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> Notícies: Les obres del carril VAO obliguen a tallar a les nits un carril de la C-58 al seu pas per Montcada. PÀG. 6

La Biblioteca rep una 
mitjana de 500 visites diàries 
durant el seu primer mes en 
funcionament. PÀG. 23

SANTI ROMERO

El efectes de la crisi en l’econo-
mia de moltes famílies del muni-
cipi comença a ser evident. Cà-
ritas parroquial, que treballa en 
col·laboració amb l’Ajuntament 
per ajudar les famílies amb pocs 
recursos econòmics, ha cons-
tatat que en els darrers mesos 
s’ha duplicat el nombre d’usua-
ris que s’adreça a l’organització 
per demanar ajuda alimentària i 
roba, en haver-se quedat sense 
la prestació d’atur.

Càritas alerta 
de la creixent 
demanda d’ajut 
social per la crisi

Voluntaris de Càritas preparen lots l S. ROMERO

> Esports: El Valentine ha de guanyar a l’última jornada i esperar la derrota del Barberà per jugar el playoff PÀG. 28

SANTI ROMERO

PÀG. 12

Veïns del centre recullen 
signatures contra les zones 
blaves argumentant la manca 
d’espais alternatius PÀG. 4d espais alternatius PÀ

La Castanyolada es va fer l’1 de maig a l’av. de Catalunya, davant de La Unió l PILAR ABIÁN

>CULTURA

PÀG. 21

La Festa Major de Mas Rampinyo 
2009 serà recordada com el marc en 
què el barri va intentar entrar en el 
llibre Rècords Guinness en superar la 
xifra de 600 persones tocant les cas-
tanyoles alhora –en total en van ser 
641. Ara els organitzadors presenta-
ran el llistat d’inscrits i altres requi-
sits exigits per fer-ne l’homologació.

Mas Rampinyo 
podria entrar 
en el llibre de 
Rècords Guinness
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ÈPOCA III
publicació gratuïtaLa Salle puja a la 

màxima categoria de 
l’handbol català PÀG.26

La tuneladora comença a perforarLa tuneladora comença a perforar
La Línia d’Alta Velocitat avança pel subsòl del municipi des de la Font Freda cap a Can Sant Joan. PÀG. 3

PILAR ABIÁN
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La tuneladora encarregada de 
perforar el túnel de la Línia d’Al-
ta Velocitat (LAV) que travessarà 
Montcada des de la Font Freda 
fi ns passat el carrer Carril, a Can 
Sant Joan, ja ha iniciat els seus 
treballs. La posada en marxa de 
la maquinària, que ha estat bate-
jada amb el nom del municipi, va 
tenir lloc el 28 d’abril en presèn-
cia del president de l’Adif, Anto-
nio González, el delegat del go-
vern a Catalunya, Joan Rangel, 
i l’alcalde de Montcada i Reixac, 
César Arrizabalaga (PSC). El fet 
va aixecar força expectació i va 
ser seguit per desenes de perio-
distes en tractar-se de la primera 
tuneladora que entra en funcio-
nament a Catalunya amb motiu 
de les obres de la LAV. 

Característiques tècniques. En 
total, la LAV al seu pas per la 
ciutat tindrà un recorregut de 
4,7 km, dels quals 3,7 aniran 
soterrats. Gairebé tot el traçat 
es farà pel sistema de perforació 
i només durant 692 metres les 
obres es realitzaran en trinxera, 
és a dir, a cel obert. El recorregut 
seguirà en bona part el traçat de 
la línia C2 de Rodalies i arribarà 
a tenir una fondària màxima de 
50 metres.

El pou d’atac des d’on s’ha ini-
ciat el túnel té 25 metres de 
profunditat i ha estat en aques-
ta immesa fossa on s’ha muntat 

peça a peça la tuneladora que 
s’ha fabricat expressament per al 
traçat de Montcada i que també 
es vol fer servir per a les obres 
de soterrament de la línia de 
Portbou. La maquinària té un 
diàmetre d’11,66 metres i una 
longitud total de 105 metres i 
avançarà cada dia entre 7 i 10 
metres, sempre i quan no hi hagi 
imprevistos. A banda del túnel, 
al llarg del recorregut es faran 
7 pous de ventilació, bombeig i 
sortides d’emergència, un dels 
quals ja s’ha començat a cons-
truir al parc de les Aigües. En to-
tal, l’actuació està pressupostada 
en 127.653.245 euros.

Respecte el calendari d’obres, el 
president de l’Adif no va concre-
tar quan és previst que fi nalitzin, 
encara que sí va confi rmar que 
“la connexió de l’Alta Velocitat 
entre Barcelona i França entra-
rà en funcionament al 2012”. 
Tot i que el túnel de Montcada 
no passarà per sota de cap cons-
trucció, l’Adif ha inspeccionat 176 
edifi cis i 318 habitatges del mu-
nicipi pròxims a la zona d’obres 
i ha instal·lat sistemes d’ausculta-
ció i control per seguir l’execució 
de l’actuació. “Estem tranquils 
des d’un punt de vista de segu-
retat perquè l’obra s’està fent 
de manera molt controlada 
i l’empresa constructora està 
tenint molta sensibilitat envers 
la ciutat”, va dir l’alcalde, du-
rant l’acte de posada en marxa 
de la tuneladora.

>Actualitat

L’Adif confi rma que la connexió de Barcelona 
amb França estarà operativa l’any 2012
La tuneladora perforarà cada dia entre 7 i 10 metres d’un recorregut total de 3,7 km, de manera que trigarà més d’un any a fer el túnel

Pilar Abián | Pla d’en Coll

03Actualitat

LÍNIA D’ALTA VELOCITAT

La tuneladora té un diàmetre d’11,66 metres i ha estat fabricada expressament per a la construcció del túnel de la LAV a Montcada i Reixac | P. ABIÁN

Tant el president de l’Adif, Anto-
nio González, com del delegat del 
govern, Joan Rangel, van aprofi tar 
la seva presència al municipi per 
agrair a l’Ajuntament i a l’alcalde la 
seva col·laboració en el desenvolu-
pament de les obres. “Montcada 
ha sofert històricament el perju-
dici del pas de grans infraestruc-
tures, per tant, és de justícia que 
es comenci a benefi ciar d’aquestes 
inversions i que reverteixin positiva-
ment en la ciutat”, va dir Rangel | PA D’esquerra a dreta Arrizabalaga, Rangel i González davant la tuneladora ‘Montcada’ |  PILAR ABIÁN

La tuneladora, batejada 
com ‘Montcada’, és la 
primera que es posa en 
marxa a Catalunya per 
fer les obres de la LAV

agraïment

González i Rangel destaquen la col·laboració institucional de l’Ajuntament

L’Adif ha inspeccionat 
176 edifi cis i 318 
habitatges pròxims a 
la zona d’obres
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>Notícies La Favmir presenta 
més de 5.000 fi rmes per 
millorar la sanitat PÀG. 9

PLE D’ABRIL

Veïns del centre i l’oposició demanen 
obrir un debat sobre les zones blaves
L’alcalde considera que la majoria de la població està d’acord amb l’existència de places de pagament

Veïns del centre del municipi 
han iniciat una recollida de sig-
natures en contra de les zones 
blaves i asseguren que en dues 
setmanes n’han obtingut més 
d’un miler. En representació del 
col·lectiu, una desena de perso-
nes va assistir el 30 d’abril al Ple 
mensual per expressar a l’Ajunta-
ment la seva queixa amb cartells 
que mostraven l’eslògan: “No 
a les zones blaves”. Tot i que el 
punt no estava en l’ordre del dia, 
en el torn de precs i preguntes els 
grups en l’oposició, ICV-EUiA, 
el PPC i Esquerra, van reclamar 
al govern que obri un debat so-
bre la qüestió i que analitzi si el 
nombre de places blaves és el 
necessari o bé es pot reduir en 
espai i horari.

Detonant. El trasllat de les places 
del carrer Major, a causa de les 
obres, als carrers Jaume I i Gua-
diana ha estat el detonant de la 
campanya que s’ha organitzat, 
segons els promotors, de manera 
espontània i compta també amb 
el suport de molts comerciants. 
“Les places que al carrer Ma-
jor eren només d’horari de 
matí ara s’han ampliat a la 
tarda i els residents no trobem 
lloc on aparcar i hem de pagar 
cada hora i mitja el tíquet cor-
responent”, explica una de les 
portaveus del col·lectiu, Sandra 
Maté. 
L’alcalde, César Arrizabalaga (PSC), 
considera, però, que no hi ha cap 

debat obert sobre aquesta qües-
tió:  “La majoria de la població 
està d’acord amb les zones bla-
ves perquè abans al centre no hi 

havia rotació de vehicles i calia 
ofertar aquestes places tant per 
benefi ciar el comerç com per fa-
cilitar l’accés a molts serveis”. La 

recollida de signatures continuarà 
fi ns que els promotors no siguin re-
buts per la presidenta de l’Àrea In-
terna, M. Carmen Porro (PSC).

La manca d’aparcament 
s’ha agreujat, segons 
els veïns, amb el trasllat 
de les places del carrer 
Major a altres vials

Pilar Abián | Montcada

Les obres del nou carril VAO 
a la C-58 obliguen a fer  
restriccions de trànsit PÀG. 6laveu.cat/noticies

Tots els grups amb representació 
a l’Ajuntament –PSC, ICV-EUiA, 
CiU, PPC i Esquerra– han aprovat 
una moció conjunta per reclamar al 
govern central que no permeti  que 
la tarifa elèctrica augmenti l’any 
vinent per sobre de l’IPC. L’acord 
s’ha fet a petició de la Favmir en el 
marc de la campanya que està du-
ent a terme la Confederació d’As-
sociacions de Veïns de Catalunya 
(CONFAVC) contra la pujada dels 
preus dels serveis bàsics davant 
l’actual crisi econòmica. 
Durant la presentació de la moció 
en el plenari, l’oposició va aprofi -
tar la conjuntura per demanar al 
govern local que apliqui mesures 
similars quan s’hagin d’aprovar 
les taxes municipals. En el torn 
de precs i preguntes, el president 
de la FAVMiR, Antonio Cera, 
va agraïr el suport de Ple i va 
recordar que la Federació encara 
espera una resposta a la petició de 
creació d’un fons social per aju-
dar les famílies més perjudicades 
per la crisi. L’alcalde va respondre 
que la mesura està en estudi i que, 
des del govern, hi ha la voluntat 
de col·laborar amb les iniciatives 
que puguin pal·liar els efectes de 
l’augment de l’atur. 

Ajuntaments democràtics. L’altra 
moció aprovada per tots els grups 
va ser la de suport als 30 anys 
d’ajuntaments democràtics. El text 
recull una petició al govern central 
perquè resolgui els problemes 
endèmics de fi nançament de les 
hisendes locals i reconeix pública-
ment la tasca feta pels regidors que 
han estat al servei del municipi du-
rant les tres últimes dècades. 

Pilar Abián | Montcada

Moció perquè 
no augmenti 
el preu de la llum

Veïns amb cartells contra les zones blaves van fer aquesta protesta silenciosa aprofi tant la sessió plenària del mes d’abril | PILAR ABIÁN

Crítiques a la gestió econòmica 
La modifi cació de dues partides del pressupost enfronten en el Ple el govern i l’oposició

Dues modifi cacions de crèdit en 
el pressupost  –una de 42.000 eu-
ros per pagar manteniments de 
la nova Biblioteca i el traspàs de 
17.000 euros que estaven adscrits 
a l’Àrea de Presidència a Mont-
cada Comunicació– van centrar 
bona part del debat plenari. Els 
grups en l’oposició  van acusar el 
govern de variar contínuament el 
pressupost. “Mouen els núme-
ros com volen posant, en evi-
dència la poca importància que 
li donen a la gestió econòmica”, 
va manifestar el portaveu d’ICV-
EUiA, Josep M. González.

El PPC també va criticar la man-
ca de previsió: “És preocupant 
saber que quan es va elaborar 
el pressupost no es van tenir en 
compte les despeses de la Biblio-
teca”, va dir la portaveu, Eva Gar-
cía, mentre que la representant 
d’Esquerra, Marta Aguilar, va cri-
ticar l’amplia ció del pressupost de 
Montcada Comunicació: “Volem 
saber quin és el pressupost total 
per veure si els costos responen 
als objectius marcats”.   
En resposta a l’oposició, el presi-
dent de l’Àrea Econòmica, Joan 
Maresma (CiU), va defensar la 
política econòmica del govern i 

va insistir que els números estan 
en ordre. En el cas de la Biblio-
teca, l’edil no va acceptar parlar 
de manca de previsió: “El que 
fem és adequar el pressupost a 
les noves prestacions”. Quant a 
Montcada Comunicació, va dir 
que no augmenta cap partida: “És 
una qüestió merament tècnica, 
perquè l’organisme qui afronti 
la impressió de La Veu”. El de-
bat va acabar amb la intervenció 
de l’alcalde qui va censurar algu-
nes de les intervencions de l’oposi-
ció, un fet que, en el torn de precs 
i preguntes, va motivar les queixes 
dels portaveus.

Pilar Abián | Montcada

Acció reivindicativa de la Favmir | S. DÍAZ



51a quinzena | Maig 2009 Notícies

Les obres de remodelació del car-
rer Lleida, als trams del vial com-
presos entre el passatge Lleida i el 
carrer Bruc, i Torres i Bages, entre 
el número 25 i la rambla dels Paï-
sos Catalans, ja s’han iniciat. Els 
treballs els executa Rogasa per un 
import superior al milió d’euros, 
fi nançat a través del Fons Estatal 
d’Inversió Local (FEIL). Unes 
tanques perimetrals cerquen l’es-
pai aixecat i delimiten les voreres 
per on passen els vianants. La pri-
mera fase està previst que acabi a 
fi nal de juny.
El trànsit en els carrers afectats ha 
quedat restringit exclusivament 
a l’entrada i sortida dels vehicles 
dels propietaris que hi tenen guals. 
Durant les obres, l’Ajuntament 
recomana fer servir els espais 
sota l’autopista C-33 per aparcar. 
“Volem convertir aquesta zona 
en un referent central i comer-
cial del sector, reforçat per la 
rambla dels Països Catalans”, 

ha explicat l’alcalde, César Ar-
rizabalaga (PSC). L’objectiu de 
l’obra és dotar el veïnat d’un espai 
més còmode i ordenat. “La zona 
necessita una rentada de cara 
perquè està situada en un lloc 
estratègic”, ha destacat el presi-
dent de l’AV de Montcada Nova, 
Manuel Betrán, qui lamenta que 
l’Ajuntament no hagi convocat 
cap reunió amb els veïns per a 

explicar-los el projecte. L’Ajun-
tament ha informat els residents 
amb una edició especial de la pu-
blicació Montcada Info amb el con-
tingut i els terminis de les obres.  

Més actuacions del FEIL. La pri-
mera fase de la remodelació del 
carrer Alzina de Terra Nostra 
–entre Vallès i Santes Creus– co-
mençarà l’11 de maig en comptes 

del dia 4, com estava previst ini-
cialment. Pel que fa al carrer Ma-
jor –la intervenció més destacada 
del FEIL– les obres continuen 
avançant i el 29 d’abril es va ar-
ranjar el pas de vianants que en-
llaça amb el carrer Elionor. 
D’altra banda, el 4 de maig va tenir 
lloc una reunió de l’Ajuntament, en-
tre els comerciants i la constructora 
per analitzar l’estat del projecte.

FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL

La primera fase de la remodelació
del carrer Lleida ja està en marxa
L’inici de les obres del carrer Alzina, per donar prioritat als vianants, s’ha ajornat fi ns a l’11 de maig

Silvia Díaz | Redacció

Tahler és l’empresa que s’en-
carregarà de l’arranjament de 
la rotonda de la carretera de la 
Roca, un projecte fi nançat amb 
la subvenció del Fons Estatal 
d’Inversió Local. L’adjudicació 
de l’obra s’ha fet de forma di-
recta, donat que pel cost de l’ac-
tuació, 64.192 euros, no cal la 
convocatòria de concurs. L’ob-
jectiu és urbanitzar l’accés per 
tal de convertir-lo en un referent 
que l’identifi qui com a entrada 
al municipi pel pont sobre el riu 
Besòs. L’oferta de la empresa 
adjudicatària contempla un ter-
mini d’execució d’un mes. 

L’actuació. Les obres consisteixen 
en la construcció d’un mur de ro-
calla en forma de mitja lluna a la 
part est de la rotonda, la planta-
ció de dues alzines sureres i una 
zona de ginesta i la col·locació 
d’un logotip amb la imatge cor-
porativa de la ciutat, les sigles 
‘mir’. S’han buscant elements de-
coratius que no requereixin un 
manteniment constant, donada 
la difi cultat d’accés a l’espai. 

Silvia Díaz | Redacció

Adjudicació de 
les obres de 
la rotonda del 
pont de la Roca

L’actuació sobre la xarxa de clavegueram és el primer pas de la remodelació i ha obligat a tallar el trànsit del carrer Lleida | SANTI ROMERO

05



6 1a quinzena | Maigl 2009Notícies06

en 2 minuts...

> 30 anys d’ajuntaments democràtics
El 13 de maig l’Ajuntament farà un acte institucional per celebrar les tres 
dècades de democràcia a les corporacions locals. Hi haurà una confe-
rència a la Sala Institucional de la Casa de la Vila, a les 19.30h, a càrrec 
de Salvador Esteve, president 
de l’Associació Catalana de 
Municipis; Rafael Ribó, Sín-
dic de Greuges, i Joan Mar-
cet, vicepresident de la mesa 
al primer mandat del Congrés 
dels Diputats, així com la 
inau guració d’una exposició 
fotogràfi ca i documental so-
bre els 30 anys d’història de 
l’Ajuntament montcadenc. Abans de la conferència, els ponents seran 
rebuts per l’alcalde i signaran en el Llibre d’honor de la ciutat | PA

ARXIU

BUS-VAO A LA C-58

Els carrils es redueixen 
per donar espai a la 
nova infraestructura
Les obres tanquen l’accés des de la Ferreria a la N-150

Des del 4 de maig s’estan efec-
tuant els treballs per tal que els sis 
carrils de l’autopista C-58, tres en 
direcció Barcelona i altres tres cap 
a Terrassa, redueixin la seva am-
plada a 3 metres –actualment en 
tenen 3,5– en el tram comprès en-
tre el polígon de la Ferreria i Can 
Cuiàs, per tal de deixar l’espai que 
ocuparà el carril per a vehicles 
d’alta ocupació (VAO) i autobu-
sos, que es començarà a construir 
quan acabi la senyalització dels 
nous carrils. Els treballs en sentit 
la ciutat comtal acabaran el dia 8 
i, en direcció a Sabadell, l’actuació 
es fa entre l’11 i el 15 de maig, en 
horari nocturn.
La intervenció comporta l’ocupa-
ció puntual d’almenys un carril 
dels tres existents en cada sentit 
durant les quatre primeres nits de 
l’obra i, a partir del dia 15, s’obri-
ran totalment els nous carrils. Per 
garantir la seguretat en el tram 

afectat, es limitarà la velocitat mà-
xima a 80 km/h. “L’afectació al 
trànsit serà la mínima perquè 
mantenim els sis carrils, però la 
limitació de velocitat podria pro-
vocar més densitat de vehicles en 
algun moment puntual”, ha des-
tacat Albert Rabascall, director de 
construccions de l’empresa pública 
Tabasa. La C-58 acull una mitjana 
diària de 154.000 vehicles, xifra que 
la situa com una de les vies ràpides 
més utilitzades de Catalunya.

