemple, substituir 
el detergent de roba que en un 80% 
conté elements químics sintètics per 
un producte menys tòxic com és el 
bicarbonat és una opció fàcil i barata, 
sobretot ara en temps de crisi. Un kg 

només costa un euro i el bicarbonat 
neteja i suavitza alhora.
Creus que la gent és conscient que 
viu envoltada de productes tòxics?
Crec que no i la situació cada cop és 
més greu, perquè els tòxics afecten 
el sistema nerviós central de les per-
sones i poden provocar tota mena 
d’afeccions que queden emmasca-
rades darrera altres diagnòstics. La 
gran majoria de malalties que afec-
ten la població (migranyes, depres-
sions, fatiga crònica, intoleràncies...) 
tenen la seva base en qüestions me-
diambientals. Els tòxics poden arri-
bar fi ns i tot a canviar l’ADN d’una 
persona.
T’has fet tota una especialista.
He aprofi tat la invalidesa per dedicar-
me a estudiar aquestes qüestions i 
tinc molt clar que el que hem de fer és 
intentar recuperar la connexió amb la 
terra i viure una vida més sana.

“Cada cop més la base 
dels problemes de salut 
que té molta gent està 
lligada amb qüestions 
mediambientals”

 PILAR ABIÁN

Afectada de SQM

>A títol personal
Pilar Abián


