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Les autoritats mostren el disseny de les samarretes de Festa Major, de Pere Mercader l LAurA grAu
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L’Espai Barraques, davant del 
pavelló Miquel Poblet, és la 
principal novetat del programa 
de la Festa Major 2009, que co-
mençarà el 29 de maig i clourà 
l’1 de juny. La festa ve marcada 
per dos fets: la retallada pres-
supostària i les obres del carrer 
Major, que han obligat a buscar 
escenaris alternatius.

La Festa major 
fa front a la crisi 
amb propostes 
imaginatives

> EsTACió dE CAN sANT joAN
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acaben la 25a marxa 
a montserrat pàg.  28

Més d’un centenar de famílies 
que ha triat una plaça d’escola 
bressol municipal ha quedat 
fora, una xifra que, segons la 
Regidoria d’Educació, es redu-
irà cara a la matriculació però 
no fins al punt de poder acollir 
tots els infants. Els centres Font 
Freda i Can Casamada són els 
que més sol·licituds han rebut. 
El sorteig de places es farà el dia 
28, a l’Ajuntament.

Falten places 
per cobrir la 
demanda de 
les famílies

La del Font Freda, la més sol·licitada l siLViA DÍAZ

pàg. 13
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Adif, l’empresa pública adscrita al 
Ministeri de Foment que gestiona 
les infraestructuras ferroviàries, 
ha adjudicat a la Unió Temporal 
d’Empreses (UTE) formada per 
Coalvi i Construcciones Pai les 
obres de remodelació previstes a 
l’estació de Montcada Bifurcació 
per un import de 7.078.428 euros. 
L’actuació consisteix a traslladar-
hi les actuals instalacions de man-
teniment ferroviari que es troben 
a Sant Andreu Comtal –una nau 
taller, un magatzem, els equips de 
via, els d’electrificació i les insta-
lacions de seguretat i comunicaci-
ons– ja que estan afectades pel pas 
de la Línia d’Alta Velocitat (LAV). 
El pressupost inclou la demolició 
de les instal·lacions existents a 
Barcelona, la construcció del nou 
edifici a Can Sant Joan així com 
un espai que acollirà el denominat 
punt net, per permetre la recollida 
i reciclatge dels residus que gene-
ra l’activitat ferroviària. També es 
durà a terme la creació de noves 
vies per al transport de materials 
i la modificació de la configura-
ció de les existents. Les obres es 
completaran amb la instal·lació 
d’il·luminació a tot el recinte de la 
nova nau, la creació d’un dipòsit 
aeri de gasoil i el condicionament 
dels accessos. 

Malestar municipal. El projecte 
d’Adif es va donar a conèixer al 
gener i l’Ajuntament va demanar 
introduir-hi alguns canvis, com 

ara traslladar l’atenció als vitagers 
a la banda més propera al barri, 
ubicar els serveis de manteniment 
a l’altre costat de les vies reduint 
així l’impacte sobre el veïnat i cre-
ar un aparcament dissuassori a 
prop de les instal·lacions ferrovi-
àries. Aquestes propostes, de fet, 
formen part de les al·legacions 
presentades per la corporació local 
al projecte del Ministeri de Foment 
del desdoblament de la línia C-3, 
coneguda com la de Vic. Prope-
rament l’alcalde, César Arrizaba-
laga (PSC), viatjarà a Madrid per 
tractar aquesta qüestió i ha iniciat 
contactes amb diputats del PSOE 
disposats a intercedir en favor del 
municipi, com ara Carles Corcue-
ra i Isabel López, que van visitar 
Arrizabalaga a mitjan del mes de 
maig. “Montcada i Reixac està 

totalment oberta a col·laborar en 
la millora de les connexions fer-
roviàries, sempre i quan aques-
tes iniciatives beneficiïn el muni-
cipi”, ha dit l’edil qui ha expressat 
el seu malestar pel fet que Adif, tot 
i haver-se compromés a fer-ho, no 
hagi tingut la deferència de tornar-
se a reunir amb les autoritats lo-
cals. L’empresa ha reaccionat a la 
queixa dient que en breu es farà 
la trobada. 
Els veïns també reclamen estar 
informats. “Ens agradaria que a 
la reunió prevista amb l’Ajun-
tament es convidés els repre-
sentants del barri”, ha dit el pre-
sident de l’AV de Can Sant Joan, 
José Luis Conejero. Una de les 
preocupacions de l’entitat és saber 
quin ús es donarà als terrenys on hi 
havia el dipòsit de ferralla.

>Actualitat

Adif adjudica les obres de remodelació 
de l’estació sense informar l’Ajuntament
El consistori critica que el projecte no incorpori les seves demandes i l’empresa es compromet a reunir-se amb els representants municipals

Pilar Abián | Can Sant Joan

03Actualitat

montCADA BiFurCACiÓ

Adif ha licitat les obres per 
a la millora de la seguretat i 
la protecció en 30 passos a 
nivell de la línia Barcelona-
Ripoll-Puigcerdà, d’ample con-
vencional. L’actuació està finan-

çada pel Pla de Dinamització 
de l’Economia i l’Ocupació del 
govern espanyol i un dels pas-
sos inclosos és el de la línia C3 
al seu pas per Montcada, ubicat 
a Mas Rampinyo | SD

Adif ha dit que en breu 
informarà l’Ajuntament 
mentre l’AV de Can Sant 
Joan reclama poder 
assistir a la trobada

agraïment

Millora de la seguretat al pas a nivell de Mas Rampinyo

En aquesta vista s’aprecia tot l’espai que és propietat d’ADIF. La petició de l’Ajuntament és traslladar l’estació a la banda més propera al barri i fer un aparcament a la plaça de la Pedra|  Fotos: s. romEro
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>Notícies L’Hotel de Montcada 
s’inaugura un any 
després d’obrir pàg. 6

30 Anys D’AjuntAmEnts DEmoCràtiCs

La millora del finançament dels ens locals 
encara és una de les assignatures pendents
El consistori clou el programa de celebració de l’efemèride amb una conferència de Rafael Ribó, Joan Marcet  i Salvador Esteve

Durant les tres últimes dècades 
els ajuntaments han contribuït 
significativament al creixement 
de la democràcia i del país, i en 
aquest avenç han tingut un paper 
destacat els homes i les dones que 
han estat regidors. En homenatge 
a la seva dedicació, l’Ajuntament 
va organitzar el 13 de maig a la 
Casa de la Vila una conferència 
que va comptar amb la participa-
ció del Síndic de Greuges, Rafael 
Ribó, el president de l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM)
i alcalde de Martorell, Salvador 
Esteve (CiU), i de Joan Marcet, 
professor de Dret Constitucional 
de la UAB i director de l’Institut 
de Ciències Polítiques i Socials. 
Tots tres van ser rebuts per l’al-
calde, César Arrizabalaga (PSC), 
l’alcalde honorífic i primer alcalde 
democràtic pel PSUC, Josep M. 
Campos, així com per regidors 
del govern i l’oposició. 