Efectes a Montcada. La construc-
ció dels pilars del carril VAO han 
obligat a tancar l’accés al polígon 
industrial de la Ferreria des de la 
N-150. Els vehicles que es dirigei-
xen pel carrer Progrés a la zona 
industrial girant per la riera de 
Sant Cugat han de circular ara per 
sobre del bucle de carreteres situat 
sobre la C-58. 
El gruix de les obres de construc-
ció de la infraestructura va comen-

çar a fi nal d’abril i a Montcada ac-
tualment s’està treballant a la riera 
de Sant Cugat, on s’ha de modifi -
car un col·lector, i a un tram de la 
N-150 sota el pont de l’autopista 
–a prop de Can Cuiàs– on s’està 
construint un carril lateral, en di-
recció Cerdanyola, que servirà per 
instal·lar alguns pilars del VAO. 
La parada d’autobús que havia 
ubicada en aquesta zona, en sen-
tit Barcelona, s’ha traslladat uns 
metres i queda més a prop de la 
gasolinera. 

Silvia Díaz | Redacció

Les obres són visibles a l’alçada de la riera Sant Cugat en la confl uència amb la carretera N-150, a Terra Nostra | SANTI ROMERO

L’Estratègic és el nom de la nova 
publicació municipal que coordi-
na el departament de Planifi cació 
Estratègica i que, a partir d’ara, 
oferirà informació d’experts en 
aquest àmbit, tècnics municipals, 
membres de la comissió estratè-
gica i veïns. En el primer número 
de la revista, que es va presentar el 
28 d’abril, apareix una entrevista 
amb Amador Ferrer, coordinador 
d’Urbanisme de l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona, i una altra amb 
Kepa Korta Murua, director del 
Pla Estratègic de Donosti. L’Estra-
tègic es publicarà cada sis mesos, 
però la intenció és que es consulti 
fonamentalment a través d’Inter-
net, al web montcada.cat, per tal de 
fomentar l’estalvi de paper, donat 
que la sostenibilitat és un dels prin-
cipis del Pla Estratègic | SD

Neix la revista 
‘L’Estratègic’

Imatge de la portada del número 1 | P. ABIÁN

El carril bus-VAO és un projecte 
de la Generalitat per millorar la ca-
pacitat viària de la C-58 i fomentar 
el transport públic. Les obres es 
duran a terme durant aproxima-
dament tres anys, en vuit fases, i 
les gestiona l’empresa pública Ta-
basa, que va adjudicar l’actuació 
a la unió temporal d’empreses for-
mada per Copcisa i OHL. El carril 
tindrà una longitud de 6,82 km, 

des de Ripollet al nus de la Trini-
tat, i el seu funcionament serà 
reversible, depenent de les ca-
racterístiques del trànsit en cada 
moment. A Montcada les obres 
adquireixen certa complexitat 
donat que s’ha de construir una 
pèrgola a la Ferreria, el cobriment 
de la qual es durà a terme durant 
dos estius, ja que requerirà el 
desviament del trànsit a la nit | SD

diverses fases

Montcada acollirà una infraestructura complexa

> Sortida per veure la recuperació del Ripoll
El servei de Medi Ambient organitza el 16 de maig una sortida (10h), 
per conèixer la restauració paisatgística del riu Ripoll al seu pas per 
Montcada. L’activitat s’adreça especialment a persones interessades en 
la recuperació dels entorns fl uvials, ja que al llarg de la mateixa es do-
narà força explicacions tècniques. Els participants comprovaran durant 
el recorregut les actuacions fetes per substituir la zona d’horts per un 
ecosistema fl uvial, amb vegetació de ribera. La sortida compta amb el 
suport de Projecte Rius i Naturalea Conservació. D’altra banda, l’entitat 
Acer i l’Ajuntament fan el 23 de maig una sortida amb el nom L’explo-
sió de la primavera a la Serralada de Marina. Els interessats a assistir 
a totes dues activitats poden trucar al telèfon 935 726 474 o enviar un 
correu electrònic a l’adreça cmarcos@montcada.org | SD

> Xerrada de la Plataforma Antiincineració
El col·lectiu ha convocat una xerrada el 14 de maig al Kursaal (19h), 
per explicar la situació legal en què es troba la cimentera Lafarge res-
pecte les normatives ambientals. El ponent serà Albert Calduch, l’ad-
vocat contractat per la Plataforma per denunciar les irregularitats que, 
al seu parer, comet la cimentera. El col·lectiu ha anunciat que també 
presentarà els resultats d’un estudi ambiental | SD
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La Generalitat dóna suport a les 
al·legacions que planteja Montcada
L’Ajuntament també ha demanat a Mobilitat que acceleri la conversió de la N-150 en un carrer

L’alcalde de Montcada i Reixac, 
César Arrizabalaga (PSC), i el Se-
cretari per a la Mobilitat de la Ge-
neralitat de Catalunya, Manel Na-
dal, han enviat una carta conjunta 
al director general de Ferrocarrils 
del Ministeri de Foment, Luis de 
Santiago, demanant una reunió 
entre les tres administracions per 
poder tancar un acord defi nitiu 
sobre el desdoblament de la línia 
ferroviària C3 entre Barcelona i 
Vic al seu pas pel municipi. 
L’objectiu de la trobada és dema-
nar a Foment que incorpori les 
al·legacions que l’Ajuntament 
va presentar l’octubre passat a 
l’estudi informatiu del projec-
te: el soterrament de la línia en 
un traçat de 700 metres –a Mas 
Rampinyo–, ubicar la nova es-
tació de Can Sant Joan a prop 
del barri i ampliar i millorar 
l’espai inferior sota el carrer 
Pont i el pas per a vianants del 
passatge Manresa, el que uneix 
carretera Vella amb el carrer Bo-
gatell. “Les modifi cacions sol-

licitades són del tot coherents i 
aporten millores a l’estudi in-
formatiu”, diu la carta de Nadal 
i Arrizabalaga.

Petició a la Generalitat. D’altra 
banda, l’alcalde també ha dema-
nat al responsable de Mobilitat 
de la Generalitat que s’accele-
ri el procés perquè el tram de 
la N-150 que passa per Terra 
Nostra i per l’espai que ocu-
parà l’hospital Ernest Lluch es 
consideri un carrer i no una 
carretera.  L’edil insta a iniciar 

el treball de les administracions 
per tal “d’ofi cialitzar els acords 
verbals” a què va arribar el 
conseller de Política Territorial, 
Joaquim Nadal (PSC), al març 
amb els quatre alcaldes als quals 
donarà servei l’equipament sa-
nitari. Amb el canvi d’adscrip-
ció, els pas de la carretera deixa-
ria de tenir una afectació de 25 
metres a cada banda i permetria 
solucionar l’aïllament dels veïns 
dels blocs Sivis  i desbloquejar 
el desenvolupant urbanístic de 
la zona 15 de Terra Nostra.

Silvia Díaz | Redacció

La línia C3 de Rodalies, que uneix Barcelona i Vic, divideix Mas Rampinyo | SANTI ROMERO

DESDOBLAMENT DE LA C3
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La patronal es compromet a fer una sessió d’assessorament gratuït a empresaris no associats

L’Ajuntament i Pimec faran accions 
en suport del teixit empresarial local

La patronal de la petita i mitjana 
empresa, Pimec, i l’Ajuntament 
van signar un conveni de col·la-
boració el passat 27 d’abril en 
suport del teixit empresarial del 
municipi. L’acord estableix que 
Pimec assessorarà, en una sessió 
gratuïta, els empresaris que vin-
guin derivats des de Promoció 
Econòmica malgrat no estar asso-
ciats a la patronal. 
Fa un any que aquest organisme 
col·labora amb l’Ajuntament, 
tot i que fi ns ara el treball en 
comú no s’havia plasmat de ma-
nera ofi cial. Les accions que es 
fan en comú s’emmarcaran en 
aquest conveni que promourà 
la formació entre la població ac-
tiva, amb l’objectiu de reciclar 
treballadors i formar nous pro-
fessionals i emprenedors, així 
com campanyes de sensibilitza-
ció al servei de les empreses. 

Trobades empresarials. Actual-
ment Pimec col·labora mensual-
ment amb unes xerrades que 
organitza Promoció Econòmica 
per a empresaris. Tècnics de 
l’organisme són els encarregats 

d’informar els participants sobre 
les qüestions que es plantegen 
al voltant del món empresarial. 
“Aquestes sessions són molt 
instructives per als assistents, 
especialment en una conjuntu-
ra com l’actual, en què els pe-
tits empresaris se senten sols 
i necessiten trobar respostes 
i vies de solució als seus pro-
blemes”, ha dit el president de 
Pimec, Martí Puig.
El regidor de Promoció Econò-
mica, Joan Carles Paredes (CiU), 
ha ratifi cat que la voluntat del 
Consistori és donar suport als 

industrials en l’actual context de 
crisi. “Des de Promoció Econò-
mica el que farem és vehicu-
lar les consultes que ens facin 
els empresaris perquè puguin 
benefi ciar-se d’una primera 
trobada d’assessorament amb 
Pimec, malgrat no estar asso-
ciats”, ha dit l’edil. 
Les petites i mitjanes empre-
ses que n’estiguin interessades 
s’han de posar en contacte amb 
Promoció Econòmica, través de 
l’adreça electrònica promocioeco-
nomica@montcada.org o trucant al 
telèfon 935 648 505.

Pilar Abián | Redacció

PROMOCIÓ ECONÒMICA

El president de Pimec, a l’esquerra, amb l’alcalde i el regidor de Promoció Econòmica | PREMSA

Se alquilan. Plazas de parquing para motos. A 
buen precio.  Av. Catalunya. Tel. 691 077 039.
Se vende o alquila parquing.  Para turismo. 
Precio a convenir. Zona: avinguda Catalunya de 
Mas Rampinyo. Teléfono: 935 750 429.
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. Con experiencia. 
678 844 274. Preguntar por Loli.

taulell d’anuncis gratuïts     tel. 935 726 491

Un curs de 15 hores sobre gestió 
fi nancera per al comerç és la pri-
mera activitat d’un programa per 
a la millora dels establiments que 
ha posat en marxa la Regidoria de 
Comerç, amb l’objectiu de mo-
dernitzar les botigues i l’efi ciència 
en els sistemes d’organització. El 
curs el promouen la Diputació 
de Barcelona i la Cambra de Co-
merç de Sabadell i, atès l’interès 
sorgit, entre els boti guers locals, 
l’Ajuntament ha pogut dur les 
sessions a Montcada | PA 

formació

Comença el curs sobre gestió fi nancera organitzat per la Regidoria de Comerç

El curs, que compta amb una vintena d’inscrits, es fa al Kursaal, a Can Sant Joan | PILAR ABIÁN

‘Los lunes al sol’

La plantilla d’Aismalibar, amb 46 
acomiadaments sobre la taula, 
està impulsant la creació d’una 
plataforma ciutadana contra els 
expedients de regulació d’ocupa-
ció (ERO) i l’actual conjuntura 
econòmica. Els treballadors s’han 
posat en contacte amb altres em-
preses de Montcada i Ripollet que 
es troben en la mateixa situació per 
constituir un col·lectiu que tindrà 
com a objectiu “instar la classe 
política a prendre mesures per 
frenar la destrucció de llocs de 
treball”, ha explicat el president 
del comitè d’empresa d’Aismali-
bar, José Antonio Grillo. 
Els empleats, que consideren que 
el nou ERO és l’avantsala d’un 
possible tancament de la fàbrica 
de Mas Rampinyo, han escollit 
els dilluns per concentrar-se a 
l’entrada de la factoria perquè 
coin cideix amb el dia que estan 
regulats per l’ERO temporal 
aplicat en l’actualitat sobre tota 
la plantilla. Han batejat la protes-
ta amb el títol de la pel·lícula de 
Fernando León Los lunes al sol, 
un fi lm de caràcter social centrat 
en les conseqüències que té per 
als treballadors l’anunci del tan-
cament d’una empresa. Els em-
pleats també fan campanya tots 

els dimecres al mercat ambulant 
del centre per donar a conèixer la 
seva situació entre la població.

Negociació. A banda del calendari 
de protestes, el passat 23 d’abril 
va començar la ronda de contac-
tes entre la direcció i el comitè 
d’empresa amb la Inspecció de 
Treball de la Generalitat per tro-
bar una solució negociada al nou 
ERO, que deixaria sense feina el 
75% de la plantilla. Per ara, no 
s’ha arribat a cap acord ja que 
l’empresa manté sobre la taula 
els acomiadaments, als quals els 
treballadors s’oposen en rotund. 
“Hem vinculat tots els expe-
dients presentats fi ns ara per 
la direcció i els seus reiterats in-
compliments”, ha explicat Grillo, 
qui confi a que el govern català no 
accepti la proposta d’Aismalibar.

Nou ERO a Tyco. L’empresa de 
components de l’automòbil Tyco, 
ubicada al polígon del Pla d’en 
Coll on treballen 320 empleats, 
està aplicant un nou ERO que 
afecta sobretot els treballadors 
del departament de producció, 
que només treballen una setmana 
al mes entre el març –quan es va 
començar a executar l’expedient– 
i el pròxim setembre. 

Treballadors d’Aismalibar durant la manifestació a Barcelona de l’1 de Maig | MANOLO CANO

La plantilla d’Aismalibar impulsa una plataforma ciutadana 
contra els 46 acomiadaments que planteja la direcció 

Sílvia Alquézar | Montcada

EXPEDIENTS DE TREBALL
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La Favmir recull més de 5.000 fi rmes 
denunciant el col·lapse sanitari local
L’entitat anuncia mobilitzacions si no obté un compromís de millora per part de la Generalitat

“La situació als ambulatoris de 
Montcada és de col·lapse total”. 
Així ho denuncia la Favmir a la 
carta que encapçala les 5.105 sig-
natures que ha recollit entre la po-
blació i que ha lliurat a l’Institut 
Català de la Salut (ICS) i a l’Ajun-
tament. Les 15 associacions de 
veïns integrades a la plataforma 
es queixen que “no hi ha metges 
sufi cients per cobrir les necessi-
tats de la població, ha minvat la 
qualitat de l’assistència i només 
augmenten les llistes d’espera” i 
reclamen millores urgents. 
El president de la Favmir, Anto-
nio Cera, ha avançat que, si no 
se solucionen els problemes exis-
tents al servei sanitari local amb 
aquesta petició formal, “després 
de l’estiu s’establirà un calen-
dari de mobilitzacions”. El col-
lectiu denuncia que “el servei 
de traumatologia i ginecologia 
és insufi cient” ja que la majoria 
dels casos s’han d’atendre al CAP 
Sant Andreu i critica la manca de 
pediatres, que “no garanteixen 

l’atenció de les urgències i que 
obliga a la derivació dels casos 
a la Vall d’Hebron”.
Altres reivindicacions del col·lectiu 
són que al CAP Les Indianes no 
hi ha urgències i que l’Ajuntament 
tanqui el centre mèdic municipal 
de Can Sant Joan a l’agost.

Resposta. Des de la direcció sani-
tària local es nega que a Montcada 

hagi col·lapse i en canvi afi rmen 
que un 30% dels usuaris “fre-
qüenten massa sovint els am-
bulatoris”. Des de l’Ajuntament, 
la regidora de Salut, M. Carmen 
González (CiU), afi rma que “fi ns 
i tot és possible demanar cita 
amb el metge el mateix dia”. 
L’edil sí comparteix amb els veïns 
que falten metges per atendre tota 
la població.

Lluís Maldonado | Montcada

Representants de tretze de les quinze entitats després de lliurar les fi rmes a l’Ajuntament  | L.MALDONADO

PROTESTA VEÏNAL

en 2 minuts...

> Un encertant de 14, premiat a Can Sant Joan 
El patronat d’apostes ha informat que una de les travesses de 14 en-
certs que va tenir lloc la jornada de lliga de futbol disputada el 22 
d’abril va ser validada a Can Sant Joan, a l’estanc del carrer Masia, 3. 
L’encertant va obtenir un premi de 37.995 euros | LR

> L’ADF rep ajut per desbrossar els boscos
L’Ajuntament subvencionarà amb 6.000 euros anuals l’Agrupació de 
Defensa Forestal ADF La Serralada per al manteniment de zones na-
turals restaurades o en fase de restauració del municipi. En concret, 
les tasques que duu a terme l’entitat es concreten en 8 desbrossades 
selectives a l’any, amb la recollida, si s’escau, de les restes d’esporga i 
8 regs anuals. El conveni entre l’Ajuntament i l’ADF es va signar el 27 
d’abril i tindrà una durada de dos anys. L’associació està formada per 
una trentena de voluntaris que es coordinen per dur a terme tasques de 
vigilància i de prevenció de focs dels boscos | LR

> Millores al passatge de la fàbrica de gel
La Brigada Municipal està remodelant el passatge conegut com l’antiga 
fàbrica de gel, que enllaça els carrers Ripoll i mossèn Joaquim Castellví. 
L’actuació consisteix a condicionar aquest pas que, fi ns l’obertura del 
carrer Sant Josep al desembre passat, era una zona de sortida per als 
vehicles des del nucli antic del municipi. Els treballs inclouen la pavi-
mentació del terra amb material recuperat, l’arrebossat de les parets i la 
instal·lació d’un nou enllumenat | SD

SANTI ROMERO
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Campuzano diu que la valorització de 
residus redueix les emissions de CO2
El diputat de CiU a Madrid va visitar diferents espais de Montcada el passat 4 de maig

El diputat de CiU al Congrés Car-
les Campuzano va visitar Mont-
cada el 4 de maig per conèixer la 
realitat del municipi, especialment 
aquells àmbits sobre els quals té 
competències directes a Madrid i 
a nivell de partit. Com a portaveu 
de CiU al Congrés en l’àmbit de 
política social, el diputat es va in-
teressar per la implementació del 
Pla Integral de la Ribera i va fer 
una visita al barri i al centre cívic. 
Com a membre de l’Àrea de Medi 
Ambient de Convergència De-
mocràtica de Catalunya (CDC) 
i de la comissió del canvi climàtic 
a Madrid, Campuzano va anar a 
la cimentera Lafarge, una empresa 
d’un sector “afectat pel protocol 
de Kyoto i que està fent esforços 
per substituir la combustió de 
petroli per la d’altres matèries i 
així rebaixar els nivells d’emissió 
de CO2”, va indicar el diputat. 
Acompanyat del president local de 
CDC, Joan Carles Paredes, l’esta-
da a Lafarge va consistir en una 
entrevista amb el director de la 

planta de Can Sant Joan, Oswaldo 
Pereda, la projecció d’un audiovi-
sual i una visita a les instal·lacions.

Reducció del CO2. Campuzano va 
explicar que actualment l’Estat 
espanyol està pendent d’assumir 
una directiva europea sobre resi-
dus, amb l’objectiu de reduir les 
emissions de diòxid de carboni. 
“La valorització dóna resultats 
positius, però entenc que a la po-
blació li resulti difícil conviure 

al costat d’una instal·lació com 
la cimentera”, va manifestar el di-
putat, tot afegint que està en mans 
de l’Ajuntament i l’empresa arribar 
a un acord. El diputat també va 
aprofi tar la seva estada a Montca-
da per conèixer la nova biblioteca i 
les obres de soterrament de la C-17. 
“Agraïm la presència dels dipu-
tats perquè així constaten la rea-
litat i ens resulta més fàcil tirar 
endavant els nostres projectes” 
va manifestar Paredes.

Silvia Díaz | Can Sant Joan

Campuzano, segon per la dreta, durant la visita a Lafarge, acompanyat de Paredes (dreta) | SILVIA DÍAZ

POLÍTICA
en 2 minuts...

> Mercè Civit parla de la dona i la crisi
“Els expedients de regulació que presenten les empreses afecten 
majoritàriament homes, que s’agrupen per defensar els seus inte-
ressos; els acomiada-
ments de les dones són 
individuals”. Aquest és 
un dels arguments que 
la diputada d’ICV-EUiA 
al Parlament de Cata-
lunya i responsable de 
la dona d’EUiA, Mercè 
Civit, va fer servir per 
afi rmar que la crisi repercuteix de forma més negativa en les dones que 
en els homes. Civit es va reunir el 4 de maig al municipi amb dones de 
la coalició per tal d’explicar les actuacions que els ecosocialistes estan 
duent a terme al respecte. D’altra banda, ICV ha acabat aquest mes 
una ronda de contactes amb tots els partits polítics representats a la 
localitat amb l’objectiu de posar sobre la taula fórmules que millorin la 
coordinació i el treball polític en benefi ci de la ciutat | SD

SILVIA DÍAZ

> Maresma, membre del Consell de l’AMB

El 5 de maig es va presentar el Consell del Consorci de l’Àrea Metropolita-
na de Barcelona (CAMB). Aquest organisme neix amb l’objectiu d’impul-
sar un nou ens metropolità que institucionalitzi de forma única la realitat 
del territori que representa i sigui un instrument de cohesió. Un dels inte-
grants del Consell és el primer tinent d’alcalde Joan Maresma –segon per 
la dreta– que ha estat escollit en representació de CiU | PA

PREMSA AJUNTAMENT DE BARCELONA
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TMB anuncia que a mitjan de maig 
el servei estarà a ple rendiment
Les AV de Can Cuiàs i de Nou Barris van convocar una mobilització el 29 d’abril a Barcelona

Transports Metropolitans de Bar-
celona (TMB) s’ha compromès 
amb els veïns de Can Cuiàs i dels 
districtes de Nou Barris a que a 
mitjan de maig, quan acabin les 
obres a l’estació de Torre del 
Baró, circulin dos combois per la 
línia 11 de metro i, per tant, la fre-
qüència de pas dels trens entre set-
mana sigui de 7 minuts. Els repre-
sentants de l’empresa pública ho 
van comunicar al veïnat durant 
la segona mobilització que les AV 
dels barris afectats van convocar 
el 29 d’abril per reclamar que la 
freqüència de pas de combois si-
gui de 6 minuts, com  abans, i no 
de 15 com és actualment. La mo-
bilització va començar a la plaça 
Roja de Ciutat Meridiana fi ns a 
la Trinitat Nova, seguint aproxi-
madament el recorregut que fa la 
línia de metro.

Peticions. Els treballs d’adaptació 
de la línia al nou sistema de con-
ducció automàtica i de col·locació 
de mampares de seguretat han 

alterat el funcionament habitual 
del servei. “Volem equiparar la 
freqüència amb la de la resta 
de la xarxa de Barcelona”, ha 
destacat un representant de la co-
ordinadora prometro, el montca-
denc Antonio Cera.
TMB admet que aquesta deman-
da no es podrà satisfer perquè, 
amb motiu de les obres de Torre 
del Baró, una de les dues vies de 
l’estació queda inutilitzada, però 

sí han avançat “una millora no-
table”. L’argument, però, no con-
venç els veïns perquè consideren 
que amb la freqüència de pas pro-
posada no hi haurà prou per cobrir 
les necessitats de desplaçament de 
la zona nord de Barcelona i de 
Can Cuiàs. “Les obres es poden 
fer a la nit i de manera que no 
causin tantes molèsties als usua-
ris; si no ho fan així, és perquè 
no volen”, ha subratllat Cera.

Silvia Díaz | Redacció

Moment de la manifestació del 29 d’abril, al seu pas per Torre del Baró | CAROLINA IZQUIERDO 

L-11 DE METRO



12 1a quinzena | Maigl 2009Societat

>Societat La gent gran protagonitza 
les noves activitats dels 
centres cívics PÀG. 16

La nova prova ràpida 
de la sida es pot fer a la 
farmàcia Relat PÀG. 14

EFECTES DE LA CRISI

Càritas duplica el nombre de famílies a les 
quals assisteix amb lots de menjar i roba
L’organització parroquial, que col·labora amb Serveis Socials de l’Ajuntament, fa una crida a la ciutadania per obtenir més recursos i voluntariat

Els efectes de la crisi comencen a 
ser visibles cada dilluns a l’antiga 
seu de la Brigada Municipal, un 
espai que l’Ajuntament ha cedit a 
Càritas i que s’utilitza com a ma-
gatzem i despatx de distribució 
d’aliments per a les famílies amb 
menys recursos econòmics. Si 
abans el repartiment de lots es feia 
cada quinze dies, ara ha passat a 
ser cada dilluns, de 10 a 12h. “Els 
últims mesos hem duplicat el 
nombre de famílies que reque-
reix aquest ajut i ara la xifra ja 
és de 150 al mes aproximada-
ment”, explica Dolors Gil, assis-
tenta social de Càritas. Aquestes 
persones reben cada 15 dies un lot 
amb productes bàsics com llet, oli, 
llegums o conserves, la quantitat 
dels quals va en funció del nombre 
de membres de cada família. 

El perfi l d’usuari també s’està am-
pliant; si abans majoritàriament es 
tractava d’immigrants, ara també 
comença a haver-hi gent jove que 
s’ha quedat a l’atur i que no arri-
ba a fi nal de mes. Tots ells, abans 
d’arribar al magatzem, han de pas-
sar per Serveis Socials o bé per la 

parròquia de Santa Engràcia els 
dijous, de 9 a 13h, per acreditar la 
necessitat dels ajuts. 

Veu d’alerta. L’espectacular augment 
de la demanda de menjar i roba, 
un ajut social que els darrers anys 
s’havia mantingut estable, ha encès 
l’alarma a Càritas que ha d’afrontar 
aquesta nova realitat en un moment 
en què els recursos també han min-
vat. “Abans el Banc d’aliments 
ens feia arribar al llarg de l’any 
quatre partides de productes i en 
grans quantitats; ara l’entrada 
de més països a la Unió Euro-
pea, alguns d’ells en situació més 
precària que la nostra, ha redu-
ït aquestes aporta cions”, explica 
Jaume Ribera, un dels voluntaris 
de la parròquia de Santa Engràcia 
que, amb Manel Fanlo i Juan A. 
Arnaiz, s’encarreguen de gestionar 
els diners que es recullen a les par-
ròquies del municipi i es destinen 
a Càritas. “Si seguim amb aquest 
ritme, el cost que suposarà aju-
dar aquest volum de famílies a 
fi nal d’any pot ser d’uns 30.000 
euros”, apunta Arnaiz. 
Davant d’aquesta situació, Ser-
veis Socials s’ha compromès a fer 
una aportació de 20.000 euros. 
“Aquests diners provenen d’un 
fons especial de la Diputació cap 
als ajuntaments que per a Mont-
cada suposarà en total 55.000 
euros a repartir en lots alimen-
taris, ajudes a l’escolarització i al 
lloguer d’habitatges”, ha indicat 

la responsable tècnica del departa-
ment, Anna Oliver. 
Càritas es fi nancia amb aporta-
cions de feligresos i de la Diòcesi. 
“Hi ha gent que prefereix portar 
menjar, però per a nosaltres és 
més efectiu disposar de diners i 
comprar en funció de les neces-
sitats”, apunta Fanlo. Una altra 
manera de col·laborar amb l’orga-
nització és fent tasques voluntàries 
com ara ajudar a l’hora de fer o 
distribuir lots, preparar la roba que 
prové de donacions o bé anant a 
comprar allò que es necessita. Els 
interessats es poden posar en con-
tacte amb el mossèn Jaume Cases 
o amb voluntaris de Càritas.

Pilar Abián | Montcada

Voluntàries de Càritas preparen uns lots per dos dels usuaris que s’hi han desplaçat fi ns al magatzem on es distribuiexen aliments | SANTI ROMERO

L’Ajuntament aportarà 
20.000 euros provinents 
d’un fons especial de la 
Diputació per fer front a 
les necessitats socials

laveu.cat/societat

voluntariat

Dos matrimonis de Can Sant Joan 
Francisco Gómez i Emilia Naranjo, i 
Justo Jurado i Marta Amat, juntament 
amb Antònia Sánchez, són els encarre-
gats de tenir cada dilluns els lots a punt 
per distribuir. Antònia és la veterana del 
grup, fa 36 anys que és voluntària de 

Càritas i encara està al peu del canó tot 
i que comença a reclamar el relleu. Re-
corda com si fos avui els inicis amb el 
mossén Josep M. Joan-Torres i agraeix 
el suport que la gent de la parròquia 
dóna sempre a les campanyes i crides 
que es fan des de Càritas | PA

Una tasca altruïsta però molt gratifi cant

SANTI ROMERO
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Donar a conèixer la tasca de les 
entitats i fomentar la seva ves-
sant educadora és l’objectiu del I 
Premi Acció Educadora que ha 
creat la Regidoria del PEC (Pro-
jecte Educatiu de Ciutat), amb la 
col·laboració de Participació Ciu-
tadana. Aquesta iniciativa és fruït 
de la I Jornada Ciutat i Educació 
celebrada al febrer de 2008, on es-
van discutir els eixos de treball del 
PEC, entre els quals hi ha reforçar 
el valor i el contingut educatiu 
dels espais i entitats de Montcada 
de tota mena. 
La regidora responsable del 
PEC, M.Teresa Gallego (PSC), 
ha explicat que “les associacions 
poden presentar al concurs 
projectes que ja estan duent a 
terme o bé propostes creades 
expressament per  aquest pre-
mi i la seva fi losofi a”.

Funcionament. Les entitats que 
vulguin participar en el certa-
men s’han d’inscriure entre 
l’11  de maig i el 12 de juny a 

l’Ofi cina Atenció Ciutadana de 
l’Ajuntament o al Punt d’Atenció 
Ciutadana de Can Cuiàs, que 
facilitaran el full de sol·licitud, al 
qual s’haurà d’adjuntar un resum 
del projecte, emmarcat en un dels 
tres eixos del PEC: Convivència 
i Civisme, Escola i Entorn o Pro-
grés i Formació al llarg de la vida. 
El premi consistirà en una aporta-

ció econòmica extraordinària per 
al projecte guanyador, si aquest es 
presenta dintre de la convocatòria 
anual de subvencions municipals 
a entitats, així com la difusió i 
suport del projecte realitzat o en 
curs, per tal de facilitar i poten-
ciar el seu desen volupament. Les 
bases es poden consultar al web 
www.montcada.cat.

EDUCACIÓ

Laura Grau | Redacció

La iniciativa s’emmarca en els tres eixos de treball del Projecte Educatiu de Ciutat (PEC)

Es convoca el primer Premi Acció 
Educadora destinat a les entitats

A la presentació, l’entitat va reivindicar el seu model educatiu

NOVETAT EDITORIAL

L’AMPA fa públic el segon 
volum dels contes del Turó

La reivindicació del model edu-
catiu impulsat per l’AMPA i la di-
recció del CEIP Turó va centrar 
la presentació del llibre El misteri 
del gran Duc –feta el 28 d’abril 
a l’Auditori–, el segon volum de 
la col·lecció Els contes del Turó, 
una de les activitats sobre medi 
ambient que promou el centre. 
L’artista Carlos Canales, de forma 
altruïsta, ha il·lustrat el llibre.
L’autora i membre de l’AMPA, 
Pepita Matllo, va ser l’encarregada 
de presentar la publicació i va 
aprofi tar per destacar la importàn-
cia del model educatiu del centre, 
basat en la sostenibilitat i la diversi-
tat. La fórmula que va triar Matllo 

va ser l’explicació d’un conte sobre 
una escola a la qual, “cada dia es 
concentra gent de tot arreu i on 
els alumnes s’omplen de valors, 
però la gent de fora no l’entén 
i només veu la part negativa”. 
Matllo va lamentar que el projec-
te pedagògic no sigui el principal 
criteri dels pares en el moment de 
triar una escola. L’acte va comptar 
amb la presència de la regidora de 
Cultura, Amèlia Morral (CiU), i 
de Milagros Jonte, de la Federació 
d’Associacions de Pares i Mares 
de Catalunya (FAPAC). Matllo i 
una altra membre de l’AMPA del 
Turó, Lorena Lema, formen part 
de la junta directiva de la federació 
des del març.

Silvia Díaz | Montcada

D’esquerra a dreta, Jonte i Matllo, mostrant un exemplar del nou llibre del Turó | SILVIA DÍAZ

El concurs és resultat de la I Jornada Ciutat i Educació que es va fer l’any passat | ARXIU/P.ABIÁN
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La Regidoria de Salut Pública i Consum ha posat en marxa la campanya 
anual per fomentar la higiene bucal als centres educatius, que consisteix 
a distribuir als alumnes de primer a quart de primària –a la imatge, reparti-
ment al CEIP El Turó– un estoig amb un got, un raspall –especialment per 
a aquells infants que es queden a dinar al menjador– i pasta de dents. La 
campanya també inclou un programa de glopeigs periòdics de fl uor | SD

PREMSA AJUNTAMENT

> Foment de la higiene bucodental dels nens

Els resultats d’una enquesta mu-
nicipal feta als joves al 2008 i el 
relaxament d’alguns establiments 
en l’aplicació de la llei són els prin-
cipals arguments pels quals la Re-
gidoria de Salut Pública i Consum 
ha enviat una carta –signada per la 
regidora responsable, M. Carmen 
González (CiU)– als bars i restau-
rants, fent un recordatori sobre la 
prohibició de la venda de begudes 
alcohòliques a menors. Els establi-
ments han de tenir en un lloc ben 
visible el rètol que fa referència a la 
normativa tant pel que fa als pro-

ductes venuts a la barra com a les 
màquines automàtiques que expe-
deixen aquestes begudes. A la carta 
també es recorda als restauradors 
que infringir la llei pot comportar 
sancions considerables.

Dades. Segons l’última enquesta 
escolar feta per l’Ajuntament als 
instituts, la majoria d’alumnes asse-
gura haver begut alguna vegada a 
la vida (87%), el 53% haver-ho fet 
en l’últim mes i el 41%, en la darre-
ra setmana. L’edat mitjana d’haver 
tastat alcohol per primer cop se si-
tua en els 12 anys.

L’Ajuntament ha enviat un escrit als bars i restaurants locals

CAMPANYA MUNICIPAL

Recordatori de la prohibició 
de vendre alcohol a menors 

Silvia Díaz | Redacció

Segons una enquesta municipal, el 53% del joves reconeix haver begut en l’últim mes | SANTI ROMERO

La farmàcia Relat (Major, 89) 
és una de les 36 de la província 
de Barcelona que ofereixen des 
de fi nal d’abril un test ràpid per 
detectar el virus de la sida, una 
iniciativa promoguda pel Depar-
tament de Salut i el Col·legi de 
Farmacèutics. La prova és gra-
tuïta i es garanteix la confi den-
cialitat de la persona que se la fa, 
però només s’adreça a col·lectius 
vulnerables, que no acostumen 
o no poden anar als canals habi-
tuals de la xarxa sanitària, com 
els ambulatoris o els hospitals. 

Guanyar temps. L’objectiu del 
test és el de reduir el retard en 
el diagnòstic de la malaltia. Es 
preveu que durant l’any que duri 
l’experiència es facin 1.500 tests. 
Si surten positius, els afectats 
hauran de fer-se una nova prova, 
en un centre hospitalari, que en 
el cas de Montcada correspon al 

Taulí de Sabadell. “A banda de 
fer la prova, la nostra tasca és 
informar i buscar persones que 
pertanyin a col·lectius de risc i 
explicar-los la importància de 
dur-la a terme”, ha destacat Jo-
sep Relat, responsable de la far-
màcia Relat, qui ha explicat que 
els dos farmacèutics que podran 
fer el test a Montcada han pas-
sat per un curs formatiu previ. El 

test consisteix en una punxada 
al dit de l’interessat per extraure 
una gota de sang. Els resultats 
s’obtenen en 15 minuts. 
Relat ha avançat que per garantir 
que el màxim de persones en risc 
de ser portadors d’anticossos es 
faci el test, té previst posar-se en 
contacte amb departaments munici-
pals que tenen relació amb aquests 
col·lectius, com ara Serveis Socials.

SALUT

Silvia Díaz | Montcada

La prova s’adreça a col·lectius vulnerables o persones no vinculades als canals sanitaris habituals

La farmàcia Relat ofereix el nou test 
ràpid de detecció del virus de la sida

La prova consisteix en una punxada al dit per extraure una gota de sang | SILVIA DÍAZ

Una vintena de persones es va 
concentrar el 29 d’abril davant 
l’Ajuntament per protestar con-
tra la nova Llei d’Educació de 
Catalunya (LEC) que proposa 
la Generalitat. La mobilització 
la van convocar USTEC-STEs, 
CCOO, ASPEPC-SPS, UGT i 
CGT com a mesura de protesta 
davant una normativa que, se-
gons els sindicats, va en contra 
de l’ensenyament públic. Dues 
representants sindicals van en-
trar al registre municipal un 

escrit contra el projecte –a la 
imatge. Els professors s’oposen 
a la desregularització horària, a 

la disminució de l’oferta pública 
d’ocupació i a la retallada de les 
plantilles, entre d’altres

Continuen les 
mobilitzacions 
contra la LEC
Sílvia Alquézar | Montcada

La concentració es va fer a l’Ajuntament per reclamar un ensenyament de qualitat | SÍLVIA ALQUÉZAR
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Del 25 al 29 de maig, la Regido-
ria d’Infància i Joventut obrirà el 
termini d’inscripció per al Casal 
d’Estiu 2009, que tindrà lloc en 
dues quinzenes: del 29 de juny al 
10 de juliol i del 13 al 24 de juliol. 
Enguany, l’oferta és de 385 places 
per a nens i nenes nascuts entre el 
1997 i el 2005 –de P-3 a 6è–, 15 
de les quals són per a infants amb 
necessitats educatives especials. 
“Continuem apostant perquè els 
infants amb discapacitats també 
puguin gaudir de les activitats 
d’estiu, com la resta de nens”, ha 
destacat la regidora d’Infància i Jo-
ventut, Eva Gonzalo (PSC). 
La Junta de Govern ha adjudicat 
recent ment el Casal a l’empresa 
Més que lleure, la mateixa que 
fa quatre anys gestiona el servei. 
L’Ajuntament fa una crida a aque-
lles persones que vulguin treballar 
de monitors, per tal que deixin 
el seu currículum a la Regidoria 
d’Infància i Joventut (av. de la Uni-

tat, 6) o bé, a l’Espai Jove Can Tau-
ler (Balmes, 16). 
Les activitats es faran de 9 a 13.30h 
a tots els centres de primària, a ex-
cepció del nou CEIP Mas Ram-
pinyo, i s’habilitaran serveis de 
menjador (de 13.30 a 15.30h), de 
canguratge (de 8 a 9h) i de ludoteca 

(de 15.30 a 17h), en les escoles on 
hi hagi sufi cient demanda.

La inscripció. Les famílies han de fer 
les inscripcions als centres, de 9 a 
10.30h, o bé a Can Tauler, de 17.30 
a 20.30h. Les places s’adjudicaran 
en estricte ordre d’arribada. En el 

moment de fer la matrícula cal por-
tar el full d’inscripció, entre altres 
documents requerits. El preu del 
Casal és de 60,85 euros per quinze-
na i les famílies que inscriguin més 
d’un fi ll gaudiran d’un 15% de des-
compte en el preu del segon i d’un 
20% en el tercer i següents. 