Falten recursos. Després de signar 
en el Llibre d’honor, les personali-
tats convidades, amb experiència 
política en haver estat protagonis-
tes directes de la democràcia i la 

transició, van fer una conferèn-
cia sobre el paper cabdal que 
han tingut els ajuntaments en 
aquest procés i tot tres van co-
incidir a dir que la millora del 
finançament encara és l’assigna-
tura pendent. “Els ajuntaments 
continuen sent la ventafocs en 
comparació amb els governs 
central i autonòmic”, va mani-
festar Marcet, tot reclamant més 
protagonisme dels ens locals des 
d’un punt de vista institucional. 
També el president de l’ACM va 
coincidir amb aquest discurs afir-
mant que els ajuntaments són la 
institució més propera al ciutadà 
i que sovint han d’assumir el cost 
de serveis sobre els quals no te-
nen competències directes. “Jus-
tament ara, davant la crisi, es 
demostra el paper fonamental 
dels ajuntaments ja que l’Estat 
ha confiat en ells per promou-
re llocs de feina a través dels 
Fons d’Inversió Local”, va dir 
Esteve. 
Ribó va defensar el paper del 
Síndic de greuges com un col-
laborador de l’administració 
local. “La institució a la qual 
represento canalitza la queixa 
ciutadana amb l’objectiu de 
millorar la gestió municipal 
en benefici de tots”, va apuntar 
Ribó. El Síndic va aprofitar per 
donar un consell als governants 
locals: “Heu de vetllar pels drets 
de les persones i fer pedagogia, 
educant en els valors”.

La Casa de la Vila acull 
una exposició amb 
imatges històriques i 
retalls de premsa de  
les tres últimes dècades

Pilar Abián | Montcada

El Consistori es reuneix 
amb els veïns contraris a la 
zona blava pàg. 6laveu.cat/noticies

Campos (dreta), primer alcalde de la democràcia, enfront de l’actual, Arrizabalaga, conversa amb Marcet, Ribó i l’exregidor Romà Mollet | P. ABiÁn

Al centre, a l’última fila, els tres conferenciants –Ribó, Marcet i Esteve–, amb regidors i exregidors de l’era democràtica | PiLAr ABiÁn
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La millora del carrer Alzina, que 
va arrencar el 12 de maig, pretén 
convertir aquest vial en un dels 
eixos centrals de Terra Nostra, 
conjuntament amb l’avinguda. 
L’actuació s’inclou al Fons Estatal 
d’Inversió Local i la previsió és 
que duri quatre mesos. “És una 
actuació ràpida i més senzilla 
que d’altres, zones com la del 
carrer Major”, ha explicat l’al-
calde, César Arrizabalaga (PSC), 
qui ha avançat que la remodela-
ció de l’avinguda Terra Nostra és 
un dels projectes que el govern 
local vol tirar endavant abans que 
acabi aquest mandat.
El carrer Alzina està tallat al tràn-
sit en el tram de la primera fase de 
remodelació, entre el carrer Santes 
Creus i la passarel·la sobre la riera 
de Sant Cugat, des de mitjan de 
maig. Alguns veïns de la zona es 
van queixar que l’Ajuntament no 
els havia informat prèviament so-
bre el tancament de la via, malgrat 

que el Consistori, per donar comp-
te dels treballs i de les alternatives 
de circulació, va distribuïr la publi-
cació Montcada.info entre els domi-
cilis propers a la zona afectada.

Canvis de circulació. Les obres 
afecten el trànsit dels carrers 

Poblet i Núria en el tram entre 
Montserrat i Pirineu, que han 
passat a ser de doble sentit durant 
l’actuació perquè els usuaris dels 
guals hi puguin accedir. Quan els 
treballs afectin el tram entre Alzi-
na i Vallès, aquest darrer vial tam-
bé passarà a tenir dos sentits de 

circulació. Està previst que aques-
ta primera fase duri dos mesos i 
a continuació es faci la segona, 
entre Santes Creus i l’estació de 
Renfe de Santa Maria. La remo-
delació del carrer Alzina l’executa 
l’empresa Acsa, per poc més d’un 
milió d’euros.

tErrA nostrA

La remodelació del carrer Alzina 
estarà enllestida en quatre mesos
Un cop acabin les obres, el carrer donarà prioritat als vianants i només circularan els vehicles dels veïns

Silvia Díaz | Redacció

En el marc de les obres del car-
rer Major s’han talat 27 albízies 
que estaven en la recta final de 
la seva vida i patien una plaga 
que s’havia fet crònica i embru-
tava el paviment. En el seu lloc 
es plantaran 27 til·lers, una espè-
cie que pot arribar als cent anys 
de vida, és aromàtica i fa molta 
ombra. La tala dels arbres s’ha 
consensuat amb l’Associació de 
Veïns de Montcada Centre i re-
presentants dels comerciants del 
carrer Major, que s’havien quei-
xat en repetides ocasions de les 
molèsties que ocasionaven els 
exemplars malalts.

Laura Grau | Montcada

El projecte del 
carrer Major 
inclou el canvi 
d’arbres

Operaris de l’empresa Acsa, l’adjudicatària, treballant en el tram del carrer Alzina que fa cantonada amb Poblet | sAnti romEro
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Un operari retira el tronc d’un arbre talat | PA
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ZonEs BLAVEs

L’Ajuntament es compromet amb els 
veïns a estudiar les seves propostes 
El col·lectiu considera que sobretot s’han d’eliminar les places de pagament que hi ha al voltant de l’ambulatori

L’Ajuntament s’ha compromès a 
implicar el col·lectiu contrari a la 
zona blava en les pròximes deci-
sions que prengui. Ho va expres-
sar el 8 de maig la presidenta de 
l’Àrea Interna, M. Carmen Porro 
(PSC), en el decurs d’una reunió 
amb els veïns, a la qual l’edil es va 
comprometre a enviar-los l’acta 
de la Junta de Govern Local on es 
fa constar que les places de zona 
blava habilitades provisionalment 
al passeig Jaume I i al carrer Gua-
diana s’eliminaran quan el carrer 
Major ja estigui remodelat i pugui 
tornar a acollir-les. 
El Consistori també s’ha com-
promès a presentar al col·lectiu 
les dades d’ocupació del segon i 
tercer trimestre d’enguany de les 
zones blaves actuals, donat que 
hi ha diferències d’opinió res-
pecte a l’ocupació. Segons la re-
gidora, actualment es fan servir 
al voltant del 50% dels estaciona-
ments mentre que els veïns afir-

men que “sempre estan buits” 
i que la gent que ve de fora, la 
que en principi hi hauria d’apar-
car, busca altres alternatives. El 
grup contrari a la zona blava 
va demanar a Porro que els re-
sidents puguin estacionar sense 
pagar durant l’horari de rotació. 
“Aquesta proposta és inviable 
perquè fins al juny del 2010 hi 
ha un compromís d’explotació 
amb l’empresa concessionà-
ria”, ha explicat l’edil. 

Nova concessió. El Consistori ha 
anunciat que estudiarà les pro-
postes veïnals cara a l’elaboració 
del plec de condicions per a la 
nova adjudicació de la gestió de 
les zones blaves, que s’ha de re-
novar l’any vinent. El col·lectiu 
ja avança que el seu objectiu serà 
reduir al màxim aquest tipus 
d’aparcaments i, en especial, els 
situats davant l’ambulatori. “Es-
tem en contra de la zona blava, 
sobretot de la que hi ha al vol-

tant de l’ambulatori, perquè és 
un greuge per als veïns de bar-
ris com Can Cuiàs o Can Sant 
Joan haver de pagar, ja que ne-

cessàriament han de fer servir 
el cotxe per anar al metge”, ha 
explicat Sandra Mate, una de les 
portaveus del grup. 