Els interessats a ser monitors poden deixar el seu currículum a l’Ajuntament o a l’Espai Jove Can Tauler

INFÀNCIA I JOVENTUT

Els Casals d’Estiu 2009 acolliran 
385 nens i nenes d’entre 3 i 12 anys 
Silvia Díaz | Redacció

Un monitor juga amb un grup d’infants que l’any passat va participar al Casal d’Estiu dut a terme al CEIP Mitja Costa | ARXIU/SANTI ROMERO

L’Àrea Social de l’Ajuntament en-
gega un cicle de xerrades deno-
minat Espai de relació familiar, 
que pretén ser un punt de troba-
des per a les famílies, durant el 
qual es faran diverses activitats 
vinculades a les demandes edu-
catives i formatives. La primera 
sessió tindrà lloc el 19 de maig i 
parlarà sobre les drogodependèn-
cies; la segona, el dia 26, girarà al 
voltant de la família com a agent 
actiu en l’educació i la tercera, el 
3 de juny, parlarà dels estats emo-
cionals dels adolescents. Totes les 
conferències es faran a la Casa de 
la Vila, de 18 a 19.30h. 
L’objectiu de l’Ajuntament és con-
tinuar el cicle cara el curs 2009-
2010 i ja hi ha temàtiques pro-
posades per al primer trimestre, 
com la corresponsabilitat familiar, 
la sexualitat i l’afectivitat, els tras-
torns alimentaris i la família com 
a agent educador. Els interessats a 
participar en les conferències han 
de confi rmar l’assistència trucant 
al telèfon 935 726 474 o bé en-
viant un correu a l’adreça aaran-
da@montcada.org.

Nou cicle de 
xerrades sobre 
adolescència i 
entorn familiar
Silvia Díaz | Redacció
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El Centre Cívic Can Cuiàs (Ge-
ranis, sn) ha posat en marxa 
un cicle de teatre familiar que 
es fa un diumenge al mes, a les 
12h. L’objectiu d’aquest progra-
ma d’actuacions és dinamitzar 
l’oferta d’activitats al barri i aug-
mentar els actes adreçats al pú-
blic infantil. La primera funció 
va tenir lloc a l’abril i la següent 
serà el 24 de maig, amb La palla-
sa Mandarina. El 28 de juny es 
farà Els jugamons. 
Les funcions, gestionades per la 
Xarxa de Dinamització i Lapsus 
Espectacles, són gratuïtes però 
les places són limitades i s’han 
de reservar prèviament al Centre 
Cívic. La intenció dels organitza-

dors és continuar el cicle a partir 
de setembre. 

Terra Nostra. La Xarxa de Dina-
mització posa en marxa a mitjan 
de maig un curs de defensa perso-
nal per a dones, que s’impartirà al 
Gran Casino els dimecres de 16.30 
a 17.30h. Si hi ha demanda, es po-
dria fer un altre grup els dimarts,  
de 21 a 22h. El preu és de 15 euros 
mensuals. Al Centre Cívic l’Alzina 
(Núria, 73) hi ha vacants al curs de 
guitarra. Els interessats poden anar 
a la sessió del dilluns o bé a la del 
dijous, de 20 a 21h en ambdós ca-
sos. El curs costa 20 euros al mes. 
Per a més informació, cal trucar al 
telèfon 935 640 862.

L’Alzina inicia al maig un curs de defensa personal per a dones

Can Cuiàs posa en marxa 
un cicle de teatre familiar

El Casal de la Gent Gran Casa de 
la Mina posa en marxa el 12 de 
maig un cicle de caminades per 
Montcada, que consisteix a fer ex-
cursions perquè la ciutadania cone-
gui els espais naturals del municipi. 
La primera expedició sortirà del 
Casal a les 16h, cap el parc de la 
Llacuna. La segona proposta és per 
al dia 9 de juny, a les 16.30h, i els 
participants aniran caminant fi ns al 
parc de Can Cuiàs. Les inscripcions 
s’han de fer al Casal, per a grups de 
50 persones com a màxim. 
El centre també ha posat en marxa 
el segon cicle de cinema eròtic. Les  
propostes són Casanova (13 de 
maig) i Vixen (dia 20), a les 17h. 
D’altra banda, els alumnes del curs 
de dibuix i pintura a l’oli del Casal 
de la gent gran Casa de la Mina 
exposen els seus treballs des de l’11 
de maig a l’1 de juny, a la sala de 
trobades de l’entitat.  

La Ribera. La Taula Cívica ha po-
sat en marxa al Centre Cívic un 
taller de manualitats, que es fa els 

dimarts i els dijous a la tarda, i un 
altre de cuina, els dimecres, per 
fomentar que la gent gran visiti el 
Centre Cívic, un col·lectiu que fi ns 
ara freqüentava poc l’equipament 
del carrer Llevant. 
D’altra banda, el centre ha fet una 
crida a la població perquè participi 
a la xarxa d’intercanvi de coneixe-
ments, un espai on es poden apren-
dre diferents matèries de forma gra-
tuïta, aportant la seva experiència 

personal en un àmbit i recollint les 
habilitats dels altres. A hores d’ara 
hi ha en marxa tallers de manuali-
tats i informàtica per a infants i de 
cuina, castellà, noves tecnologies, 
teatre, aeròbic i confecció, per a 
adults. També hi ha places disponi-
bles encara al curs de dansa oriental 
que es fa els dijous, de 20 a 21.30h. 
Les persones interessades a fer al-
gun curs poden trucar al telèfon 
935 753 080. 

Les activitats les gestiona la Xarxa de Dinamització i tindran continuïtat després de l’estiu

NOVETATS DE LA XARXA DE CENTRES CÍVICS

La Mina i La Ribera promouen noves 
iniciatives adreçades a la gent gran

Silvia Díaz | Redacció

Un grup de dones grans que participa al taller de manualitats de la Ribera | CRISTINA GARRE

Silvia Díaz | Redacció

en 2 minuts...

Ramona Ribas va fer  el 5 de maig 100 anys. Per això, l’alcalde, Cé-
sar Arrizabalaga, va felicitar-la personalment i li va lliurar un obsequi. A 
l’acte també va assistir la responsable de l’Ofi cina de la Gent Gran Activa 
de la Generalitat, Carme Canela. Ramona Ribas va néixer a Montcada 
i Reixac i té 1 fi lla, 3 néts i 4 besnéts. És fi lla dels Can Pelat, família del 
municipi de tota la vida | LR

> L’escola Ciutat Meridiana canvia de nom
La Generalitat ha donat el vistiplau al canvi de nom de l’escola concertada 
Ciutat Meridiana que, a petició de l’Ajuntament, passarà a denominar-se 
Ginesta. Aquest centre escolar, ubicat a Ciutat Meridiana, just al costat de 
Can Cuiàs, va passar a estar adscrit l’any 2006 a la xarxa d’escoles de la 
localitat i una bona part del seu alumnat és montcadenc | PA

IES LA RIBERA

> La montcadenca Ramona Ribas fa 100 anys

La 34a edició de la fi ra comercial 
i d’artesania de Can Sant Joan es 
presenta enguany més animada 
que mai. Almenys això és el que 
pensa l’organització, l’Associació de 
Comerciants del barri, davant del 
nombre de parades –un total de 60 
al tancament d’aquesta edició– que 
el dia 17 posaran a la venda els seus 
productes al carrer Reixagó, des de 
les 9h fi ns al migdia. 
A més de les parades que ocu-
paran els establiments del barri, 
també hi haurà un apartat dedi-
cat a l’artesania. “Amb la crisi 
pensàvem que hi haurà menys 
participació i fi ns i tot, que no 
podríem fer la fi ra, però els 
comerciants han dedicit conti-
nuar endavant”, ha explicat el 
president de l’entitat, Rafael Do-
mínguez. El que sí ha provocat 
l’actual context econòmic és que 
enguany no hi hagi cap activitat 
d’animació infantil durant la fi ra. 
En canvi, aquesta edició comp-
tarà amb una novetat, un concert 
el dia 16, a les 19h al Kursaal, a 
càrrec de l’Escola Municipal de 
Música de Santa Perpètua de Mo-
goda (veure pàgina 22).

Nova edició de 
la fi ra artesana 
i del comerç de 
Can Sant Joan
Silvia Díaz | Redacció

> L’IES La Ribera, a la Trobada de Corals
La coral de l’IES La Ribera, formada per 40 alumnes, va participar el 29 
d’abril per setè any consecutiu en la XV Trobada de Corals de Secundària 
de Catalunya. La cita va ser al Palau Sant Jordi de Barcelona i hi van assitir 
més de 100 corals i 4.000 cantaires | PA

PREMSA AJUNTAMENT
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La Regidoria Dona i Igualtat ha 
arribat amb acord amb el Col·legi 
d’Advocats de Sabadell per tra-
mitar des de l’Ofi cina de la Dona 
(OAD) la petició d’assistència 
jurídica gratuïta a les usuàries 
que compleixin amb els requi-
sits que estableix la Llei per a 
poder-se benefi ciar d’aquest dret. 
Segons ha confi rmat l’advocada 
Carme Sala, responsable de la 
Comissió de violència de gènere 
del Col·legi, aquest conveni és 
pioner, ja que el de Montcada i 
Reixac és el primer Ajuntament 
que l’ha promogut. 

Atenció qualifi cada. La col·laboració 
entre ambdues institucions fa 
temps que es manté, tot i que 
fi ns ara s’ha centrat en qüestions 
d’assessorament. “Fem de media-
dors familiars amb parelles que 
estan en procés de separació o 
divorci per resoldre diferències 
sobre el pagament de la pensió 
o el règim de visites als fi lls”, ex-
plica Sala. El Col·legi d’Advocats 

de Sabadell compta amb experts 
en dret civil i penal però també en 
dret laboral i d’estrangeria, de ma-
nera que actuen tant en casos de 
violència masclista com de desi-
gualtat, com ara acomiadaments 
improcedents per qüestió de gène-
re. A partir d’ara les dones que es 
puguin acollir a una defensa ju-
rídica gratuïta en qualsevol dels 
casos esmentats, podran iniciar el 
tràmit directament a l’OAD i, des 

d’aquí, se les assignarà el lletrat 
que les representarà.
Per garantir una adequada aten-
ció a les víctimes de violència 
masclista, personal tècnic de 
l’Ajuntament assistirà el 12 de 
maig a una xerrada informati-
va a càrrec de Carme Sala que 
se centrarà en els procediments 
legals a seguir en la defensa de 
les dones afectades per aquesta 
problemàtica.

L’Ajuntament signa un conveni de col·laboració pioner amb el Col·legi d’Advocats de Sabadell

DONES

L’OAD tramitarà l’assistència jurídica 
gratuïta en casos de maltractaments 

Pilar Abián | Redacció

La violència de gènere és una qüestió que cada vegada provoca més rebuig social | ARXIU

El programa La Ribera de les dones, 
que forma part del Pla Integral 
del barri, ofereix el 12 de maig 
una xerrada sobre l’accés a 
les prestacions derivades del 
treball –l’atur i el subsidi–, de 
la Seguretat Social (incapacitats 
i jubilació), i les de caire no 
contributiu, com el PIRMI o 
d’altres. La conferència tindrà 
lloc a les 17.30h al Centre Cívic 
La Ribera. La Ribera de les dones 
és un projecte transversal en 
el qual participen diferents 
departaments municipals i, en el 
cas de la xerrada d’aquest mes, la 
coordinació recau en Integració i 
Dona i Igualtat. 

Exposició. Durant maig i juny, el 
vestíbul de la biblioteca Elisenda 
de Montcada acollirà l’exposició 
de Médicos Mundi Salud es 
nombre de mujer, una proposta 
de sensibilització sobre la realitat 
de les dones dels països del Sud 
i, en especial, de la situació socio-
sanitària. Es pretén, a més, posar 
de manifest la importància de la 
salut com a element clau en el 
desenvolupament dels pobles. 

Xerrada per a 
dones sobre els 
ajuts derivats 
del món laboral
Silvia Díaz | Redacció

La campanya municipal d’edu-
cació viària, que coordinen la Re-
gidoria de Salut Pública i Consum 
i la Policia Local, continua durant 
els mesos de maig i juny als insti-
tuts. Els alumnes de quart d’ESO 
assisteixen a una sessió durant la 
qual, a la primera part, un agent 
local els presenta el marc teòric 
sobre viabilitat i civisme i, a la se-
gona, una víctima d’un accident de 
trànsit explica als estudiants la seva 
experiència. En aquestes xerrades, 
el Consistori compta amb el suport 
de l’Institut Guttmann. El progra-
ma va començar el 5 de maig a 
l’IES Montserrat Miró i arribarà a 
un total de 311 joves del municipi. 

Víctimes 
d’accidents 
expliquen la 
seva experiència
Silvia Díaz | Redacció

Xerrada a la Ferreria | S.ROMERO
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>La bústia del lector >Editorial
Llum d’alerta
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El proper número, el 22 de maig

Detalls que ens recorden la Montcada d’abans

laveu@montcada.org

Visc al costat dels terrenys on hi havia Valentine i voldria saber quan 
es començaran a edifi car en aquest solar tant els edifi cis previstos 
com els equipaments. R. B. I Montcada 

El compromís entre Valentine i el nou propietari del solar, la cons-
tructora Reyal Urbis, és haver alliberat el solar el mes de juny. 
Aquest termini es complirà sense problemes i l’Ajuntament ja està 
en converses amb el propietari sobre la nova urbanitzacio del sec-
tor. No obstant això, l’actual conjuntura de crisi econòmica no per-
met assegurar una data concreta sobre la implantació dels nous 
usos previstos al solar. César Arrizabalaga, alcalde de Montcada 
i Reixac (PSC).

Encara que cada cop queden 
menys elements que ens facin 
recordar la Montcada d’abans, 
caldria fi xar-nos en els que en-
cara ens queda. Potser fora in-
teressant fer-ne una llista, sovint 
passen desapercebuts per la 
seva situació o perquè són pe-
tits, com algunes cases que en-
cara conserven un Sant fet amb 
rajoletes o con aquesta casa del 
carrer Sant Jaume, que té un re-
llotge de sol a la façana. 

ELISA RIERA | MONTCADA

Discriminaciones
Un régimen democrático se carac-
teriza por ser un Estado de Derecho. 
Los poderes públicos tienen la ab-
soluta obligación de acatar la Ley y 
hacer cumplir las sentencias de los 
tribunales. Todo ciudadano, según la 
Constitución, tiene “el derecho a usar 
el idioma castellano”, que además es-
coofi cial en Cataluña. Por otra parte, 
es la lengua materna y de uso corrien-
te del 55 % de los catalanes y de un 
porcentaje aún mayor de los del Vallès. 
Sin embargo, un sector importante de 
la clase política local y autonómica, se 
ha empeñado en recortar derechos  a 
los castellanohablantes, utilizando ex-
pedientes disciplinarios, sanciones por 
rotulación comercial exclusivamente 
en castellano y otras políticas de ex-
clusión y actitudes de discriminación 
cultural y social. Expedientan a profe-
sores por usar el castellano en  clase, 
discriminan a los alumnos castellano-
hablantes impidiéndoles –en su propio 
país y en la escuela pública– escolari-
zarse en su lengua materna y de uso 
social corriente, coofi cial en Cataluña. 
Y lo más esperpéntico es que los res-
ponsables de estos abusos tienen 
apellidos castellanos, como Montilla, 
por ejemplo, disimulando el fracaso 
escolar, fruto de decisiones e imposi-
ciones sectarias identitarias. Esos ex-
tremismos de nuestros dirigentes es-
tán consiguiendo hacernos recordar el 
régimen dictatorial anterior. De hecho, 
en los años 60 y a principios de los 
70, el gobierno empieza tímidamente 
a reconocer el hecho cultural catalán 
(Serra d’Or, Omnium Cultural, la Enci-
clopedia Catalana). En 1975 se incor-
poró por decreto ley el catalán al siste-
ma educativo. ¡Y eso que no recibió la 
consideración de lengua ofi cial enton-
ces! Compárese con la intransigente 
actitud actual con el castellano, que 
sí es ofi cial. Esta desigual situa ción en 
la sociedad no puede conti nuar. Por lo 

que pedimos: basta ya de ignorar la 
Constitución, incumplir las sentencias 
del TSJ Cataluña y del Tribunal Supre-
mo, no respetar la Convención Inter-
nacional de los Derechos del Niño de 
la ONU y las recomendaciones de la 
UNESCO, tratar como extranjeros en 
su propia tierra a más de la mitad de 
la población. 

Juan Ramón Torres
Cerdanyola

Salvem el Turó
Tenint molt present el manifest 
aprovat al 1996 per la Coordinado-
ra d’entitat “Salvem el Turó” (signat 
per 40 entitats i partits) i els ob-
jectius de la lluita contra el túnel 
ferroviari del Turó i en defensa del 
transport públic (4.330 signatures 
en 2003 amb el suport de l’Ajun-
tament), volem manifestar la nostra 
enèrgica protesta per les darreres 
actuacions de la Generalitat en con-
cedir el 18 de juny de 2008 l’auto-
rització ambiental a la cimentera per 
continuar l’activitat extractiva i per 
apostar en el recent Pla d’Infraes-
tructures pel túnel ferroviari al Turó 
de Montcada.
El nostre municipi fa anys que està 
declarat zona de protecció especial i 
atmósfera contaminada i pateix els 
efectes de la contaminació acústica 
i atmosférica, que comporta l’extrac-
ció del Turó, sumat a la activitat pro-
ductiva diària de la cimentera. La 
necessitat d’oxigenació de l’atmos-
fera fa urgent la restauració de tot el 
Turó, com autèntic “pulmó verd” del 
municipi per a la salut del veïnat. 
Volem una restauració amb aporta-
ció de terra bona com la que s’ex-
traurà amb la tuneladora en soterrar 
el TGV, rebutjant altres abocaments. 
El túnel del Turó comportaria, a 
més de l’agressió mediambiental, 
una forta reducció del servei de ro-
dalies per a tots els montcadencs. 

No es pot menysprear el fet  que el 
Turó és un estimat patrimoni cultu-
ral de Montcada. Per tot això, dema-
nem que les institucions públiques 
-Generalitat i Ajuntament  i tots els 
partits– promoguin: la fi nalització de 
l’explotació minera al Turó, que data 
des del 1917; la recuperació de tot el 
Turó com a parc forestal, incorporat 
al Parc de Collserola i la retirada del 
projecte ferroviari del túnel del Turó. 

FAVMiR, AV de Montcada Centre
AV Can Sant Joan, Grup de Medi 

Ambient-Ecologistes en Acció
Montcada i Reixac 

CiU y la cementera
Leo en laveu.cat que el diputado de 
CiU en el Congreso, Carles Campuza-
no, ha visitado la cementera Lafarge 
y que se muestra a favor de la valo-
rización de residuos en este tipo de 
instalaciones. Veo que el diputado 
Campuzano sólo está bien informado 
de lo que más le interesa a él y a su 
partido y que lo que menos le interesa 
a él y a su partido es la salud de los 
ciudadanos/as que vivimos alrededor 
de la cementera. Para lo que ha veni-
do usted a Montcada, maldita la falta 
que nos hace sr. diputado. Ya sabemos 
de sobras que usted y su partido, Con-
vergencia i Unió, son los principales 
incineradores de Catalunya. Ahórrese 
sus mentiras, sr. diputado, en Montca-
da no nos cuela lo de “quemando toda 
clase de residuos peligrosos se rebajan 
los niveles de CO2”.
La única verdad que le preocupa a 
usted y a su partido son los cuantio-
sos tributos que les genera la empre-
sa cementera. Ni a usted, sr. diputa-
do, ni a su partido les ha preocupado 
que en Montcada hayamos padecido 
una incineradora de residuos durante 
30 años, mantenida por su partido 
político y que en el último periodo 
comprendido entre 1999-2005 (en 
7 años) hayan muerto en Montcada 

500 vecinos/as, por problemas rela-
cionados con el aparato respiratorio 
(162 por sistema respiratorio; 164, 
por bronquitis, enfi sema y asma y 
174, por tumor maligno -cáncer de 
pulmón). Este informe lo tiene la 
concejala de su partido la sra. Gon-
zález, ¿seguro que no se lo ha co-
mentado? Para ustedes estos muer-
tos son insignifi cantes porque ya no 
votan ni protestan.

   Manolo Gómez
Can Sant Joan

¡Basta ya!
Volver de las vacaciones, aunque sean 
cortas, siempre genera una sorpresa, y 
esa es la que me he llevado al obser-
var que este Ajuntament, con grandes 
an sias de llenar las arcas, ha colocado 
nuevas zonas azules para castigar aun 
más, si cabe, a los ya deteriorados bolsi-
llos de los contribuyentes. Al parecer lo 
han realizado con nocturnidad y alevo-
sía, en un visto y no visto.
La zona azul en la estación roza la ile-
galidad puesto que estos, en principio, 
eran unos terrenos de RENFE que ac-
tuaban de intercambio para usar el 
ferrocarril. Para este cometido se reali-
zaron. La lástima es que en esta pobla-
ción no hay quien le pare los pies a este 
Ajuntament, aunque desde aquí insto a 
que en las proximas elecciones votemos 
al Partido Popular, ya que para hacer 
política de derechas que las hagan unos 
profesionales y no unos chapuceros. Por 
cierto, a partir de hoy me considero ex-
militante del PSC y, con lo que me voy a 
ahorrar en sus cuotas podré pagar tanta 
zona azul.

Jerónimo Padilla
Mas Rampinyo

Fe d’errates
A l’article publicat al número anterior referit 
a la festa major de Mas Rampinyo es va pre-
sentar l’autor del pregó, Joan Monclús, com 
a president de l’Associació de Botiguers càr-
rec que va ocupar amb anterioritat però que  
actualment correspon a Esteve López Polls.

Les cues de gent a la porta 
de la parròquia recollint bos-
ses d’aliments semblava una 
imatge relegada al passat. 
Els darrers anys de bonança 
ens havien fet gairebé obli-
dar aquest tipus d’actuació 
que sempre ha estat vincula-
da a Càritas en col·laboració 
amb Serveis Socials. Malau-
radament, la crisi ens ha tor-
nat a recordar que aquesta 
necessitat existeix i que, de 
fet, sempre hi ha estat, mal-
grat la gran majoria ho ignori 
o ho faci veure. Ara, la situa-
ció no ens permet mirar cap 
a un altre cantó. El nombre 
de famílies que s’adreça a 
Càritas va in crescendo i la 
previsió és que la tendència 
es mantingui a l’alça, perquè 
cada vegada hi haurà més 
persones que deixaran de te-
nir la prestació d’atur i que, 
sense possibilitats de trobar 
feina, hauran de recórrer als 
Serveis Socials.
Davant d’aquesta conjuntu-
ra, les administracions han 
de posar tots els mitjans al 
seu abast per pal·liar els ca-
sos més greus, però també 
és cert que cal una resposta 
per part de la societat ci-
vil. Càritas és la mostra més 
evident que les aportacions 
individuals són també molt 
efectives. La trajectòria de 
l’organització a Montcada i 
l’estreta col·laboració que 
manté amb l’Ajuntament han 
estat sempre exemplars tant 
per la tasca desenvolupada 
per persones com el mossèn 
Josep M. Joan-Torres o la tèc-
nica de Serveis Socials, Anna 
Oliver, com per la implicació 
d’assistents socials, volunta-
ris i col·laboradors que, des 
de l’anonimat, han estat i són 
l’autèntic motor de Càritas.  
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>Portaveus municipals
Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

Jordi Climent
Portaveu del PSC

De l’abans al després
El 22 d’abril passat es presentava a l’Auditori el 
primer fascicle –i la col·lecció completa– del llibre 
L’Abans Montcada i Reixac, un recull sobretot foto-
gràfi c que, sota la batuta de l’historiador local Jaume 
Alcázar, repassa la història de la nostra ciutat entre 
els anys 1891 i 1975.
Gràcies a la col·laboració desinteressada d’un consell 
assessor i de desenes de famílies, ja s’han recollit i 
ordenat prop de 3.000 fotografi es que ens ajudaran, 
de ben segur, a viure l’evolució de la ciutat durant el 
període esmentat.Òbviament, la data del 1975 es tria 
perquè marca el canvi polític més important que la 

majoria de nosaltres hem experimentat: el pas de la 
dictadura a la democràcia.
Però la ciutat no s’ha aturat. Aquests dies assistim 
a una nova fase de remodelació urbanística i social 
que ens dibuixa un després completament diferent 
del que veurem i gaudirem a les imatges del col-
leccionable. A tall d’exemple, les instal·lacions de 
la fàbrica Valentine del carrer Larramendi ja només 
existeixen en el record. A l’actual solar, pràcticament 
buit, es construiran els edifi cis que uniran la Ribera 
amb el centre. Mentrestant, la C-17 al seu pas per 
Mas Rampinyo, ja soterrada, és a punt d’entrar en 

funcionament; la tuneladora Montcada ja rosega el 
subsòl de la ciutat per fer passar la LAV i, després, 
amagar les rodalies de tren a França; els carrers 
Major, Lleida i Alzina han començat a desdibuixar-
se per ressorgir completament nous i adequats a les 
necessitats de les persones que hi viuen i hi passen, i 
l’escola Bressol de Can Casamada –la quarta de cai-
re municipal de la ciutat– ja ha superat l’equador del 
seu procés constructiu.
La ciutat canvia. La ciutat avança. I el després d’ahir, 
ja s’ha convertit, sense adonar-nos, el l’abans de 
demà.

Malestar ciudadano
Cuando cualquier cosa que hace el Ayuntamiento 
provoca malestar entre la ciudadanía quiere decir 
que las cosas no se están haciendo bien, que la 
ciudadanía no está participando o, mejor dicho, 
que no se le da participación. Atrás quedaron las 
promesas electorales de “implicar a la ciudadanía 
en el desarrollo de las actuaciones públicas que 
les afectan”.
El Gobierno Municipal confunde la participación 
con la información y, además, como en el caso 
de la reforma de la calle Mayor, ésta se da tarde y 
mal. Los grupos de la oposición fueron informados 

una vez iniciadas las obras de la calle Mayor y los 
vecinos y comerciantes, muy pocos días antes. Al 
conocer cuales serían las fases de la obra, los co-
merciantes vieron lo que se les venía encima y su 
respuesta fue “Ave César los que van a morir te sa-
ludan”. Lo que resta de año tendremos toda la calle 
Mayor en obras y ello supondrá una gran afecta-
ción para los vecinos pero, sobre todo, para los co-
merciantes que se sumará a la actual situación de 
crisis. Todo ello sin que desde el Ayuntamiento se 
haya diseñado un plan de acción que mitigue los 
efectos negativos para el comercio. Pues bien, no 

sólo no hay un plan para el comercio, sino que se ha 
incomodado a otro grupo de vecinos con el tema de 
las zonas azules y a los que el señor alcalde no les 
dejó expresar su queja en el Pleno, convidándolos a 
hacerlo mediante la presentación de una instancia, 
a las que no suele contestar. Además, aseguró el 
alcalde, que la mayoría de los vecinos están a favor 
de las zonas azules, y es que el señor alcalde tiene 
aires de “César”, se cree una divinidad y, por lo tan-
to, siempre en posesión de la verdad. ¿Para qué dar 
participación a la ciudadanía si él sabe mejor que 
nadie lo que necesita el ciudadano?

El silencio como respuesta: ¿por qué callan?
En los últimos Plenos, observamos con asombro que 
grandes cantidades de dinero se transfi eren de un 
lado hacia otro sin explicación, alguna por parte del 
gobierno. Desde el Partido Popular pedimos explica-
ciones lógicas a tales movimientos de miles y miles 
de euros sin obtener ninguna respuesta: silencio ab-
soluto. Un cargo de confi anza colocado por el propio 
alcalde en los últimos tiempos y con una enorme 
remuneración más que sospechosa para su currí-
culum académico y profesional es la persona que 
solicita, fi rma y rubrica dichas necesidades econó-
micas. Pues bien, nuestra obligación como partido 

de la oposición es fi scalizar y controlar al gobierno 
municipal, obligación que parece que el alcalde no 
aprueba ni acepta y se atreve en un tono agresivo, 
soberbio, prepotente, chulesco y con una pronuncia-
ción de muy difícil entendimiento a la que, por cierto, 
ya nos tiene tan acostumbrados para desgracia de la 
ciudadanía, a censurar mis propias palabras durante 
la celebración de un Pleno intentando prohibirme 
hablar del tema. ¿Por qué será? Parece que no qui-
ere que le pregunte sobre ello. ¡Vaya! ¿Qué habrá 
que esconder? ¿Para qué será el dinero que no pu-
eden justifi car su destino? En un momento econó-

mico como el actual, donde cientos de familias no 
tienen ni para cubrir sus necesidades más básicas 
y acuden a solicitar ayuda alimentaria y ropa para 
sobrevivir, resulta que el gobierno municipal oculta 
el uso que hace del dinero que recauda de todos los 
ciudadanos que pagamos religiosamente nuestros 
elevados impuestos. Es más, ante la consulta acerca 
del destino de los mismos, se niega a contestar y el 
propio alcalde me quiere prohibir hablar del tema. 
Cualquiera diría que estos días estamos celebrando 
los 30 años de ayuntamientos democráticos: este 
tono parece extraído de épocas anteriores.

Inversions d’alt valor afegit
Si bé des d’Esquerra creiem que l’educació i la 
formació són les eines que permetran afrontar el 
futur amb més possibilitats, la promoció i la po-
tenciació de l’esport esdevenen una pota clau en 
tot procés educatiu integrador i socialitzador. Cal 
remarcar la importància de l’esport com a eina 
per millorar la qualitat de vida de la comunitat. 
Però, per donar-li aquest valor afegit, cal que par-
lem d’un esport planifi cat de manera transversal 
i amb la implicació conjunta i coordinada entre 
les entitats esportives, associacions i  administra-
cions. L’administració ha de posar recursos per 

potenciar que les entitats esportives estiguin vin-
culades a altres associacions i serveis no espor-
tius que treballen, per exemple, amb persones 
en risc de caure en l’alienació, la delinqüència o 
en altres difi cultats socials relacionades. Diversos 
estudis demostren que l’esport ajuda a construir 
la xarxa de connexions socials. Els equips espor-
tius poden esdevenir importants símbols de co-
munitat i, en conseqüència, ajuden a fer néixer 
un sentiment de comunitat compartit.
La inversió en l’esport l’hem d’entendre des del 
vessant social. L’hem d’utilitzar pel desenvolu-

pament de la ciutat. Des d’Esquerra no parlem 
només d’equipaments, sinó de treballar amb els 
elements de planifi cació i de servei social a la 
nostra comunitat. Una inversió que aporta inte-
gració, cohesió social, sentiment de pertinença i 
identitat. Una inversió que, junt amb l’educació i 
en el context actual, és d’ALT VALOR AFEGIT.

Eva García
Portaveu del PPC

Josep M. González
Portaveu d’ICV-EUiA

Marta Aguilar
Portaveu d’Esquerra

Cal un Pla Local per l’Ocupació
Atesa la cruesa de la crisi econòmica galopant 
que estem patint els ciutadans i ciutadanes del 
nostre país, la màxima prioritat per Convergència 
i Unió ha estat i és aportar tots els nostres conei-
xements mitjançant les iniciatives parlamentàri-
es tant en el Congrés dels Diputats a Madrid com 
en el Parlament de Catalunya, a Barcelona per 
combatre amb garanties d’èxit aquesta xacra so-
cial arrelada en tots els pobles i ciutats d’arreu.
També a Montcada i Reixac, aquesta és la nos-
tra principal preocupació i és on volem destinar 
tots els nostres esforços i la nostra dedicació. 

Ja hem emprès a nivell de govern municipal un 
“Pla d’austeritat pressupostària” que vam po-
sar en pràctica a fi nal de l’any passat amb la 
fi nalitat de reduir al màxim totes les despeses 
sumptuàries.
Ara cal un pas més i segur més important. La 
nostra proposta és fer un Pla Local per a l’Ocu-
pació amb tots els agents socials. És cert que no 
és una competència pròpia de l’administració 
local, però estem en moments d’excepcionalitat 
i hauríem de prendre mesures excepcionals. A 
la fi  quan acabin els subsidis d’atur de molta 

gent els haurem d’ajudar amb aportacions eco-
nòmiques per la seva subsistència.  
Hem d’apostar per fer contractes de mitja jor-
nada a la gent aturada en feines públiques i al 
servei de la comunitat. Segurament aquest Pla 
d’Ocupació no l’hauríem de fer sols, no tenim 
prou recursos, però segur que tant la Diputació 
com la Generalitat ens ajudarien.
Qui no fa res mai no s’equivoca. Creiem des de 
CiU que aquesta és una altra bona iniciativa per 
combatre l’atur i des de aquesta perspectiva ho 
plantejarem en el si del govern municipal.

Joan Maresma
Portaveu de CiU
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>Agenda

Ajuntament 935 726 474
Ambulàncies 061
Atenció Ciutadana 010
Sanitat Respon 902 111 444
Casa de la Vila 935 651 122
Kursaal 934 451 888
Mossos d’Esquadra 088-112
Policia Local 092
Policia Nacional 935 642 450
Taxis 936 917 600

Telèfons d’interès

8 l divendres
Col·lecta. A favor dels malalts de càncer. 
Organitza: secció local de l’Associació 
Espanyola contra el Càncer (AEC).

Teatre amateur. IV Mostra de Tallers de 
Teatre als instituts. Això no és vida, amb 
alumnes de l’IES M.Miró. Hora: 12h i 
20h. Lloc: Auditori Municipal.

Teatre amateur. Dèria x Neruda, de 
Dèria Teatre. Hora: 22h. Lloc: Kursaal. 
Preu: 3,5 euros.

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

9 l dissabte
Teatre-concert. Del grup D’Callaos amb 
l’espectacle El Café de las Niñas i temes 
del cedè Desde el balcón. Hora: 22h. 
Lloc: Kursaal. Preu: 6 euros.

10 l diumenge
Marxa a peu a Montserrat. Rebuda dels 
marxaires. Lloc: Parc de Ca n’Oller (10h) 
i Escola La Salle (11h)

Festa. Dia de la Mare Equatoriana. Hora: 
10h. Lloc: CEIP Reixac. Organitza: Aserm.

Festa de la Rosa. Amb concurs de roses, 
gimcana i sardanes. Hora: A partir de 
les 10h. Lloc: plaça del Poble de Terra 
Nostra. Organitza: AV de Terra Nostra. 

12 l dimarts
Posa’t en on. Taller per aprendre a men-
jar sa. Hora: 19h. Lloc: Can Tauler.

Conferència. Sobre el món del gravat i 
visita guiada a l’exposició Creació Gràfi -
ca, a càrrec de Daniel Giralt-Miracle. 
Hora: 19.30h. Lloc: Auditori Municipal

Xerrada. Sobre Els Tres Tombs per a gent 
interessada formar part de l’organització. 
Hora: 20h. Lloc: Sala institucional de la 
Casa de la Vila.

13 l dimecres
Xerrada. Sobre el trentè aniversari 
dels ajuntaments democràtics a cà-
rrec de Salvador Esteve, president de 
l’Associació Catalana de Municipis; 
Rafel Ribó, Síndic de Greuges de Cata-
lunya, i Joan Marcet, professor de Dret 
Constitucional de la UAB. Hora: 19h. 
Lloc: Casa de la Vila.

14 l dijous
Xerrada. De la Plataforma Antiincine-
ració, a càrrec de l’advocat Albert Cal-
duch. Hora: 19h. Lloc: Kursaal.

15 l divendres
Cinema. Festival de Cine de muntanya.  
Hora: 21h. Lloc: Auditori. Organitza: El Cim.

16 l dissabte
Pedalada infantil. De l’AMPA del CEIP 
Font Freda. Hora: 16.30h. Punt de con-
centració: CEIP Font Freda.

Dia de la Dansa. Exhibició de grups i en-
titats locals. Hora: 17.30h. Lloc: plaça 
Joanot Martorell. 

Concert. De música clàssica amb 
l’Escola Municipal de Música de Santa 
Perpètua de Mogoda. Hora: 19h. Lloc: 
Kursaal. Entrada gratuïta.

17 l diumenge
Fira. D’Artesania i Comerç de Can Sant 
Joan. Hora: De 9 a 14h. Lloc: carrer 
Reixagó. Organitza: Associació de Co-
merciants de Can Sant Joan.

Teatre familiar. Les set cabretes i el 
llop, de la Cia. Sim-Salabim. Hora: 12h. 
Lloc: Kursaal. Preu: 3,5 euros.

19 l dimarts
Xerrada. Parlem de drogues, dins del ci-
cle Espai de relació familiar. Hora: 18h. 
Lloc: Casa de la Vila.

Veredicte. Del 21è Concurs de Cartells 
de Festa Major i exposició de les obres. 
Hora: 19.30h. Lloc: Casa de la Vila.

Inauguració. De les obres presentades 
a la mostra de pintura de Festa Major. 
Hora: 20h. Lloc: Auditori Municipal. 

Concert del grup
D’Callaos

9 de maig, a les 22h
a l’Espai Cultural Kursaal

(veure pàgina 22)

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

8 9 10

15 16 1712 13 1411

18 

Rivas Duran Duran

J.Relat Rivas RivasGuix E.Relat V.NietoPardo

V.NietoPardo Guix E.RelatJ.Vila

20 2221
J.Relat J.Relat

23 24

    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

25è aniversari de la 
Marxa a Montserrat
Fins al 17 de maig

Kursaal

Exposició de pintura de 
Francisco Sánchez Vallejo
Fins al 7 de juny
Horaris: de dilluns a divendres, de 8 a 22h
Dissabte, de 10 a 14h i de 17 a 19h i diumenge, de 10 a 14h

Sala Joan Dalmau
Teatre familiar

Sala Sebastià Heredia

LES SET CABRETES 
I EL LLOP
de la Cia. Sim-Salabim
17 de maig, 12h 

 CINEMA
 FESTIVAL DE CINEMA
 DE MUNTANYA 
 15 de maig, a les 21h

 CONFERÈNCIA
 EL MÓN DEL GRAVAT
 a càrrec de Daniel Giralt-Miracle
 12 de maig, a les 19.30h

19
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>Cultura El grup D’callaos 
tocarà al Kursaal el 
9 de maig PÀG. 22

Dèria Teatre estrena 
nou espectacle sobre 
Neruda PÀG. 24

Entrar al llibre Guinness dels rè-
cords mundials no és una empre-
sa fàcil però la gent de La Unió 
se n’ha sortit. L’1 de maig va 
aconseguir concentrar 641 per-
sones a l’avinguda Catalunya de 
Mas Rampinyo tocant al mateix 
temps les castanyoles. La xifra 
supera en 41 persones el rècord 
assolit a Salamanca l’estiu passat. 
Ara només falta reunir la docu-
mentació gràfi ca i els certifi cats 
necessaris que demostrin la nova 
fi ta davant del comitè Guinness. 
“Poden trigar més de mig any 
a reconèixer un rècord, però és 
només qüestió de temps”, ex-
plica Jordi Escrigas, de la comis-
sió de festa major de La Unió.

Valoració. La Castanyolada va ser 
l’acte més multitudinari del pro-
grama festiu que va començar el 
30 d’abril amb el pregó a càrrec 
de Joan Monclús, antic president 
de La Unió, i l’estrena de l’obra 
de teatre Torna-la a tocar Sam del 
grup TEA345. La pluja va obli-
gar a suspendre la cercavila de 
gegants prevista l’1 de maig. El 
partit Madrid-Barça va restar pú-
blic al ball de nit amb l’orquestra 
Cimarrón el 2 de maig, “però 
en general, l’elevada partici-
pació ha marcat tots els actes”, 
segons ha destacat el president 
de La Unió, Pere Arévalo (veure 
més imatges de la festa a www.
laveu.cat).