Silvia Díaz | Montcada

Un usuari retirant el tíquet de pagament a l’aparcament del carrer Guadiana | PiLAr ABiÁn

turismE

Després de gairebé un any i mig 
en funcionament, l’Hotel Ciutat 
de Montcada, del Grup Sercotel, 
es va inaugurar el 14 de maig amb 
l’assistència de la presidenta de la 
cadena, Marisol Turró, el secreta-
ri general d’Innovació, Universi-
tats i Empreses de la Generalitat, 
Enric Aloy, i l’alcalde de Mont-
cada, César Arrizabalaga (PSC). 
L’equipament, de quatre estrelles, 
està situat al Centre Comercial El 
Punt de Mas Rampinyo, al núme-
ro 12 del carrer Verdi. 
El Ciutat de Montcada va comen-
çar a funcionar durant el primer 
trimestre del 2008, esdevenint el 
primer hotel d’aquestes caracte-

rístiques que es construïa al mu-
nicipi. La seva posada en marxa 
formava part de la segona fase de 
construcció del complex lúdic i 
de serveis. La instal·lació compta 
amb 105 dormitoris, a més de pis-
cina, gimnàs, restaurant, i sales de 

reunió, entre d’altres serveis. En 
el torn de parlaments, Turró, Ar-
rizabalaga i Aloy van destacar la 
seva excel·lent si tuació geogràfi-
ca, al costat d’un important teixit 
industrial i està molt ben comu-
nicat amb Barcelona.

Pilar Abián | Redacció

L’Hotel Ciutat de Montcada s’inaugura 
un any després de la seva obertura
La presidenta de Sercotel i les autoritats coincideixen a destacar la seva ubicació estratègica 

L’alcalde, durant la seva intervenció davant dels assistents a l’acte inaugural | PiLAr ABiÁn

La línia 11 de metro, que passa 
per Can Cuiàs, ha recuperat la 
freqüència de pas de 7 minuts 
entre cada comboi, una vegada 
enllestits els treballs de tancament 
automàtic de l’andana de l’esta-
ció de Torre del Baró. L’actuació 
s’emmarca en el projecte per a la 
implantació del sistema de con-
ducció automàtica a la línia, que 
continua ara a l’estació de Casa 
de l’Aigua, fet que obliga a tancar-
la durant els tres mesos i mig que 
durarà l’obra que ja s’ha posat en 
marxa. TMB ha anunciat que els 
trens hi continuaran circulant i els 
usuaris hauran de fer servir la pa-
rada de la Trinitat Nova, situada 
a 200 metres. A l’estació de Trini-
tat Nova, que disposa d’una an-
dana única compartida amb l’L4, 
TMB està instal·lant un sistema 
de detecció d’intrusions a la via 
que permetrà la circulació segura 
dels trens automàtics de l’L11 i, 
alhora, la utilització de la mateixa 
via per als trens convencionals de 
l’L4. L’L11, que es va posar en 
marxa al 2003, l’utilitzen cada dia 
3.600 usuaris.

Silvia Díaz | Redacció

La línia 11 de 
metro recupera 
la freqüència
de 7 minuts

L’empresa Corsán-Corviam, 
en car regada de les obres de so-
terrament de la C-17, té previst 
obrir al trànsit la carretera a fi-
nal de juny. A continuació, els 
treballs es traslladaran als vials 
laterals en superfície, que s’han 
d’asfaltar i dotar de les voreres 
corresponents. 
Pel que fa a la connexió amb 
els polígons industrials de Can 
Tapioles, Molí d’en Bisbe, Foin-
vasa, la Granja i la Ferreria, els 
vehicles que venen des de Bar-
celona ja hi poden accedir en-
trant pel lateral –situat entre el 
Ripoll i la línia de tren de Vic– i 
passant per sota la C-17. Aques-
ta mateixa ruta també és la que 
s’ha de seguir per anar en sentit 
Ripollet pel vial que va en paral-
lel al riu. 

Silvia Díaz | Redacció

El túnel de la 
C-17 s’obrirà 
a final de juny
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Des del 18 de maig i fins al 14 de 
setembre estarà activa la campa-
nya de prevenció d’incendis fo-
restals als boscos del municipi. La 
vigilància es farà sobre el terreny 
amb la dotació de guaites i perso-
nal destinat a garantir una ràpida 
intervenció en cas que sigui neces-
sari. 
A la Serralada de Marina, on 
s’ubiquen Reixac, Vallençana i el 
Bosc d’en Vilaró, el Consorci que 
gestiona l’espai disposa de quatre 
punts d’observació –un dels quals 
es troba al Turó de Montcada–, 
des d’on es controla a diari el terri-
tori per detectar qualsevol colum-
na de fum. El Parc de Collserola 
també compta durant l’estiu amb 
dotacions especials de personal 
i mitjans amb el mateix objectiu, 
protegir la massa forestal d’incen-
dis tant fortuïts com provocats. 
Abans d’arribar la calor, els cossos 
que treballen en la protecció dels 
boscos han fet una tasca prèvia 

de preparació posant a punt les 
franges de seguretat per evitar la 
propagació de les flames en cas de 
foc. També s’han redactat plans de 
prevenció com els que ha elaborat 
la Diputació de Barcelona per a les  
urbanitzacions del Bosc d’en Vi-
laró, i de l’Estany de Gallecs, que 
detallen les mesures que s’han de 
dur a terme per millorar la segure-
tat del veïnat i minimitzar l’impac-
te d’un possible incendi. 

Formació. Els voluntaris de l’Asso-
ciació de Defensa Forestal (ADF), 
que són els que col·laboren amb 
els Bombers i la Policia Local en 
cas d’incendi, juntament amb 
Protecció Civil, han aprofitat els 
últims mesos per fer cursos de 
formació en matèria d’extinció, 
maniobres forestals, autoprotecció 
i telecomunicacions. També han 
aprés a fer ús de la motoserra, en 
un taller que es va dur a terme el 
17 de maig a la Casa de les Aigües 
amb pràctiques al Turó.

Voluntaris de l’ADF s’han format les darreres setmanes en l’ús de la motoserra | sAnti romEro
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Pilar Abián | Redacció

PrEVEnCiÓ

L’advocat de la plataforma dóna per 
fet que la cimentera anirà a judici

Silvia Díaz | Can Sant Jpan

L’advocat Albert Calduch, qui 
està portant el cas contra Lafarge 
contractat per la Plataforma An-
tiincineració, va avançar el 14 de 
maig al Kursaal que la Fiscalia està 
investigant la cimentera. “Hi ha 
suficients indicis per considerar 
que Lafarge comet un delicte 
ambiental i, amb tota proba-
bilitat, el cas anirà a judici”, va 
manifestar el lletrat, qui va partici-
par en una xerrada convocada pel 
col·lectiu, a la qual va assistir un 
centenar de persones. L’objectiu 
era denunciar les irregularitats que, 
al seu parer, infringeix l’empresa 
respecte a la normativa ambiental 
de la Generalitat i les ordenances 
municipals i per donar compte del 
punt en què es troben els processos 
penals i administratius oberts. 

Processos. Calduch va avançar 
que la Generalitat resoldrà en breu 
l’autorització ambiental per a la ci-
mentera: “No ens ho han comu-
nicat oficialment però sabem 
que li atorgarà el permís”. En 
aquest sentit, el lletrat va acusar 
les administracions –Generalitat 
i Ajuntament– de ser “permissi-
ves” amb Lafarge. “La cimente-
ra supera amb escreix les emis-
sions de diòxid de nitrogen, de 
partícules PM10 i el nivell de 
contaminació acústica, factors 
que generen prejudicis greus 
en la salut, i la Generalitat no li 

ha donat el toc d’alerta”, va dir 
Calduch. 
Lafarge és a l’espera de la reso-
lució de dos expedients sobre 
dues noves possibles activitats: 
una d’extracció de calcària i la 
crema de llots de depuradora al 
forn. Sobre aquesta darrera op-
ció, l’advocat va destacar que “el 
fang de la depuradora és un 

residu on hi ha metalls pesants 
i el que s’incineri acabarà a 
l’atmosfera”. 
Per la seva banda, José Luis Co-
nejero, portaveu de la Plataforma, 
va denunciar que la cimentera 
no ha dut a terme cap mesura 
pal·liativa a les que està obligada 
per llei per reduir les emissions 
contaminants.