FESTA MAJOR DE MAS RAMPINYO ‘09

L’entitat va aconseguir concentrar 641 persones a l’avinguda Catalunya tocant les castanyoles alhora, superant el rècord de Salamanca

La Unió inicia els tràmits per registrar al 
llibre Guinness la ‘Castanyolada Sonada’
Laura Grau | Mas Rampinyo

Joan Monclús, pregoner 2009, amb Pere Arévalo, de La Unió | LAURA GRAU

Montcadencs de totes les edats van participar a la ‘Castanyolada Sonada’ de Mas Rampinyo que va tenir lloc a l’avinguda Catalunya el divendres 1 de maig | PILAR ABIÁN

laveu.cat/cultura

La 10a edició de la Mostra 
de Cuina i Degustació de 
Mas Rampinyo va reunir l’1 
de maig prop de 300 per-
sones a la pista coberta del 
CEIP Elvira Cuyàs que van 
poder tastar una vuitantena 
de plats. Per commemorar 
el desè aniversari, el Grup 
de Dones de La Unió va fer 
in situ un pastís gegant de 
nata, crema i maduixots | LG

> 270 persones 
passen per la 10a 
Mostra de Cuina

SANTI ROMERO
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El cicle Jazz a l’Abi, que coordi-
na el crític musical Andreu Fà-
bregas, ha programat el 16 de 
maig un concert de jazz clàssic, 
tradició manouche i gipsy swing 
de la mà del trio Shine (22h). 
El grup va néixer a principi del 
2007, fruit de la trobada de tres 
músics amb una llarga expe-
riència en el circuit musical de 
Barcelona: Hernan Senra, Al-
bert Bello i Ivan Kovacevic. Fà-
bregas ha explicat que el grup 
“rememora una música, la 
dels anys 20 i 30, que mai no 
passa de moda on el ritme fa 
vibrar l’audiència”. La banda 
ha guanyat recentment el pri-
mer premi del Concurs de Mú-
sica Acústica Garcilaso celebrat 
a Barcelona. 

Un 10 per a Nuno. Tot i que el 
concert inicial del cicle a càrrec 
de Nuno Campos Trio va coin-

cidir amb l’emissió del partit 
València-F.C Barcelona –el 25 
d’abril–, “el públic va gaudir 
d’una de les apostes jazzísti-
ques de mes vàlua artística 
del moment”, segons el crí-
tic montcadenc. El cicle, que 
compta amb el patrocini de Ser-
cotel, pretén oferir un concert 
mensual a preus assequibles (5 
euros per als socis i grups a par-
tir de 3 persones).

El Café de las Niñas és el nom del 
bar de Terrassa que va veure 
néixer ara fa cinc anys el grup 
D’Callaos i és també el títol de 
l’espectacle que portarà el 9 de 
maig al Kursaal (22h) per presen-
tar el seu segon treball discogràfi c 
Desde el balcón, on el grup apro-
fundeix en el que anomena “nu-
fl amenc”, una visió actual i fresca 

del fl amenc dels setanta factura-
da des de Catalunya. El fenomen 
D’Callaos va esclatar l’any passat 
durant el qual va fer una vuitan-
tena de concerts, actuant amb 
bandes com Muchachito Bombo 
Infi erno i Los Delinqüentes. Les 
melodies de l’últim disc les ha 
creat el guitarrista Daniel G. Feli-
ces i el sentiment el posa ‘La cani-
ja’, sobrenom de la cantant. Unes 

peces que conviden al ball, com 
D’prestao  o Rumbo nuevo i d’altres 
s’escolten amb placidesa com Pa-
lomas o Los carteles. Gràcies a un 
acord entre el grup i La Veu, el 
disc es pot descarregar gratuïta-
ment des de la pàgina www.laveu.
cat, “una estratègia pensada per 
donar-se a conèixer i atraure 
públic als concerts”, ha explicat 
el manàger Pau Manté.

CICLE ‘JAZZ A L’ABI’

La banda interpreta els temes del seu darrer treball en un concert-teatre que recrea l’ambient del bar on es va fundar el grup  | D’CALLAOS

El grup Shine recupera la 
tradició dels anys 20 i 30

Shine, en una imatge de promoció | ARXIU

Laura Grau | Montcada

La segona cita del programa jazzístic tindrà lloc el 16 de maig

D’Callaos presenta el seu segon 
treball, Desde el balcón, al Kursaal
El grup terrassenc recrea en el seu concert-teatre l’ambient del cafè on va començar a tocar

Laura Grau | Montcada

L’Espingari acaba d’enregistrar 
el seu vuitè treball discogràfi c, 
Montcada i Reixac, que inclou la 
sardana del mestre Francesc 
Mas Ros que porta el mateix tí-
tol i a la qual va posar lletra la 
poetessa montcadenca Elisa Rie-
ra. El cedè, que compta amb la 
col·laboració de l’Ajuntament, es 
presentarà el 29 de maig a la pla-
ça Joanot Martorell (22h) dintre 
dels actes de la Festa Major. El 
dia del concert es podrà adquirir 
al preu especial de 10 euros | LG 

L’Espingari enregistra el seu vuitè 
cedè titulat ‘Montcada i Reixac’

Portada del darrer treball de L’Espingari, amb creacions del pintor Joan Capella | L’ESPINGARI

Giralt-Miracle 
farà una xerrada 
sobre el gravat
“El món del gravat, secrets i 
atractius” és el títol de la con-
ferència que el crític d’art Da-
niel Giralt-Miracle farà el 12 de 
maig a l’Auditori, en el marc de 
l’exposició Creació Gràfi ca, que 
recull una vintena de gravats de 
la seva col·lecció. Giralt-Miracle 
farà una introducció sobre les 
principals tècniques gràfi ques, 
des de les emprentes de mans i 
peus fi ns l’estampació digital, pas-
sant per la xilografi a, la litografi a 
i la serigrafi a, entre d’altres. La 
xerrada fi nalitzarà amb una visita 
comentada a la mostra | LG

El Kursaal acull 
un concert de 
música clàssica
Una vintena d’alumnes de l’Es-
co la Municipal de Música de 
Santa Perpètua de Mogoda, amb 
edats compreses entre els 14 i els 
22 anys, alguns dels quals són 
montcadencs, protagonitzaran 
un   concert de música clàssica el 
16 de maig (19h) al Kursaal. El 
repertori inclourà peces de Vival-
di, Leonard Bernstein i Paco de 
Lucía, entre d’altres. L’activitat 
l’organitzen conjuntament l’As-
so cia ció de Comerciants de Can 
Sant Joan i la Regidoria de Cul-
tura, dintre dels actes de la Fira 
del Comerç | LG

La presentació del nou treball tindrà lloc el 29 de maig dintre dels actes de Festa Major 2009
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El recull gràfi c 
‘L’Abans’ obté 
una excel·lent 
acollida
Les llibreries, quioscos i papere-
ries del municipi han venut 1.325 
fascicles de la primera entrega 
del col·leccionable L’Abans Mont-
cada i Reixac editada per Efadós i 
coordinada per l’historiador Jau-
me Alcázar, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament. Les tapes i el 
número 0, un total de 1.600,  es 
van repartir de forma gratuïta el 
dia de Sant Jordi, sent una de les 
publicacions més demanades. 
Segons Josep Arís, de l’editorial, 
“la resposta ha estat molt bona 
i s’estan complint les nos-
tres previsions, que eren de 
1.400”. De totes maneres, fi ns 
que no s’arribi al cinquè fasci-
cle, no es podrà conèixer la xifra 
d’estabilització, “que pot variar 
més a l’alça que a la baixa, ja 
que sempre s’hi afegeix gent”, 
ha dit Arís. La pròxima entrega 
serà el 8 de maig | LG

BIBLIOTECA ELISENDA DE MONTCADA

L’equipament rep més de 12.000 
visites des de la seva inauguració

Un mes després de la inaugu-
ració, els responsables de la Bi-
blioteca Elisenda de Montcada 
han traduït en xifres el grau 
d’expectació i interès que ha 
despertat el nou equipament 
de Pla d’en Coll. Des del 28 de 
març fi ns al 30 d’abril, l’equi-
pament ha rebut 12.204 visites, 
xifra que suposa una mitjana 
de 469 persones al dia. Altres 
dades que posen en evidència 
la bona resposta de públic són 
la de nous carnets de soci, que 
puja a 1.650, i la dels serveis de 
prèstec realitzats, que arriba als 
2.759.

Nous socis. Segons la respon-
sable de la Biblioteca, Núria 

Camps, “aquestes xifres de-
mostren la bona acceptació 
que està tenint l’equipament, 
que ha atret nous socis de 
tots els barris, però sobretot 
dels diferents sectors de Mas 
Rampinyo”. 
El servei d’Internet, que ha 
passat de 2 a 17 ordinadors, és 
un dels més sol·licitats, amb un 
total de 2.060 sessions. Tam-
bé ha tingut afl uència el nou 
servei d’ofi màtica, que permet 
als usuaris crear documents i 
imprimir-los. La regidora de 
Cultura, Amèlia Morral (CiU), 
ha destacat que “la Biblioteca 
ha complert les expectatives 
cread es, donant resposta a una 
demanda que l’antic equipa-
ment no podia assumir”.

Un total de 2.750 persones han usat el servei de prèstec i 1.650 montcadencs s’han fet el carnet de soci

Alumnes del Servei Local de Ca-
talà (SLC) van mantenir un diàleg 
obert amb l’escriptora Hermínia 
Mas, autora de la novel·la Idriss, 
la noia del fi l de seda el 6 de maig 
a la Casa de la Vila. La novel·la, 

que els alumnes han llegit i treba-
llat a les classes de català, narra 
una història d’amor situada a la 
ruta de la seda amb el rerefons de 
les belles ciutats de Samarkanda i 
Bukhara, i inspirada en llegendes 
de l’Uzbekistan, país que va visi-

tar i que la va impactar profun-
dament: “Va ser com un viatge 
a l’Edat Mitjana, pel que fa a 
costums i formes de vida”. Mas 
va explicar el procés de gestació 
de la novel·la que combina ele-
ments de la realitat amb la fi cció. 

Alumnes del SLC fan un col·loqui 
amb l’escriptora Hermínia Mas
Mas, que també és professora de català, ha escrit una novel·la a partir d’un viatge a l’Uzbequistan

Laura Grau | Montcada

LITERATURA

Laura Grau | Pla d’en Coll

> La reina Elisenda, tema de la primera xerrada
Elisenda de Montcada i la invisibilitat de la dona al llarg de la història 
va ser el tema de la primera conferència que acull la biblioteca des de 
la seva entrada en funcionament. La xerrada, que va comptar amb una 
seixantena d’assistents, la va organitzar la Regidoria Dona i Igualtat el 
29 d’abril i va anar a càrrec de la historiadora Isabel Segura | LG

PREMSA AJUNTAMENT

Hermínia Mas va compartir els secrets de la novel·la amb els alumnes del SLC | LAURA GRAU
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El grup de teatre amateur Dèria 
Teatre porta a l’escenari del Kur-
saal el 8 de maig (22h) l’espec-
tacle Dèria x Neruda, consistent 
en una selecció de poemes del 
poe ta xilè Pablo Neruda i una 
posada en escena sòbria, només 
reforçada per acompanyaments 
musicals i algunes imatges. Cada 
membre del grup llegeix o recita 
un poema i fa una acció concre-

ta. “Hem preferit no vestir gai-
re l’espectacle i donar-li tot el 
protagonisme a la paraula”, ha 
explicat el director, David Velas-
co, qui ha destacat que l’obra és 
fruit d’un treball col·lectiu, “tant 
la tria dels poemes com la for-
ma d’interpretar-los”. 
Tot i que Dèria Teatre s’ha in-
clinat des dels seus inicis per la 
perfomance i el teatre de carrer, 
aquesta no és la seva primera 

incursió en l’àmbit de la poesia. 
Anteriorment ja havia portat a 
l’escenari poemes de Federico 
García Lorca i Bertolt Brecht. 
“Neruda és un poeta que ens 
agrada molt i que ens resulta 
fàcil treballar”, ha afegit. Temes 
universals com l’amor, el desa-
mor, la mort, la injustícia o els 
drets humans són presents a l’es-
pectacle en el qual participa una 
desena d’actors.

en 2 minuts...

> Terra Nostra celebra la Festa de la Rosa
La plaça del Poble de Terra Nostra acollirà el 10 de maig una nova 
edició de la Festa de la Rosa que organitza l’AV del barri. A partir de 
les 10h els participants podran presentar tres roses cadascun: una 
oberta, una altra mig oberta i una tercera tancada. A les 12h hi haurà 
una ballada de sardanes amb la Cobla Premià i a les 13.30h es farà 
públic el veredicte i el lliurament de premis. Durant el matí, l’Esplai 
Quatre Estacions organitzarà una gimcana per als més petits | LG

L’ebenista Diego Lara, veí de Mas 
Rampinyo, exposa fi ns al 17 de 
maig a la Casa de la Vila la seva 
col·lecció de bastons, feta amb 
branques d’arbres que recull du-
rant els seus passejos pels boscos 
del municipi. La mostra compta 
amb un centenar de peces que 
l’autor ha anat fent al llarg de 25 
anys majoritàriament amb fusta 
d’arbost, encara que també n’hi 
ha de fets amb canyes | PA

PILAR ABIÁN

TEATRE

Dèria Teatre retorna a la poesia 
amb un espectacle sobre Neruda

Dèria Teatre en l’assaig general de l’obra que va fer el 6 de maig al Kursaal | SANTI ROMERO

> Diego Lara mostra els seus bastons artesanals

Laura Grau | Can Sant Joan

Fins al 7 de juny es pot visitar al 
Kursaal l’exposició de retrats en 
colors pastels del montcadenc 
Francisco Sánchez Vallejo, nas-
cut a la Font Pudenta al 1958. 
Injector de plàstics de profes-
sió, es va començar a afi cionar 
al dibuix i la pintura a principi 
dels vuitanta. Es considera au-
todidacta, tot i que va ser alum-
ne de l’Ateneu de Cerdanyola i 
dels cursos de pintura de Joan 
Capella. “Els retrats els vaig 
fer per regalar-los a amics i 
coneguts que ara me’ls han 
cedit per fer l’exposició”, ha 
explicat.

El montcadenc Francisco S. Vallejo 
exposa una col·lecció de retrats
L’artista va fer classes de pintura a l’Ateneu de Cerdanyola i va ser alumne de Joan Capella

Laura Grau | Can Sant Joan

Francisco Sánchez Vallejo, davant d’alguns dels retrats que exposa al Kursaal | S. ROMERO

‘Dèria x Neruda’ s’estrena el 8 de maig al Kursaal amb una sòbria posada en escena

Dones mortes fi ns al 4 de 
maig a Espanya víctimes 
de la violència masclista 

0 1 6
telèfon d’atenció a la víctima

14

C. Domènec Fins, 15 
Telèfon 935 651 122
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Durant el mes de maig es duran 
a terme els treballs de consolidació 
d’una part dels habitatges localitzats 
fi ns ara a la vessant montcadenca 
del jaciment ibèric de Les Maleses. 
L’actuació, que compta amb el su-
port econòmic  de l’Ajuntament, el 
Parc de la Ser ralada de Marina i 
La Fundació La Caixa, “suposa 
un avenç molt signifi catiu per 
al projecte de restauració del 
poblat”, ha explicat la directora 
del Museu Municipal, Mercedes 
Duraán, qui supervisa la feina.
Les tasques de consolidació, que 
fa una empresa especialitzada, con-
sisteixen a assegurar els fonaments 
dels murs, diferenciant amb una 
línia vermella la part original de la 
part reconstruïda. 

Pla Director. La consolidació de 
tot el poblat es pot prolongar 4 
o 5 anys i suposa la fase prèvia 
al Pla Director de Museïtzació, 
“que permetrà oferir als visi-
tants un plantejament didàctic 
sobre la història del jaciment i 

també del seu entorn natural”, 
ha afegit Durán.
D’altra banda, ja s’ha obert el 
termini per participar al concurs 
“Descobreix la joia del Museu”, 
un joc de pistes per a tots els pú-
blics per trobar una de les peces 
que exposa el Museu Municipal.  
El sorteig entre els encertants i el 
lliurament de premis es farà el 
19 de maig, l’endemà del Dia In-
ternacional dels Museus, que se 
celebra el 18 de maig.

Ja han començat els 
treballs de consolidació

JACIMENT LES MALESES

Laura Grau | Redacció

L’actuació compta amb la col·laboració de la Fundació La Caixa

el retro-visor Jaume Aregall
Fundació Cultural

El Centre Excursionista El Cim celebra enguany la 25a edició de la Marxa a peu a Montserrat

Si bé la preocupació per la salva-
ció de l’ànima portava els mont-
cadencs del segle XVI a deixar 
en testament el mandat d’enviar 
pelegrins a Montserrat, el pas del 
temps n’ha diversifi cat els motius: 
des del compliment de promeses 
fetes, fi ns a la simple pràctica es-
portiva no competitiva. És amb 
aquest tarannà que el lema de la 
Marxa –“Tot fent camí”– s’ha anat 
repetint des que el 1985 neix 
aquesta activitat com un acte més 
dins la celebració del 75è aniver-
sari del col·legi La Salle. 

De fet, la Marxa a peu a Montser-
rat és anterior a la fundació d’El 
Cim –esdevinguda el 1986– i no 
és fi ns al 1987 que l’organització 
passa a dependre exclusivament 
del centre excursio nista. En aque-
lla primera edició la Marxa va 
comptar amb 57 caminants, lluny 

dels 554 de l’any passat. Però no 
només les xifres palesen el pas 
del temps: el calçat i el teixit de 
la roba dels participants, ara molt 
més tècnic; el pes de les llanter-
nes (se n’havia arribat a dur una 
de 600 grams), substituït ara per 
un material més lleuger; els ca-
mins de terra, ara més difícils de 
trobar per la pressió urbanística... 
En tots aquests anys ha compartit 
els 53 quilòmetres de distància 
entre Montcada i Montserrat gent 

de totes les edats –des del més 
jove, de 8 anys, fi ns a quasi octo-
genaris– i de les nacio nalitats més 
diverses –de França, d’Irlanda, de 
Bèlgica i, fi ns i tot, de Taiwan. En 
la memòria col·lectiva ha quedat 
la marxa de la 13a edició, amb 
un recorregut al revés que va fi -
nalitzar amb una emotiva rebuda 
al carrer Major i una imatge de la 
Moreneta presidint l’arribada dels 
caminants, fi dels també llavors a 
la seva cita anual.