LAFArgE

Albert Calduch, a l’esquerra, acompanyat de José Luis Conejero, de la Plataforma | siLViA DÍAZ

La Plataforma Antiincineració de 
Montcada participarà el 22 de 
maig en una reunió al local de la 
Intersindical de Barcelona (18h) 
per tal d’emprendre accions contra 
el projecte de construcció d’una 
planta de valorització energètica, 
“una incineradora per a 450.000 
tones anuals”, indiquen fonts 
del col·lectiu. La nova planta està 

inclosa al programa metropolità 
de gestió de residus municipals 
2009-2016, que l’Entitat del Medi 
Ambient aprovarà en les pròximes 
setmanes. D’altra banda, les jor-
nades estatals sobre incineració 
previstes per al 5 de juny –a les 
quals anava a participar la Plata-
forma– s’han suspès fins a després 
de l’estiu | SD 

nova acció

Unió contra la construcció d’una nova incineradora

Activada la campanya 
de vigilància forestal
En marxa els dispositius previstos fins a mitjan setembre albert calduch denuncia que les adminstracions són ‘massa permissives’
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Una dotzena de nous cursos per 
motivar els treballadors en atur
La Regidoria ha augmentat la formació per la quantitat de desempleats registrats al municipi

El departament municipal de 
Promoció Econòmica ofereix 12 
cursos de formació ocupacional, 
adreçats a millorar la qualificació 
de la població del municipi que 
es troba a l’atur, contribuint així a 
la seva inserció al mercat laboral. 
Per a aquest any, Montcada ofe-
reix força més cursos que en altres 
edicions degut a que el Depar-
tament de Treball ha augmentat 
considerablement els recursos per 
a aquest àmbit, davant l’increment 
de la taxa de l’atur. Les classes 
s’adrecen principalment a persones 
sense feina però, com a novetat, si 
després del termini d’inscripció 
queden places lliures, les vacants 
les podran omplir persones que 
estiguin treballant i vulguin millo-
rar la seva formació. 

Especialitats. “Oferirem més de 
1.000 hores de formació a 200 
persones en cursos que tenen 
un valor total que puja més de 
100.000 euros”, ha destacat el regi-
dor de Promoció Econòmica, Joan 

Carles Paredes (CiU). En infor-
màtica i noves tecnologies, l’oferta 
és: processador de textos, full de 
càlcul i iniciació a Internet; disseny i 
implementació de l’estructura d’un 
web; bases de dades i presentacions 
gràfiques i ofimàtica. En adminis-
tració i gestió empresarial, les pro-
postes són comptabilitat –bàsica i 
avançada– i anglès comercial bàsic. 
Al sector de la construcció, els cur-
sos que s’ofereixen són soldadura 

semiautomàtica d’estructures lleu-
geres, soldadura de dipòsits d’acer 
inoxidable i alumini, soldadura 
per a caldereria i tallat de metalls 
per arc-plasma i oxitall manual. Els 
interessats en els cursos –totalment 
gratuïts per als alumnes– s’han 
d’adreçar a Promoció Econòmica 
(Alt de Sant Pere, 73). També es 
pot trucar al telèfon 935 648 505 o 
enviar un correu  electrònic a pro-
mocioeconomica@montcada.org. 

Silvia Díaz | Redacció

El curs de soldadura ja està en marxa i s’imparteix als tallers del departament | sAnti romEro

PromoCiÓ EConÒmiCA
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ICV proposa a la resta de 
partits fer front comú en 
les qüestions de ciutat
Els ecosocialistes consideren que el govern discrimina l’oposició

A punt d’arribar a l’equador de 
l’actual mandat, ICV ha propo-
sat a la resta de forces polítiques 
del municipi (PSC, CiU, EUiA, 
PPC i Esquerra) en reunions 
mantingudes amb cadascuna de 
les agrupacions locals, la creació 
d’una taula de treball per debatre 
i acordar els projectes considerats 
de ciutat. ICV, –que, en coalició 
amb EUiA, forma part del grup 
majoritari en l’oposició a l’Ajun-
tament– considera que fins ara el 
govern no ha donat opció a l’opo-
sició a participar en decisions cab-
dals per al municipi.

Queixes. Els ecosocialistes es 
queixen que qüestions com 
l’Àrea Residencial Estratègi-
ca (ARE) de Mas Duran –que 
preveu la construcció de més 
de 2.000 nous habitatges– o la 
reforma del carrer Major s’ha-
gin aprovat sense comptar amb 
l’oposició i en una nota de prem-

sa manifesten que aquesta mane-
ra de procedir és “una falta de 
respecte vers els càrrecs electes 
i un menyspreu clar al sistema 
democràtic”. Segons ha declarat 
la responsable de comunicació 
d’ICV, Laura Campos, “el go-
vern no informa l’oposició ni li 
dóna opció a la participació”. 
La formació també es queixa 
de tenir “escassa o nul·la” pre-
sència als mitjans públics locals. 
Aquestes demandes s’han traslla-
dat directament a les executives 
del PSC i de CiU, que són les 
formacions que governen en co-
alició a l’Ajuntament.
ICV afirma que la proposta de 
crear una taula de treball conjunta 
per tractar els temes de ciutat ha 
estat ben rebuda per tots els par-
tits. “Ara ens hem compromès a 
presentar-lis un guió per posar-
la en marxa”, ha afegit Campos. 
D’altra banda, ICV vol elaborar 
conjuntament amb EUiA un se-
guit de mesures contra la crisi.

Pilar Abián | Redacció

PoLÍtiCAprimera visita 
oficial de la 
nova alcaldessa 
de Badia 

La nova alcaldessa de Badia, 
Eva Menor (PSC), va visitar el 
18 de maig l’Ajuntament, en la 
seva primera visita oficial des-
prés d’haver arribat al càrrec el 
passat mes de març en substitu-
ció de José Luis Jimeno. “Badia 
i Montcada sempre han tingut 
molt bona relació i en la meva 
nova etapa com a alcaldessa 
vull enfortir-la”, va destacar 
Menor, qui es va reunir amb l’al-
calde de Montcada i Reixac, Cé-
sar Arrizabalaga (PSC), i altres 
regidors del govern municipal. 
L’alcaldessa va signar en el Lli-
bre d’honor i també va fer una 
visita a l’edifici de l’Ajuntament.

Silvia Díaz | Montcada

Eva Menor, signant en el Llibre d’honor | sD
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Treball amplia fins al 27 de maig 
el termini de negociació sobre l’ERO 
La diputada d’icV-EUia Mercè civit va participar el dia 18 en l’esmorzar reivindicatiu de la plataforma ‘los lunes al sol’

A petició de la part sindical, la 
Inspecció de Treball de la Ge-
neralitat ha ampliat fins al 27 de 
maig el període de negociació 
sobre l’Expedient de Regulació 
d’Ocupació (ERO) que suposa-
ria l’acomiadament de 46 perso-
nes i deixaria la plantilla d’Aisma-
libar en poc més d’una vintena 
d’empleats. Fins ara, hi ha hagut 
tres reunions entre la direcció, 
Treball i els representats dels tre-
balladors, però no s’ha arribat a 
cap acord. A la darrera trobada, 
prevista el dia 15, l’empresa no 
es va presentar i, un dia abans, 
va oferir a la plantilla unes in-
demnitzacions de 30 dies per any 
treballat que van ser rebutjades 
pels sindicats en considerar-les 
insuficients. “Estem disposats 
a seguir negociant, però està 
clara quina és l’actitud de la 
direcció”, ha comentat el presi-
dent del comitè d’empresa, José 
Antonio Grillo, qui opina que és 

inacceptable la proposta de l’em-
presa per a persones que porten 
a la factoria més de 40 anys d’an-
tiguitat.

Nou suport. La diputada d’ICV-
EUiA Mercè Civit, acompanya-
da per diversos regidors de la 
coaliació a l’Ajuntament, es va 
sumar el dia 18 a la protesta de la 
plataforma los lunes al sol que pro-
tagonitzen els treballadors d’Ais-
malibar i de quatre empreses més 
del Vallès afectades per un ERO. 
Prop d’un centenar de persones 
va participar a l’esmorzar reivin-
dicatiu que es fa cada dilluns a 
l’entrada de la fàbrica. Civit va 
donar suport al col·lectiu, que 
insta els polítics a prendre me-
sures per evitar més ERO. “No 
tolerarem que cap empresa 
aprofiti la crisi per acomiadar 
treballadors ni tampoc que els 
expedients no vagin acompa-
nyats d’un pla social i de via-
libiliatat”, va dir Civit.

Sílvia Alquézar | Mas Rampinyo

La diputada Mercè Civit (dreta) durant la reunió amb els representants sindicals | sÍLViA ALQuÉZAr

AismALiBAr Maravillas Rojo 
ofereix una 
xerrada sobre 
el mercat de 
treball actual

La secretària general d’Ocupació 
del govern de Madrid, Maravi-
llas Rojo, visita Montcada el 25 
de maig per oferir una conferèn-
cia sobre els reptes de l’actual 
mercat de treball. L’acte, que 
s’adreça especialment als mem-
bres de la comissió estratègica 
de Montcada i a empresaris i 
emprenedors locals, tindrà lloc a 
les 12.30h a la Casa de la Vila 
i el convoquen els departaments 
municipals de Planificació Estra-
tègica i de Promoció Econòmica 
davant el context actual de crisi, 
que està comportant la pèrdua 
de nombrosos llocs de feina, fet 
al que Montcada no n’és aliè. 

Perfil. La catalana Maravillas 
Rojo (Barcelona, 1950) és lli-
cenciada en Ciències Polítiques i 
comercials per la Universitat de 
Barcelona i porta més de 25 anys 
dedicada a dissenyar polítiques 
actives d’ocupació. Ara és la nú-
mero 2 del Ministeri que lidera 
Celestino Corbacho.

Silvia Díaz | Redacció

El sindicat UGT, a través d’un 
comunicat, ha exigit la multi-
nacional de components per a 
l’automòbil Ficosa que “deixi 
d’excusar-se en la crisi” per 
justificar els retards en el paga-
ment dels salaris. La situació 
es produeix des dels inicis del 
2009 i que afecta els 900 em-
pleats que Ficosa té a les seves 
sis plantes catalanes, situades 

a Montcada, Mollet, Rubí, Sant 
Guim de Freixenet i Barcelona. 
A banda d’exigir el pagament 
dels endarreriments injustifi-
cats, la secció del Metall, Con-
strucció i Afins d’UGT reclama 
a la direcció de Ficosa que faci 
una aposta clara per la viabili-
tat de les seves plantes i per la 
continuïtat de tots els llocs de 
treball a Catalunya | SD 

més conflictes laborals

La UGT exigeix a Ficosa que pagui els treballadors
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en 2 minuts...

> Detenció per robatoris a domicilis
Els Mossos d’Esquadra van detenir a principi de maig a Rubí tres perso-
nes –dues dones i un home– com a presumptes autors d’almenys una 
dotzena de robatoris amb força a pisos de municipis de l’Àrea Metropo-
litana, entre ells, Montcada, amb el mètode de la radiografia. Els agents 
van recuperar centenars d’objectes robats valorats en més de 25.000 
euros i van avançar que la investigació continua oberta perquè no es 
descarta la implicació dels arrestats en altres robatoris | LR

juLi mAuri

23.873 ciutadans convocats a les
urnes el pròxim 7 de juny a Montcada
La campanya electoral es posava en marxa el 22 de maig i acaba el dia 5 de juny

A les 0h del 22 de maig, al tanca-
ment d’aquesta edició, es posava en 
marxa la campanya per a les elec-
cions al Parlament Europeu, que 
tindran lloc el 7 de juny. Des d’ara 
i fins al 5 de juny, els partits polítics 
que hi concorren preparen actes 
per incentivar la població a anar a 
les urnes. De moment, l’únic que 
s’ha anunciat ha estat la xerrada 
que el 3 de juny farà el diputat al 
Parlament Josep Rull, de CiU, a la 
seu local de CDC, a les 20.30h.
Els 225 membres de les 25 meses 
electorals –presidents, vocals i su-
plents– que es constituiran el 7 de 
juny es van designar per sorteig el 
12 de maig, en el marc d’un Ple 
extraordinari. La tria es va fer a 
través d’un sistema informàtic que 
escull els integrants de les meses 
–majors de 18 i menors de 65 
anys– de manera aleatòria. 
23.873 persones podran exercir el 
seu dret a vot a la convocatòria. 
Enguany hi ha dues meses elec-
torals menys, a l’IES La Ribera 
i a la Font Pudenta. “El cens en 

aquestes seccions ha baixat i no 
s’arriba a les 1.200 persones, el 
mínim que ens fixem per cons-
tituir una segona mesa”, ha des-
tacat la Secretària municipal, M. 
José López.

Què ha fet Europa per Montcada?  
Ocupació i Medi Ambient són 
els àmbits per als quals Mont-
cada ha rebut finançament a 
través de la Comissió Europea. 
Les dues fases de rehabilitació de 
la Casa de les Aigües van rebre 

més de 300.000 euros dels fons 
FEDER. En aquest àmbit, al 
2005 també es va promoure la 
iniciativa El riu com a fil de vida, 
un projecte d’acostament de la 
població a l’entorn del Ripoll, 
que va comptar amb el suport 
del Consell Comarcal. 
Les polítiques de foment del tre-
ball són l’altre sector que ha rebut 
força injecció econòmica d’Euro-
pa, materialitzades en els plans 
d’ocupació gestionats pel depar-
tament de Promoció Econòmica. 

Silvia Díaz | Montcada

La darrera cita electoral va ser al març del 2008, amb motiu de les generals | ArXiu/PiLAr ABiÁn

ELECCions AL PArLAmEnt EuroPEu

> Sortida de natura a la Serralada de Marina
El servei de Medi Ambient i l’entitat Acer organitzen el 23 de maig la 
segona sortida de natura de la temporada, amb una immersió en la Ser-
ralada de Marina per conèixer els efectes sobre la flora de l’arribada de la 
primavera. La sortida tindrà una durada d’un parell d’hores i és gratuïta. 
Els interessats a assistir-hi s’han de concentrar a les 10h a les portes del 
Consistori (av, de la Unitat, 6). D’altra banda, el dia 16,  Medi Ambient va 
organitzar una visita a la zona restaurada del Ripoll. Els tècnics munici-
pals, acompanyats per la regidora del departament, Eva Gonzalo (PSC), 
van explicar als participants com s’ha dut a terme el procés de neteja de 
la llera del  riu i de replantació d’espècies i se’ls va donar l’oportunitat de 
plantar lliris grocs i joncs –a la imatge, un moment dels treballs | SD
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>societat Can sant joan celebra 
la fira del comerç i de 
l’artesania pàg. 17

Montcada commemora 
la setmana de la salut 
de les Dones pàg. 14

EsCoLEs BrEssoL

La preinscripció es tanca amb més 
de 250 sol·licituds de plaça pública
Educació assegura que el centenar de famílies que ara queda fora es reduirà, però no fins a cobrir tota la demanda

La demanda de places d’escola 
bressol a Montcada i Reixac ha su-
perat les xifres registrades en anys 
anteriors i 110 famílies, segons les 
dades aportades per la Regidoria 
d’Educació, s’han quedat fora de 
la xarxa pública, formada per les 
escoles Font Freda, Mitja Costa, 
Camí del Bosc (Can Cuiàs) i el 
futur equipament de Can Casa-
mada. El termini de preinscripció 
va acabar el 15 de maig i 270 fa-
mílies han sol·licitat plaça en un 
centre municipal. Per l’experiència 
d’altres anys, l’Ajuntament assegu-
ra que, cara a la matriculació, les 
sol·licituds es reduiran.