25 cites a peu amb la Moreneta

La sortida de la primera edició, celebrada el 4 de maig de 1985 | ARXIU EL CIM
La primera edició 
va comptar amb 57 
caminants, lluny dels 
554 de l’any passat

Treballs de consolidació al poblat |G.HIDALGO
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El  Valentine depèn del 
resultat que faci el Barberà 
per jugar el playoff PÀG. 28

L’ EF Montcada de futbol sala 
guanya el darrer partit de lliga
i ja és equip de Segona A PÀG. 29

>Esports

Calia una carambola per confi r-
mar l’ascens de La Salle a Lliga 
Catalana a falta d’una jornada i la 
sort va estar de cara. Un gol d’or 
del lateral Chus Jiménez en l’últim 
segon li va donar una important 
victòria a la pista del líder, el Gra-
nollers, per 27 a 28. Aquest triomf, 
unit a la inesperada derrota de la 
Roca B amb el Pardinyes (30-31), 
dóna l’ascens als montcadencs de 
forma matemàtica. 
A la pista del líder, els lasal·lians 
van sortir molt forts i durant la 
primera part van anar per davant 
gràcies a una contundent defensa i 
a l’encert ofensiu de la primera línia 
local. A la represa, els locals van re-
tallar distàncies i, a falta de sis mi-
nuts, guanyaven per 26 a 23. Però 
La Salle no va tirar la tovallola i va 
tornar a exercir una defensa molt 
sòlida. Aquest bon treball va servir 
perquè els montcadencs retallessin 
distàncies fi ns a l’empat a 27. Amb 
aquest resultat i a falta de 15 segons 
per al fi nal, La Salle va robar una 
pilota d’or i va sortir al contracop. 
El Granollers va cometre falta i 
amb només dos segons per jugar, 
els homes de Dídac de la Torre van 
enganyar la defensa local i el lateral 
Chus Jiménez va fer un llançament 
imparable de maluc que entrava 
amb el xiulet fi nal de l’àrbitre.

Premi a una gran temporada. Amb 
aquest 27 a 28, l’alegria entre els 
montcadencs va esclatar amb 
una gran celebració que encara 
va tenir més transcendència grà-
cies a la derrota de la Roca B. El 

president del CH La Salle, Josep 
Maresma,  ha valorat molt positi-
vament aquesta fi ta tan important: 
“L’ascens és un premi per als 
jugadors i l’entrenador després 
d’una bona temporada”. 
L’èxit ha arribat gràcies a les dues 
últimes victòries de l’equip, que 
va saber rectifi car a temps una 
fase d’ascens massa irregular des-
prés d’un excel·lent primer tram 
de temporada. Abans de guanyar 
a Granollers, els montcadencs 
ha vien sumat una victòria molt 
còmoda a casa contra el Sant Fost, 
amb un contundent 33 a 24 en un 
partit sense gaire història.

Amb l’ascens ja a la butxaca, els 
montcadencs encara tenen un 
altre objectiu: ser campions de 
Primera. Per aconseguir-ho, els 
locals s’han de benefi ciar d’una 
altra combinació de resultats si 
guanyen a l’última jornada al Vi-
lamajor i el BM Granollers perd 
a la pista del Parets. En aquest 
sentit, el capità de l’equip, Xavi 
Benítez, ha assegurat que “enca-
ra que per nosaltres és un par-
tit de tràmit, jugarem el millor 
possible i sortirem a guanyar la 
lliga”. El darrer partit tindrà lloc 
el 9 de maig, a les 20h, al pavelló 
Miquel Poblet. 

Femení. La Salle ISTE ha acabat 
la lliga en tercera posició. Les 
locals s’han quedat a tan sols 
dos punts de disputar el play-off 
fi nal de Primera Catalana. En 
el seu últim enfrontament, les 
montcadenques van guanyar a 
la pista del cuer, el Sant Esteve 
de Palautordera, per un clar 11 
a 22. Les lasal·lianes van domi-
nar de principi a fi  gràcies a la 
solidesa defensiva i a la sortida 
al contracop. Per classifi car-se, 
les locals havien d’esperar una 
derrota del Sant Quirze, que no 
van fallar i es va quedar amb 
aquest segon lloc.

Núria Sánchez |  Granollers

La Salle retorna a la Lliga Catalana 

Eufòria dels jugadors lasal·lians per la fi ta aconseguida amb l’ascens a la Lliga Catalana gràcies a la victòria a Granollers | SANTI ROMERO

La inesperada derrota de la Roca B amb el Pardinyes i el triomf lasal·lià a Granollers confi rma l’ascens a falta d’una jornada

HANDBOL. PRIMERA CATALANA

<<

Dídac 
de la Torre
Entrenador 

l’entrevista

-L’ascens va arribar després 
d’una victòria a la pista del lí-
der, el Granollers, i la inespera-
da derrota de La Roca B. Espe-
rava aquesta carambola?
No m’esperava aquest resultat 
perquè el Pardinyes no es juga-
va res, només l’orgull. Va ser una 
gran sorpresa, però, obviament, 
ens ha vingut molt bé. 
-En tot cas, l’ascens ja està con-
fi rmat.
El nostre objectiu era recuperar 
la categoria i ho hem aconseguit. 
Ara bé, nosaltres lluitarem per 
ser campions perquè encara ho 
tenim a l’abast. 
-És un entrenador jove, però 
ja havia viscut un altre ascens 
amb La Roca B. Aquest ha estat 
més valuós?
Doncs sí, és el meu segon ascens, 
però la veritat és que mai havia 
viscut una fi ta tan important.
-Espera aconseguir la primera 
posició a l’última jornada?
Sí, encara podríem guanyar la 
lliga, però depenem de resultats 
aliens. Confi o que l’últim partit 
ens vagi bé | NS

“Mai havia viscut 
un ascens tan 
important”

laveu.cat/esports
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Ja sense la pressió de lluitar per 
assegurar-se la permanència, el 
CD Montcada està practicant 
un futbol efectiu i acompan-
yat de bons resultats. En els 
darrers quatre partits ha sumat 
dues victòries contra rivals direc-
tes –Vilafranca i Guíxols– i dos 
empats valuosos contra el líder, 
el Benavent, i contra el Llagos-
tera. Una mostra evident que el 
caràcter i la fortalesa d’aquest 
equip s’ha mantingut, tot i que 
a ratxes, al llarg de la temporada 
futbolística.

Lesió greu de Germán. Una de les 
notes negatives és la greu lesió de 
Germán al camp dels Guíxols. 
L’extrem ha sofert el trencament 
del lligament creuat del genoll 
dret i serà baixa durant sis mesos. 
Jugador i directiva van arribar a 
un acord per la continuïtat del 
jugador una temporada més. Un 
contratemps per a l’equip que 
dirigeix Alfonso Pino, que ha 
volgut deixar clar que els verds 
encara tenen moltes coses a dir 
en la competició. “Aspirem a 
lluitar sense límit per seguir 
amb la bona ratxa”, ha dit. 

Lluís Maldonado | Redacció

Els verds mostren el 
seu caràcter en el tram 
fi nal de la competició
El CD Montcada supera el Vilafranca a casa (1-0) i 
suma un valuós empat amb el líder, el Benavent (1-1) 

El migcampista Àlex Gil en el partit contra el Vilafranca a l’Estadi de la Ferreria | SANTI ROMERO

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

La Unió guanya tres partits 
consecutius i s’allunya 
així de la zona de perill
Els de Can Sant Joan practiquen un joc discret però molt efectiu

La Unió Esportiva Sant Joan 
s’acosta amb pas ferm a la per-
manència a quatre jornades per  
al fi nal gràcies a l’acumulació de 
tres victòries de forma consecuti-
va. L’última va arribar  després 
de superar en el darrer partit a 
casa el Santvicentí (3-1), encara 
que sense convèncer. Els mont-
cadencs van jugar molt relaxats 
i van salvar el matx gràcies a 
les aturades de Jonathan que va 
desesperar els atacants rivals. Al 
fi nal del partit, el tècnic local, Fer-
nando Gómez ‘Kuki’, no es mos-
trava gens satisfet amb el joc dels 
seus jugadors: “Hem patit mas-

sa sense jugar bé, però el més 
important són els tres punts”. 
La setmana anterior, l’equip va 
aconseguir un important triomf al 
camp de l’Alzamora amb un clar 
0 a 3. Després d’una primera mei-
tat molt decebedora, els homes de 
‘Kuki’ van sortir molt motivats a 
la represa. El gran protagonista 
va ser el davanter Abdul, que no 
s’havia estrenat com a golejador 
des de la seva arribada al club i 
va sumar dos gols. El defi nitiu 0 a 
3 el va aconseguir Sergio Castro 
a set minuts del fi nal. D’aquest 
partit també cal destacar el debut 
d’un nou fi txatge, el migcampista 
Javi Ventas.

Núria Sánchez |  Redacció

FUTBOL. PRIMERA TERRITORIAL

> Lafarge passa a ser el nou patrocinador
Lafarge serà a partir de la temporada vinent el principal patrocina-
dor de la UE Sant Joan. El 5 de maig el president de l’entitat, José 
González, i el director de la cimentera, Oswaldo Pereda, van rubricar 
l’acord en presència de Joan Maresma (CIU), president de l’Àrea Eco-
nòmica de l’Ajuntament, i de Juan Parra (PSC), president de l’IME. 
Lafarge aportarà 10.000 euros per temporada, superant amb escreix 
la quantitat amb què contribuïa fi ns ara, que era de 1.200 euros. 
“Aquests diners ens permeten garantir la continuïtat de l’equip, 
ja que la situació econòmica del club és molt complicada, costa 
molt trobar empreses patrocinadores, especialment ara que estem 
en crisi”, va afi rmar González. Per a Pereda, col·laborar amb l’equip 
de futbol de Can Sant Joan és una satisfacció. “Estem contents de 
poder ajudar a la promoció de l’esport i ens comprometem a mante-
nir aquest conveni en el futur”, va dir | PA

PILAR ABIÁN

El Santa Maria 
afl uixa el ritme
El Santa Maria ha afl uixat el bon 
ritme de joc que estava oferint i ha 
encadenat dos empats i una derro-
ta en els seus darrers tres partits. A 
l’últim a casa, tan sols va poder em-
patar amb el Lions (2-2). L’equip 
va notar les absències de Gerard i 
Eric, que s’havien lesionat durant 
el partit ajornat contra el Trajana, 
que també va fi nalitzar amb empat 
a 3 després que els montcadencs 
no poguessin mantenir el 2 a 1 fa-
vorable amb el que s’havia suspès 
el matx. 
Aquests dos empats es van unir 
a la derrota al camp del Carmelo 
amb un clar 3 a 0. El tècnic José 
Maria Esquerda ‘Tete’ lamenta la 
falta d’encert de la seva plantilla: 
“Juguem bé, però tenim molta 
mala sort cara a porteria i ens 
falta marcar” | NS

FUTBOL. 2A TERRITORIAL

Punt d’or de l’EF  
per a la salvació
L’equip sènior femení de l’Escola 
de Futbol Montcada s’acosta a la 
permanència. Les montcadenques 
van aconseguir un important em-
pat a 2 al camp del Girona en els 
darrers instants, salvant així el gol 
average amb un dels rivals direc-
tes a la zona baixa. Irma va ser 
l’autora del gol decisiu a la sor-
tida d’un còrner, després del que 
va aconseguir inicialment Laura.
En el darrer partit jugat a l’estadi 
de la Ferreria, l’equip que diri-
geix Antonio Moya va superar 
l’Argentona per 2 a 1, en un 
matx discret amb gols de Carla 
i Yara. L’empat i la victòria en 
els darrers dos partits permeten  
l’EF Montcada respirar amb més 
tranquil·litat en el tram fi nal de 
la competició per assegurar-se 
l’objectiu de seguir a la Primera 
Divisió | NS

FUTBOL FEMENÍ

l’apunt

El club anuncia la creació d’un equip juvenil
El CD Montcada prepara la creació 
d’un equip juvenil per a la propera 
temporada que es converteixi en 
un referent per als futbolistes del 
municipi que tindran l’al·licient de 
poder arribar al primer equip. En 
un comunicat publicat al seu web, 

l’entitat que presideix Emilio Ar-
tés desvincula aquesta decisió de 
qualsevol problema amb l’Escola 
de Futbol Montcada, entitat que va 
néixer al 2004 de la fusió del futbol 
base del CD Montcada i la Penya 
Blaugrana Can Sant Joan | RJ
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El Valentine haurà d’esperar 
fi ns al darrer sospir de la lliga 
per esgotar les opcions de fi car-
se en la fase d’ascens. A la da-
rrera jornada, els montcadencs 
han d’imposar-se a la pista del 
Santpedor i esperar que el Bar-
berà perdi a casa el partit contra 
el Castellbisbal, el segon. 
Una jornada d’infart que deci-
dirà els quatre llocs que donen 
accés a jugar el playoff, i on el 
Barberà i el CB Montcada es 
disputen la quarta plaça, només 
separats per un partit. L’aspecte 
positiu és que els de Miguel Án-
gel Cortón tenen el bàsquet ave-
rage a favor. El quart classifi cat 
acompanyarà el Tàrrega, el Cas-

tellbisbal i el CN Terrassa en la 
lluita pel campionat de lliga.

Victòries providencials. El Valen-
tine es va acomiadar de l’afi ció 
del Miquel Poblet amb una vic-
tòria contra el Sicoris de Lleida 
(95-82) en un partit que va re-
muntar a la segona part, després 
d’un inici de joc adormit que 
el va fer tenir desaventatges de  
fi ns a 17 punts. A la represa, els 
locals van culminar la reacció 
superant la defensa zonal plan-
tejada pels lleidatans amb tres 
triples seguits d’Iván al fi nal del 
tercer quart. En el darrer pe-
ríode, el Valentine, liderat per 
l’alt nivell de joc del base Unai 
Abrisqueta, va segellar la vic-

tòria amb dos triples més i dos 
bàsquets consecutius.
En la jornada anterior, els mont-
cadencs van superar l’Espar-
raguera a domicili per 69-79 en 
un partit meritori, tot i la lesió 
del capità Raúl Ortega a la mit-
ja part. Un partit que era clau 
per imposar-se a un rival directe 
i mantenir vives així les aspira-
cions de lluitar per estar a la part 
alta de la classifi cació.
Cortón es mostra satisfet amb 
l’equip després d’un inici irre-
gular de temporada. “El nostre 
objectiu era la permanència 
i ho hem aconseguit; a més, 
encara tenim possibilitats de 
classifi car-nos per a la fase 
d’ascens”, afi rma el tècnic.

El Valentine espera una ensopegada 
del Barberà per jugar la fase d’ascens

Lluís Maldonado  | Redacció

Els de Miguel Ángel Cortón han de guanyar l’Olesa per optar a la quarta plaça del grup

BÀSQUET. PRIMERA CATALANA

en 2 minuts...

> 25 anys de petanca a Can Sant Joan
El club de petanca Can Sant Joan ha posat en marxa el programa 
d’activitats amb motiu de les seves noces de plata. El dia 9, a les 9h, 
tindrà lloc un partit contra el CP Montcada a les pistes del Pla d’en 
Coll. A la nit hi haurà un sopar a l’Hotel Ciutat de Montcada i el dia 
10, a les 17h, una melé social. A fi nal d’abril, els socis van fer una 
excursió de cap de setmana a Peñíscola | SD

> La Marxa a peu, patrimoni del municipi
Aprofi tant el 25è aniversari de la Marxa a peu a Montserrat, el president 
d’El Cim, Alfred Canals, vol garantir que aquesta prova es mantindrà en 
el futur, independentment de qui l’organitzi. “La Marxa és patrimoni del 
poble”, va dir Canals durant la presentació de l’exposició que hi ha a la 
Casa de la Vila i que commemora el quart de segle de la sortida que va 
néixer l’any 1985, coincidint amb el 75è aniversari de La Salle. L’alcalde, 
César Arrizabalaga, en nom de l’Ajuntament va acceptar l’encàrrec de 
mantenir-la: “Recollim el repte perquè és cert que la Marxa té molt 
caliu i fa ciutat”. El president d’El Cim va anunciar també que enguany 
participaran a la prova, que es farà del 9 al 10 de maig, més de 600 
persones, tot un rècord per a l’organització | PA

> Poblet, convidat de luxe al Tour 2009
El llegendari ciclista montcadenc Miquel Poblet va ser el convidat d’ex-
cepció a la presentació que es va fer el 27 d’abril a Barcelona de l’arri-
bada d’una etapa del Tour de França 2009, el 9 de juliol. Poblet, l’alcal-
de de Barcelona, Jordi Hereu (PSC), el regidor d’Esports del consistori 
barceloní, Pere Alcober (PSC), i la presidenta de la Federació Catalana 
de Ciclisme, Carme Mas –a la foto–, van ser els encarregats de prémer 
el botó del comptador electrònic que marca el temps que falta perquè 
arribi a Ciutat Comtal la prova ciclista més mediàtica del món. Poblet va 
estar acompanyat de l’alcalde, César Arrizabalaga (PSC) | SD

Iván Costa va ser un dels artífexs de la victòria contra el Sícoris de Lleida | SANTI ROMERO

AJUNTAMENT DE BARCELONA

PILAR ABIÁN

El Game’s Gallery 
perd un partit als 
últims segons
El Game’s Gallery va estar a 
prop de trencar la seva mala 
ratxa i aconseguir la victòria a la 
pista del cuer, l’Olímpic la Flores-
ta.  Tots dos equips, ja matemàti-
cament descendits, van jugar un 
matx molt disputat. Amb 2 a 0 
en contra, els montcadencs no 
van llençar la tovallola i van llui-
tar per entrar en el partit. Des-
prés de l’estira i arronsa i quan 
semblava que el resultat estava 
sentenciat a favor dels jugadors 
de Jaro amb un 7 a 8, els locals 
van empatar gràcies a un gol de 
doble penal a manca de quatre 
segons per al fi nal. A la jornada 
anterior, el Game’s Gallery havia 
encaixat una altra derrota contra 
el Canet a casa per 2 a 5 | NS

FUTBOL SALA
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Lluís Maldonado | Redacció

FUTBOL SALA. EF MONTCADA

FUTBOL SALA. AE CAN CUIÀS

El Sènior B de l’AE Can 
Cuiàs es va acomiadar de 
la competició de Segona 
B amb una contundent 
victòria contra el Mobles 
Chencho per 6 a 2, que l’ha 
situat fi nalment cinquè a la 
classifi cació. En la jorna-
da anterior, l’equip també 
s’havia imposat a la pista 
del Sant Andreu (3-8). 

Situació límit de l’equip A. 
Els homes d’Alfonso Anés, 
que venien de guanyar el 
Gornal (5-3), han baixat 
fi ns a la tercera posició per 
la cua després de caure 
derrotats a la pista del Sant 
Cugat (5-4). Els de Can 
Cuiàs es jugaran en els dos 
darrers partits de la lliga la 
seva permanència a la Pre-
ferent Catalana.

Lluís Maldonado | Redacció

> L’Elvira-La Salle segueix en ratxa
El sènior A de l’entitat manté la ratxa de cinc partits con-
secutius guanyant i la cinquena posició del grup després 
d’imposar-se al Llavaneres B (88-66) i al The Sand (43-
53). D’altra banda, el sènior B s’ha situat vuitè després 
de les dues victòries a la pista del Ronçana (44-77) i a 
casa contra el Voltregà (55-50). El conjunt femení del 
club va perdre a la pista del CB La Garriga (51-35) i va 
ajornar el seu matx contra la UE Gaudí | LM

SANTI ROMERO

L’EF Montcada no ha fallat 
en les darreres dues jornades 
de la lliga i ha defensat la se-
gona posició del grup que li 
ha permès aconseguir pujar 
a la Segona A. La contun-
dent victòria a casa contra 
La Nova del Boet (13-0) i la 
remuntada en la darrera jor-
nada a la pista de l’Olimaja 
on va guanyar per 3 a 6 van 
servir per certifi car l’anhelat 
ascens. Els homes de José 
Luis Carrasco han acabat 
la competició amb 58 punts, 
a quatre del líder, i amb tres 
d’avantatge sobre el tercer, el 

CMX 1904, qui fi nalment 
no ha pogut retallar diferèn-
cies gràcies a la gran campan-
ya dels montcadencs.