Una trentena d’alumnes preins-
crits són de Barcelona –han triat 
l’escola de Can Cuiàs– i arribaran 
al sorteig de les places sense punts. 
A més, algunes famílies fan la pre-
inscripció al sector públic i al privat 
alhora per assegurar-se una plaça. 
“Això no vol dir que tots els in-
fants puguin tenir una plaça pú-
blica, perquè la demanda és su-
perior a les que podem oferir”, 
ha explicat la regidora d’Educació, 
Ana Rivas (PSC). Les opcions al 

sector privat i concertat tampoc 
no permeten cobrir tota la deman-
da perquè els centres Disney (Pla 
d’en Coll), Les Tres Bessones (Can 
Sant Joan) i Xics La Salle han co-
bert gairebé totes les seves vacants. 
Aquests centres són a l’espera del 
resultat del sorteig de les places a 
la pública, que tindrà lloc el 28 de 
maig a l’Ajuntament, per obtenir la 
xifra exacta d’inscrits. 
Des del 19 de maig, al taulell i web 
municipals montcada.cat es pot 
consultar el llistat de preinscrits 
amb el número que tindran en el 
sorteig. Un cop festa la baremació 
i extretes les places que s’adjudi-
quen als nens amb més puntuació, 
la resta se sortejaran.

Silvia Díaz | Redacció

L’Escola Bressol Font Freda és una de les llars públiques que més demanda ha registrat en el termini de preinscripció | ArXiu/ PiLAr ABiÁnLa doble matrícula i 
la desestimació de 
les famílies de fora 
de Montcada faran 
equilibrar la demanda

laveu.cat/societat

per zones

Les escoles Mitja Costa i Camí del 
Bosc cobreixen gairebé al 100% la 
demanda dels veïns que resideixen a 
prop d’aquests centres. En canvi, Can 
Casamada i Font Freda han rebut una 
gran quantitat de sol·licituds. La futura 
llar d’infants del centre no obrirà fins 
que no acabin les obres de remodela-

ció de l’edifici –imatge– i, mentrestant, 
els alumnes faran classe a l’escola de 
la plaça Lluís Companys, centre que 
ara només pot acollir 41 alumnes. 
D’altra banda, Les Tres Bessones està 
negociant amb l’Ajuntament la con-
versió de l’aula de nadons en una d’1 
a 2 anys | SD

Can Casamada i Font Freda, les preferides

sAnti romEro

El Síndic de Greuges no ha po-
sat fi al procediment obert a 
l’Ajuntament a petició del col·lectiu 
de veïns del Pla d’en Coll contra-
ris a la ubicació proposada per al 
nou IES Montserrat Miró, la zona 
d’atletisme. Rafael Ribó ha de-
manat al Consistori que enviï als 
veïns un escrit per donar resposta 
correctament a les al·legacions pre-
sentades contra l’emplaçament i els 
motius que justifiquen la decisió 
de desestimar-les. L’Ajuntament 
havia enviat un escrit al Síndic 
–com a resposta a una primera 
sol·licitud d’informació– argu-
mentant que la ubicació del nou 
IES “és la idònia” i que els in-
formes tècnics municipals avalen 
aquesta decisió, però aquest argu-
ment no l’havia enviat als veïns. 

Competència municipal. D’altra 
banda, el grup veïnal també ha 
rebut una carta de la delegada 
territorial d’Educació, Anna Riu-
ró, a través de la qual els insta 
a que qualsevol tema relacionat 
amb els terrenys el comentin amb 
l’administració local. “La com-
petència per cedir terrenys per 
construir equipaments educa-
tius és competència exclusiva 
de l’Ajuntament”, diu literal-
ment la carta de Riuró. 
“No entenem aquesta resposta 
perquè ha de ser la Generalitat 
la que vetlli perquè l’institut 
no s’ubiqui en un espai afec-
tat per la llei de carreteres i 
d’impacte acústic”, ha explicat 
Carmen Abadín, representant del 
col·lectiu. 

El Síndic respon 
al Consistori per 
la queixa sobre 
el futur nou IES
Silvia Díaz | Redacció
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Les regidories de Salut Pública i 
Consum i de Dona i Igualtat i la 
Xarxa de Dinamització han ela-
borat un programa d’activitats 
format per tallers, exposicions i 
xerrades, amb motiu del Dia In-
ternacional per a la Salut de les 
Dones, que oficialment és el dia 
28 de maig. L’acte central del 
programa serà una xerrada sobre 
els canvis a la vida de les dones 
a mesura que es fan grans, que 
oferirà la psicòloga catalana Anna 
Freixes, que és doctora de la Uni-
versitat de Còrdova. La conferèn-
cia tindrà lloc el 28 de maig a les 
17.30h a la Casa de la Vila. Freixes 
va publicar al 2007 un exhaustiu 
estudi  sobre la menopausa.

Objectius.  Per tercer any conse-
cutiu, l’Ajuntament s’adhereix 
a l’efemèride, que reivindica el 
paper del col·lectiu femení en la 
presa de decisions en qüestions 
com la sexualitat, l’autoestima, 
l’avortament i l’afectivitat, entre 

d’altres. “La salut sempre s’ha 
tractat des d’una vessant gene-
ral sense tenir en compte que 
a les dones els afecten molts 
aspectes de forma diferent als 
homes”, ha destacat la regidora 

de Salut Pública i Consum, M. 
Carmen González (CiU), qui 
també ha apuntat que el col·lectiu 
femení “ha d’aprendre a gaudir 
de la seva sexualitat i buscar la 
igualtat”. 

L’acte central tindrà lloc el dia 28 de maig amb una xerrada d’una psicòloga de la Universitat de còrdova 

DiA intErnACionAL PEr A LA sALut DE LEs DonEs

El programa d’activitats gira al 
voltant de l’autoestima i la sexualitat
Silvia Díaz | Redacció

El pilates és una activitat que millora el benestr físic i l’autoestima | ArXiu/sAnti romEro

L’empresa montcadenca Gros 
Mercat, amb seu al polígon indus-
trial de la Ferreria, col·laborarà 
amb l’Ajuntament i amb Càritas en 
el servei de repartiment d’aliments 
per a les famílies de Montcada més 
necessitades. A través de l’acord, 
el Consistori es compromet a 
destinar una partida extra per a 
la compra de 10 productes bàsics 
d’alimentació i l’empresa farà una 
rebaixa en el preu i, a més, trans-
portarà el material de forma gra-
tuïta al magatzem municipal. 
Allà, Càritas s’encarrega de pre-
parar i millorar les bosses de re-
partiment quinzenal, comptant 
amb aquests productes segons 
la quantitat de membres de les 
famílies usuàries. “Pretenem mi-
llorar i garantir les aportacions 
d’aliments a les prop de 250 fa-
mílies que estan vivint una si-
tuació molt crítica”, ha destacat 
la regidora de Serveis Socials, M. 
Carmen González (CiU). Recen-
tment, l’Ajuntament ha rebut una 
subvenció extra de la Diputació 
per col·laborar amb aquestes fa-
mílies necessitades.

gros Mercat 
col·labora en 
la campanya 
de Càritas 
Silvia Díaz | Redacció

l’apunt

El 23 de maig es posa en marxa 
un curs de biodansa al Centre 
Cívic Can Cuiàs, que es farà tots 
els dissabtes de juny. També hi 
haurà tai-txí, el dia 26, al jardí 
de la Casa de les Aigües (18h). 
El mateix dia, el Centre Cívic La 
Ribera ofereix el taller Parlem de 
sexualitat. El 27, l’organització 
GASS i els Mossos d’Esquadra 
faran un taller sobre joves i dro-
godependències (19.30h). Sobre 
aquest mateix àmbit, la Ribera 
acollirà una altra activitat, el dia 
29, dinamitzada per l’assemblea 
de Creu Roja (18h). 

Cinema i exposició. El progra-
ma es complementa amb dues 
sessions de cinema previstes per 
al dia 27 –Las 13 rosas, al Cen-
tre Cívic l’Alzina (18h), i Yo soy la 
Juani, a Can Tauler (18.30h)– i 
l’exposició de Médicos Mundi Sa-
lud es nombre de mujer, que du-
rant tot el que resta de maig i fins 
al 30 de juny visitarà els centres 
cívics de Terra Nostra, Can Cuiàs i 
La Ribera | SD

altres activitats
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Amb motiu del Dia Mundial Sen-
se Tabac, el 31 de maig, la Regi-
doria de Salut Pública i Consum 
instal·larà taules informatives per 
conscienciar la població de la im-
portància d’eradicar aquest hàbit, 
amb el suport de la Junta Local de 
l’Associació Espanyola Contra el 
Càncer (AECC) i dels dos ambu-
latoris del municipi. Les parades 
s’ubicaran als centres cívics La Ri-
bera, Can Cuiàs, l’Alzina, l’Espai 
Jove Can Tauler, el Casal Casa de 
la Mina i els instituts.
A més, es donaran a conèixer els 
grups d’ajuda per deixar de fumar, 
un servei que s’ofereix al CAP Les 
Indianes, al Pla d’en Coll. Es tracta 
d’un cicle de sessions grupals, que 
s’adreça a persones amb un elevat 
consum de tabac, un paquet o més 
al dia. La gent interessada en aquest 
servei pot escriure a l’adreça saluti-
consum@montcada.org. “El tabac és 
una de les principals causes de 
mortalitat i cada vegada la gent 
que s’hi enganxa és més jove i so-
bretot, dones”, ha explicat la regi-
dora M.Carmen González (CiU).

El cap Les indianes, al pla d’en coll, organitza grups d’ajuda mútua els dilluns a la tarda

sALut

El Dia Mundial sense Tabac fa difusió 
de noves teràpies per deixar de fumar
Silvia Díaz | Redacció

L’AECC local va recollir 4.500 euros el 8 de maig en la col·lecta anual. 
Aquesta xifra inclou les aportacions ciutadanes i la de l’Ajuntament. Du-
rant tota la jornada, les voluntàries van recaptar els diners a les parades 
de la plaça Lluís Companys, el carrer Rocamora, a Can Sant Joan i a 
Mas Rampinyo. “Tots els diners els derivem a la seu de Barcelona; des 
d’allà es donen als malalts”, ha explicat Pepita Gil, de l’AECC | SD

> Captació solidària contra el càncer
PiLAr ABiÁn

Les activitats municipals volen conscienciar la població sobre el perjudici del tabac | ArXiu/LAurA grAu
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L’empresa audiovisual montcaden-
ca Plan V ha posat en marxa les 
emissions de continguts televisius 
per Internet, www.propera.tv, en 
període de proves. Cada dia, el mi-
tjà ofereix vídeos amb les informa-
cions més destacades de la jornada, 
dividides en seccions. De forma se-
tmanal hi ha un informatiu resum 
amb d’actualitat dels darrers dies. 
“Com a productora hem treba-
llat per a tercers però un dels nos-

tres projectes era la creació d’un 
canal propi”, ha destacat el gerent 
de l’empresa, Oliver Pérez. El mitjà 
ha començat amb programes infor-
matius però la intenció és ampliar 
el ventall amb altres formats, com 
entrevistes o espais especialitzats. 
“Hem començat amb bon peu, 
la xifra de visites és força bona”, 
ha destacat Pérez. L’equip de treball 
l’integren els periodistes Natàlia 
Borrell, Carles Carretero i Raül 
Asensio.

El nou mitjà és una iniciativa de la productora local plan V

ComuniCACiÓ

propera.tv, un nou portal 
de televisió per Internet

Silvia Díaz | Redacció

Natàlia Borrell (dreta) i Carles Carretero (càmera) fent una entrevista al Kursaal | siLViA DÍAZ

L’Ajuntament ha aprovat crear 
una xarxa de carril bicis al Pla 
d’en Coll amb l’objectiu de do-
nar servei als diferents equipa-
ments que hi ha en el sector: 
CAP de Les Indianes, pavelló 
Miquel Poblet, Montcada Aqua 
i Biblioteca Elisenda de Mont-
cada. El projecte, anomenat la 
ronda de les escoles, està en fase 
d’exposició pública i té un pres-
supost de 201.770,25 euros, que 
seran finançats per la Generalitat. 
El termini d’execució és de qua-
tre mesos. 
El traçat previst té una longitud 
aproximada de 1.100 metres i 
una amplada variable segons el 
tram. Discorrerà pels carrers Pla 
de Matabous, Castelló, Camí de 
la Font Freda, Girona, Tarragona, 
Barcelona, passatge Menorca i ca-
rrer d’Alacant. Tots els carrils bicis 
seran de doble sentit a excepció 
dels carrers Girona i Tarragona. 

El projecte preveu l’adopció de 
tres tipus de vies: vorera bici, ca-
rril bici protegit i carrer de convi-
vència, que és el cas del passatge 
Menorca, on hi haurà una zona 
de circulació en la qual els via-
nants tindran prioritat però estarà 
permès l’ús de la bicicleta. 

Educació viària. La Policia Local 
disposa de nou material per fer 

les campanyes anuals d’educació 
viària a les escoles. Gràcies a la 
dotació econòmica que ha rebut  
del govern central un projecte fet 
pel cos municipal, els alumnes 
disposen de noves bicicletes i d’un 
circuit complert. El material es va 
estrenar el 19 de maig al CEIP 
Elvira Cuyàs amb la presència de 
les regidores Carme Porro i Ana 
Rivas, del PSC.

moBiLitAt

El projecte, anomenat ronda de les escoles, costa 200.000 euros i el subvenciona la Generalitat

Llum verda per crear una xarxa de 
carrils bici al sector del pla d’en Coll

Alumnes de cinquè del CEIP Elvira Cuyàs durant les classes d’educació viària | sÍLViA DiAZ

en 2 minuts...