Motivació i sacrifi ci. “L’as-
cens compensa l’esforç de 
la plantilla en el nostre 
primer any a la categoria”, 
afi rma Carrasco. I és que la 
gran arma de l’equip durant 
la temporada ha estat la mo-
tivació i el sacrifi ci, segons re-
coneix l’entrenador. L’equip 
i el cos tècnic han anunciat 
que continauran defensant 
el projecte amb il·lusió a la 
Segona A. L’EF Montcada va endosar un 13 a 0 a La Nova en el darrer partit a casa | S. ROMERO

El sènior A cau contra el Sant Cugat i és tercer per la cua

HANDBOL

La Salle B 
guanya a casa 
i perd a fora

El sènior suma
dues victòries
El sènior ha escalat fi ns a 
la setena posició després 
de sumar dues victòries 
en els dos darrers com-
promisos contra el Fai Bi-
gues (64-47) i a la pista del 
Montmeló (52-53). Per la 
seva part, l’equip sots-25 
va caure derrotat a casa 
contra el Caldes per 51 a 
58 i a la jornada anterior, 
es va imposar a la pista del 
Santa Perpètua per un clar 
38 a 56. L’equip segueix a 
la part baixa | LM

El segon equip del CH La Sa-
lle ha patit la cara i la creu en 
les últimes jornades. D’una 
banda, els locals van guan-
yar a casa l’Amposta (31-25). 
A la jornada següent, i amb 
tan sols set efectius, van plan-
tar cara al Martorell, però en 
els darrers instants es van en-
fonsar i van perdre (37-28). 
Amb aquests resultats, els 
lasal·lians encara estan lluny 
d’evitar el descens | NS

BÀSQUET. SAN JOAN

L’equip de José Luis Carrasco assoleix amb solvència l’ascens a Segona A en el darrer partit 

El segon equip acaba en 
el cinquè lloc a la taula

Els vermells aconsegueixen l’ascens 
després d’acabar segons a la lliga

El primer equip de Can Cuiàs, en perill per mantenir la seva categoria |  SANTI ROMERO
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L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) obrirà 
les inscripcions per al Ca-
sal Esportiu d’estiu entre 
el 18 i el 21 de maig. Les 
activitats es faran del 29 
de juny al 24 de juliol a les 
instal·lacions esportives de 
la Zona Centre, de dilluns 
a divendres, i s’adrecen 
a infants nascuts entre el 
1995 i el 2005. 
Els més petits, els que han 
acabat enguany P-3 i P-4, 
faran només dues hores 
–de 12 a 14h–, mentre que 
la resta podrà optar a l’ho-
rari reduït de dues hores 
o bé fer cinc hores, de 9 a 
14h. El preu de la prime-
ra opció és de 50 euros, 
mentre que la segona costa 
90 euros. Les inscripcions 
es faran a les ofi cines de 
l’IME (Tarragona, 32), de 
dilluns a dijous, de 9 a 13h 
i de 17 a 19h. 

D’altra banda, l’IME ha 
iniciat el 4 de maig el pro-
cés d’inscripció per als 
cursos de ball i dansa que 
s’emmarquen en les acti-
vitats esportives d’estiu. 
Enguany, les propostes 
destacades són un curs de 
balls en línia i un taller de 
roda cubana i tango. Una 
temporada més continuen 
el taller de dansa oriental, 
el curs de balls llatins i el 
de hip-hop. La matrícu-
la es pot fer fi ns a l’11 de 
juny a l’IME.

Abonaments. Ja es poden 
adquirir els abonaments a 
la piscina municipal d’estiu, 
que es podran comprar 
fi ns al 23 de juliol en ho-
rari de dilluns a dijous, de 
10.30 a 19h, a l’IME. La 
temporada d’estiu d’aquest 
complex començarà el 12 
de juny i acabarà el pròxim 
13 de setembre. 

L’IME obre el dia 18 el termini 
d’inscripcions al Casal Esportiu  
La matrícula per als cursos de ball i dansa es mantindrà vigent fi ns al pròxim 11 de juny

ACTIVITATS D’ESTIU

Núria Sánchez | Redacció

Eva Coy obté la plata 
al torneig estatal

L’hoquei patins és una disciplina practicada al Casal Esportiu | SANTI  ROMERO

El conjunt aleví de sincronitzada abans de participar a la fi nal | CN GRANOLLERS

La montcadenca Eva Coy 
García, de 12 anys, s’ha 
proclamat sotscampiona 
d’Espanya de rutines com-
binades de natació sincro-
nitzada amb el seu equip 
del Club Natació Grano-
llers a la categoria aleví. 
El torneig es va disputar 
els dies 4 i 5 d’abril a Gra-
nollers. La nedadora local 
va aconseguir la medalla 

de plata amb el seu equip 
format per:  Tania Hernán-
dez, Helena Jauma, Xenia 
San Martín, Estela García, 
Marín Sánchez, Marion 
Busquets, Lidia Vigara, 
Laia Bertrán i Natália de 
la Nuez. Aquest resultat 
ressalta el bon nivell de 
les nedadores, que ja el 7 
de març es van proclamar 
campiones de Catalunya 
de la categoria aleví.

Núria Sánchez | Redacció

L’EN Montcada suma 13 
medalles a les Territorials

NATACIÓ

L’Escola de Natació (EN)
Montcada va aconseguir 
un total de 13 medalles 
a la Final Territorial, que 
va tenir lloc el 25 d’abril 
a l’Hospitalet. En concret, 
els nedadors locals van 
sumar 6 medalles d’or, 6 
de plata i 1 de bronze. Cal 
destacar els ors de Marina 
Castro, Mireia Prats, Les-
ter Escrigas, Anna Suárez 

i l’equip de relleus infantil. 
També van obtenir meda-
lles Clara Romero, Daniel 
Gonzalo, Joan Grau, Héc-
tor Tirado i el conjunt de 
relleus benjamí.

Final Comarcal. D’altra 
banda, l’EN va aconseguir 
32 medalles a la Final Co-
marcal, que va tenir lloc 
el 18 d’abril al Complex 
Esportiu de Can Xarau, 

a Cerdanyola. Els neda-
dors locals van sumar 9 
medalles d’or, 12 de pla-
ta i 11 de bronze. A més, 
l’Escola va fi nalitzar en 
segon lloc a la classifi cació 
per equips. D’altra banda, 
cal destacar els tres infants 
que van obtenir el trofeu al 
nedador més complet: els 
benjamins Marina Castro, 
Daniel Gonzalo i la infantil 
Clara Romero. 

Núria Sánchez | Redacció

Els nedadors i nedadores que van participar a la Final Comarcal amb les medalles i trofeus obtinguts | YOLANDA NÚÑEZ

El 6 de juny, l’Institut Munici-
pal d’Esports i Lleure (IME) 
organitza la cloenda dels Jocs 
Escolars, que es trasllada al 
Parc de la Llacuna de Mas 
Duran per les obres de la Línia 
d’Alta Velocitat que afecten el 
Parc de les Aigües, l’escenari 
habitual de l’esdeveniment. 
La festa comptarà amb jocs i 
un dinar de germanor, a més 
de la tradicional desfi lada i el 
lliurament de premis. 

Diades esportives.  D’altra 
banda, el CEIP Reixac i el 
col·legi La Salle van obrir 
el 25 d’abril el calendari de 
jornades esportives. Les se-
güents cites seran les dels 
CEIP El Turó, Font Freda i 
Mitja Costa, el 16 de maig. 

El Font Freda ha inclòs en 
el programa una pedalejada 
pels carrers del municipi. El 
programa també incorpora 
una cursa de cargols, una 
gimcana i exhibicions espor-
tives. Finalment, els dies 22 i 
23 serà el torn del CEIP El 
Viver.  

JOCS ESCOLARS

Núria Sánchez | Redacció

La cloenda serà el 6 
de juny a Mas Duran

El CEIP Reixac va organitzar partits sobre cadira de rodes | SANTI ROMERO

Infl ables a La Salle | M.MOYANO

Un centenar 
de persones, a 
la bicicletada

Un centenar de montca-
dencs i alguns regidors lo-
cals van participar a la se-
tena edició de la Bicicletada 
per la llera recuperada del 
riu Besòs que va organitzar 
la Diputació de Barcelona 
des de Granollers fi ns a 
Sant Adrià el 26 d’abril i 
que va comptar amb més 
de mil inscrits. El xàfec que 
va caure cap a les 10.30h 
va alterar el desenvolupa-
ment de la jornada i va fer 
que moltes persones aban-
donessin la pedalada.

SORTIDA PEL BESÒS

Laura Grau | Montcada

Campus de tecnifi cació de futbol

L’IME, en col·laboració amb 
l’EF Montcada, organitza 
aquest estiu un campus 
de tecnificació de futbol, 
adreçada a infants nascuts 
entre els anys 1995 i el 2001. 
L’activitat tindrà lloc a l’estadi 
de la Ferreria i es farà en dos 
torns: del 29 de juny al 10 de 
juliol i del 13 al 24 de juliol. 

El preu oscil·la entre els 180 
i els 100 euros, segons la 
durada. Els interessats poden 
fer la inscripció del 18 al 21 
de maig a les oficines de 
l’IME, de dilluns a dijous de 9 
a 13 i de 17 a 19h. Hi haurà 
la possibilitat d’utilitzar el 
servei de menjador del casal 
del CEIP Reixac  | NS

NATACIÓ SINCRONITZADA 

Un dels nens participants | LAURA GRAU
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BÀSQUET. CB MONTCADA

El cadet A del CB Mont-
cada està realitzant una se-
gona fase espectacular. Els 
jugadors locals continuen al 
capdavant de la classifi cació 
i tan sols han encaixat una 
derrota en tota la segona 
part de la lliga. Els mont-
cadencs estan intractables i 
prova d’això són els últims 
resultats. Els jugadors de 
Sergi Gomoriz han guanyat 
en les últimes dues jornades 
dos partits importants a do-
micili. Els montcadencs han 
visitat les pistes del segon i el 
tercer classifi cat i han salvat 

amb victòria tots dos enfron-
taments. Amb el seu màxim 
perseguidor, el Sant Celoni, 
van jugar un matx molt dis-
putat i es van acabar  impo-
sant per la mínima (57-58). A 
la jornada següent, el cadet 
A va guanyar el tercer classi-
fi cat, el Canovelles (62-70).

Cadet B. D’altra banda, 
l’altre cadet de l’entitat no 
està tenint la mateixa sort. 
Els locals se situen a la part 
baixa de la taula després de 
perdre amb l’Hospitalet i el 
Sant Cugat en els últims en-
frontaments. El cadet B no va poder guanyar a casa amb el Sant Cugat | SANTI ROMERO

Una trentena d’equips 
al 3x3 de festa major

BÀSQUET. AE ELVIRA-LA SALLE 

La pluja no va deslluir el 
segon 3x3 de bàsquet de 
l’AE Elvira-La Salle. Amb 
motiu de la festa major de 
Mas Rampinyo, l’entitat 
va celebrar la segona edi-
ció de la diada amb la par-
ticipació de gairebé 130 
persones i una trentena 

d’equips. La presidenta 
del club, Cristina Iniesta, 
ha valorat molt positiva-
ment la diada: “Estem 
contents perquè s’ha 
convertit en una jornada 
de bàsquet per al poble”. 
L’entitat també ha destacat 
l’increment de participa-
ció, sobretot d’adults.

Núria Sánchez | Redacció

El cadet A guanya la 
lliga amb antel·lació 

HANDBOL. CH LA SALLE 

El cadet A del CH La Sa-
lle s’ha proclamat campió 
de lliga de Primera Cata-
lana amb dues setmanes 
d’antel·lació. Els locals van 
guanyar un partit clau amb 
el segon classifi cat, el Sant 
Quirze C, per un ajustat 34 
a 33. Els montcadencs van 
disputar un matx molt se-
riós i van sumar un triomf 
que els col·loca a quatre 
punts del seu màxim per-

seguidor. En l’anterior 
jornada, els lasal·lians van 
encaixar l’única derrota 
de la temporada amb el 
Rubí. El cadet A va sortir 
molt confi at i va perdre 
36 a 31, un partit que ha-
vien dominat amb rendes 
de fi ns a 5 gols. Malgrat 
aquesta ensopegada, els 
montcadencs han fet una 
temporada excel·lent, amb 
21 victòries i una sola der-
rota.

Núria Sánchez | Redacció

FUTBOL SALA

El juvenil de futbol sala de 
l’EF Montcada va confi r-
mar en la darrera jornada 
de lliga l’ascens a Primera 
Divisió. Els montcadencs, 
que només necessitaven 
un empat per ascendir, 
van guanyar clarament el 
Cardedeu (0-4). Els juga-
dors locals han realitzat 
una excel·lent temporada i 
han acabat en segon lloc, 
posició que dóna l’accés 
directe a Primera. 

Valoracions. El tècnic lo-
cal, José Luis Carrasco, 
ha lloat la tasca dels seus 
jugadors: “Els nois han 
lluitat de valent i han 
jugat amb molt com-
promís”. La base del 
juvenil està formada per 
jugadors que la tempora-
da passada jugaven a Ter-
cera Divisió. 

Núria Sánchez | Redacció

El cadet A es manté 
intractable al primer 
lloc de la classifi cació

El juvenil de l’EF Montcada 
confi rma l’ascens a Primera

El juvenil de l’EF Montcada fa història a la secció de futbol sala amb l’ascens a Primera Divisió | SANTI ROMERO

Núria Sánchez | Redacció

> Tres montcadencs 
campions d’Espanya

JORDI SANTIVERI

Tres montcadencs s’han proclamat campions 
d’Espanya de futbol sala en la categoria aleví 
amb la selecció catalana –el porter Arnau San-
tiveri, del CFS Montcada, i Marc Cárdenas i 
Sergio González, del FC Barcelona. D’altra ban-
da el CFS Montcada està seleccionant jugadors. 
Les proves es fan de dilluns a dijous, a partir de 
les 17h, al pavelló Miquel Poblet | NS

La diada de bàsquet ha tingut un increment de participació | PILAR ABIÁN

Els jugadors de Camarero guanyen la lliga a falta de dues jornades | SANTI ROMERO



>A títol personal
Laura Grau

Fidel Casajuana
‘Masrampinyaire’ fi ns a la medul·la. “Vinc de pagès, però no sóc ni he estat mai un pagès 
com cal, encara que més d’un cop a la vida, he fet el pagès”. Així comença el llibre de fotografi a 
Mas Rampinyo,  sentiment de poble, on Fidel Casajuana homenatja el lloc que l’ha vist néixer i 
créixer, seguint la màxima del cantautor Raimon, “qui perd els orígens, perd la identitat”. El fi ll d’en 
Joan de Can Castells –una masia ja desapareguda on ara s’aixeca el polígon de Can Milans– té un 
fons de més de 10.000 imatges de Mas Rampinyo que va començar a fer als anys vuitanta quan 
va descobrir el món de la fotografi a, una de les seves passions. El seu esperit crític no sempre és 
ben rebut, tot i que qui el coneix bé sap que al darrera de qualsevol opinió seva hi ha una voluntat 
constructiva. Col·labora amb la revista El Veïnat de La Unió, entitat emblemàtica del barri a la qual 
està vinculat i, des de fa poc, ha creat un blog a Internet (www.elmasrampinyo.blogspot.com). 

“M’agrada imaginar un 
Mas Rampinyo independent”

Com va néixer Mas Rampinyo, senti-
ment de poble?
Quan em vaig afi cionar a la fo-
tografi a, Mas Rampinyo va ser 
l’escenari de les meves pràctiques. 
Aviat em vaig adonar dels canvis 
que anava experimentant el paisat-
ge i com el patrimoni perdia ele-
ments signifi catius. Va ser alesho-
res quan vaig decidir documentar 
gràfi cament aquesta transforma-
ció. El resultat no és un catàleg de 
fotografi es, sinó una visió personal 
del meu paisatge vital a través del 
temps. Els lectors podran veure 
que, malgrat tot, encara queden 
racons interessants.
En el llibre defensa la independèn-
cia de Mas Rampinyo. 
Sí, per què no? Per història i con-
text seria viable. Arribar a tenir 
identitat com a poble, amb ajun-
tament propi, hauria estat “la re-
pera”. Sóc conscient que no deixa 
de ser una utopia, però encara que 

només sigui un sentiment, m’agra-
da imaginar un Mas Rampinyo 
independent. 
D’on li ve aquest fort sentiment?
Les persones no podem triar el 
lloc on naixem, però sí decidir 
el grau d’arrelament o d’identifi -
cació que tenim amb el lloc d’on 
som. En el meu cas fa 52 anys que 
vaig néixer a Mas Rampinyo, lloc 
on visc, treballo i desenvolupo la 
majoria d’activitats del meu temps 
de lleure. Jo sempre dic que sóc de 
Mas Rampinyo, tant a dins com 
a fora del Principat, encara que 
hagi de donar referències perquè 
la gent s’ubiqui.
La divisió física del municipi ha 
contribuït a aquest sentiment?
Aquestes circumstàncies han estat 
sovint l’excusa dels governants de 
torn a l’hora d’encobrir certs tics 
centralitzadors i per justifi car la 
manca de serveis i d’equipaments 
en el territori. Per pal·liar la dis-

tància respecte al centre, s’hauria 
d’instaurar la fi gura del regidor de 
barri i impulsar ofi cines per facili-
tar a la gent els tràmits amb l’ad-
ministració.

Hi ha gent que es queixa que els 
equipaments s’allunyen del centre.
Abans se centralitzava gairebe tot, 
deixant el veïnat marginat i obli-
dat, però actualment la situació 
està canviant.  En els últims anys, el 
centre s’està desplaçant cap a Mas 
Rampinyo, amb la construcció de 
Montcada Aqua i la Biblioteca, en 
part per voluntat política i també 
per la necessitat d’espai per ubicar 

aquest tipus d’equipaments. El so-
terrament de la C-17 també facili-
tarà la mobilitat, tot i que s’hauria 
d’haver prolongat més metres.
Hi ha certa confusió sobre els límits 
de Mas Rampinyo.
És curiós que una companyia com 
Telefónica ho tingui més clar que 
alguns veïns que s’entesten a afi r-
mar que la carretera C-17 és el lí-
mit del veïnat. Històricament, Mas 
Rampinyo s’estén a l’esquerra del 
riu Ripoll. A la guia telefònica així 
consta. Topònims com Montcada 
Nova, Pla d’en Coll, Mas Duran...
han contribuït a augmentar la con-
fusió i l’excessiva divisió. 
Pros i contres del “masrampinyaire”.
Som massa conformistes i mai no 
hem lluitat per defensar els nostres 
drets, a diferència d’altres barris 
que sí ho han fet i pels quals he 
sentit certa enveja. De criticar en 
sabem molt, però ens falta la capa-
citat de mobilització. En canvi, nin-

gú ens ha fet ombra en la defensa 
de les festes, de les tradicions i de 
la cultura.  La supervivència de La 
Unió és una prova d’això, en un 
moment en què la nostra identitat 
cada vegada està més diluïda.
Quins factors en són la causa?
L’elevat creixement urbanístic ha 
estat perniciós. S’ha donat prio-
ritat a l’enderrocament i no pas a 
la conservació del patrimoni. Un 
exemple el tenim en la desaparició 
de masos com Can Castells, les 
Indianes, Can Tuxans, Molí d’en 
Coll... Això ha suposat la pèrdua 
d’una part de la nostra història. La 
desaparició del Club Aismalibar 
també ha estat una oportunitat per-
duda per convertir aquest espai em-
blemàtic en un eix vertebrador del 
veïnat, amb equipaments i serveis.
Quin és el seu pròxim projecte?
Posar en marxa un diari  digital per 
seguir el dia a dia de Mas Rampi-
nyo, amb la col·laboració dels veïns.

SANTI ROMERO

Fotògraf amateur

“Som massa 
conformistes i mai no 
hem lluitat per defensar 
els nostres drets, a 
diferència d’altres barris”