La segona edició del programa Trànsit, una iniciativa per orientar els joves 
amb fracàs escolar al món laboral, s’ha posat en marxa i enguany incorpora 
els IES Montserrat Miró i La Ferreria –La Ribera hi participa des de l’any pas-
sat. El programa el coordinen les regidories d’Educació i Promoció Econòmi-
ca i consisteix en estades formatives dels estudiants a empreses, comerços 
o tallers del municipi, per tal que els participants es posin en contacte amb 
el món laboral. El 20 de maig, una delegació municipal –a la imatge– va 
visitar l’empresa montcadenca Dicomol, una de les col·laboradores del pro-
jecte. L’acte va comptar amb la presència de representants dels instituts i de 
la Diputació de Barcelona, ens promotor del Trànsit | LR

> Formació en el marc del programa ‘Trànsit’
Una vuitantena de persones va participar el 12 maig a la primera caminada per Montcada promoguda des del 
Casal de la Gent Gran Casa de la Mina, tot un èxit de participació per a l’organització. Els assistents van anar a 
peu des de l’equipament del parc de les Aigües fins al parc de la Llacuna, tots plegats vestits amb samarretes 
taronges amb el lema La Gent Gran es mou, facilitades per la Regidoria de Participació Ciutadana. La iniciativa 
pretén fomentar l’activitat física i els hàbits saludables entre aquest col·lectiu. El Casal ha obert el termini per a 
la pròxima sortida, que tindrà lloc el 9 de juny, a partir de les 16h, i consistirà a anar a peu fins al parc de Can 
Cuiàs. L’excursió és gratuïta, però cal fer inscripció prèvia al Casal o per telèfon, al 935 644 418 | SD

> Vuitanta participants a la primera caminada per Montcada

La Regidoria d’Educació ha posat en marxa una nova edició de l’activitat 
Calaix de records, a través de la qual voluntaris dels dos casals de la gent 
gran del municipi ensenyen als alumnes de primer curs dels centres 
educatius locals com es divertien i jugaven quan eren petits. Els col·legis 
Sagrat Cor, La Salle i Elvira Cuyàs fan l’activitat al Casal de Montcada 
Nova mentre que els CEIP Viver i Turó van al parc de les Aigües | SD

> Compartir una estona de jocs tradicionals
siLViA DÍAZ

CArmEn torrEs

Pilar Abián | Redacció
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Rosa Bandrés mostra un dels vestits de núvia que va presentar a la fira de Peralada | siLViA DÍAZ

La dissenyadora va presentar vestits de festa i de núvia

Rosa Bandrés participa a una 
prestigiosa fira de peralada

La firma de modisteria i d’alta 
costura de la montcadenca Rosa 
Bandrés, al carrer Rosselló, va par-
ticipar el 8 de maig al saló Luxury 
Market, que se celebra al castell de 
Peralada (Girona), una iniciativa 
iniciada al 2008 a la qual es presen-
ten articles de luxe de tot tipus, des 
d’automòbils i joies fins a cavalls de 
raça. Bandrés va presentar diversos 
dissenys de la seva nova línia deno-
minada Poesia, amb vestits de festa i de 
núvia. “Vam tenir l’oportunitat de 
participar a la fira a través d’un 
contacte de Madrid i vam deci-

dir portar algunes de les nostres 
creacions, que són dissenys únics 
creats a partir de les peticions  dels 
clients”, ha explicat la dissenyadora. 

Currículum. Rosa Bandrés és dis-
senyadora de moda des de fa més 
de 20 anys però no va ser fins al 
2007 que va decidir crear el seu 
propi negoci, dedicat bàsicament 
al disseny i la confecció de vestits 
de núvia i de cerimònia. També 
ha creat peces de fantasia, com els 
vestits que ha portat la comitiva 
del Carnaval de Montcada en les 
dues edicions.

moDA

Silvia Díaz | Montcada

El comerç de Can Sant Joan té un 
públic fidel tal com es va posar de 
manifestar en la celebració de la 
34a fira del Comerç i l’Artesania, 
que va tenir lloc el 17 de maig al 
carrer Reixagó. En aquesta edició, 
l’activitat ha recordat els seus inicis 
–quan es dedicava exclusivament 
a l’artesania– i una vintena de les 
més de les 50 parades que s’hi van 
establir eren de productes elaborats 
a mà.  “La gent que es dedica a 
l’artesania, aprofita les fires con-
solidades com la nostra per fer 
negoci”, va manifestar Rafael Do-
mínguez, president de l’associació 
de comerciants de Can Sant Joan, 
qui també va explicar que, per culpa 
de la crisi, alguns comerços del ba-
rri han tancat i d’altres no tenen els 
mitjans suficients per poder assistir 
a la fira. L’activitat compta amb el 
suport de la Regidoria de Comerç, 
l’edil responsable de la qual, Joan 
Carles Paredes (CiU), va destacar 
que el comerç d’aquest barri “és 
molt sòlid i amb gran força”.

ComErÇ DE CAn sAnt joAn

Silvia Díaz | Can Sant Joan

L’elevat nombre de persones que van desfilar pel carrer Reixagó consolida un any més l’activitat comercial

La Fira recorda el seus orígens amb una 
alta presència de parades d’artesania

La Regidoria de Comerç ha obert 
el termini d’inscripcions d’un curs 
d’informàtica adreçat a botiguers 
del municipi. Les classes comen-
cen el 28 de maig i es faran al mig-
dia al Kursaal de Can Sant Joan. 
L’objectiu del curs és millorar 
l’eficiència en l’organització dels 
recursos comercials. “Treballem 
per ajudar a fer del nostre co-
merç un sector de primera, les 
botigues donen vida als nostres 
carrers i són una de les princi-
pals fonts d’ocupació local”, ha 
destacat el regidor de Comerç, 
Joan Carles Paredes (CiU). 
A banda dels cursos, el departa-
ment manté obert el programa 
de diagnosi individualitzada que 
els comerciants poden sol·licitar 
de forma gratuïta. Els estudis 
detecten, entre d’altres aspectes, 
els punts febles i forts de cada 
establiment. Els interessats a par-
ticipar a qualsevol de les dues 
iniciatives pot posar-se en con-
tacte amb Comerç (Alt de Sant 
Pere, 73), al telèfon 935 640 585 
o enviant un correu electrònic a 
l’adreça mmoya@montcada.org.

Curs de noves 
tecnologies 
per millorar el 
comerç local
Silvia Díaz | Redacció

L’Associació de Comerciants va aprofitar la fira per pre-
sentar una iniciativa cara a la festa major del barri, que 
comença el 18 de juny. L’entitat ha elaborat un miler de 
mantons de diferents colors amb el lema ‘Festa Major de 
Can Sant Joan’ –a la imatge, un dels models, en blau–, 
per tal que els comerços associats els sortegin entre els 
seus clients, que els hauran de penjar a les finestres i 
balcons durant la celebració | SD

> Mantons amb colors de festa major

siLViA DÍAZ

Els alumnes de l’Escola Municipal de Talla i Escultura van mostrar en què consisteix el seu treball durant la fira | siLViA DÍAZ
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L’Esplai per a la Dona, d’excursió a La Rioja

laveu@montcada.org

A l’Esplai per a la Dona fem al 
llarg de l’any moltes activitats, la 
majoria al nostre local, però tam-
bé organitzem sortides, com la 
que vam fer a La Rioja els dies 8, 
9 i 10 de maig. Ara estem prepa-
rant una arrossada popular el 28 
de maig a Reixac. És una bona 
oportunitat perquè aquelles per-
sones que vulguin ens puguin 
conèixer. Així que si voleu parti-
cipar-hi, poseu-vos en contacte 
amb nosaltres (Sant Antoni, 17).

ESPLAI PER A LA DONA

Gràcies Montcada
Després de set anys al davant de Bar-
nices Valentine, ocupant els càrrecs de 
Director General i Conseller Delegat, i 
ara que la nova fàbrica de Montcada 
està plenament operativa a la seva 
nova ubicació de Can Milans, he de-
cidit continuar la meva trajectòria per-
sonal en una altra direcció. L’objecte 
d’aquesta nota és donar les gràcies a 
Montcada i a totes les persones de les 
institucions, empreses i comerços, en-
tre d’altres, que durant aquest temps 
he tingut l’ocasió de conèixer i tractar i 
que m’han ofert un tracte exquisit.
No us puc negar que quan vaig arri-
bar a Montcada anava condicionat per 
“tot el que havia escoltat” respecte a 
les retencions de trànsit als matins, el 
desordre urbanístic –herència del pas-
sat–, les línies de tren... Després de set 
anys, us puc dir que he vist evolucionar 
el municipi d’una forma envejable. És 
cert que Montcada té defectes... i qui 
no? Però la Montcada d’avui que tots 
vosaltres esteu construint té “ànima” i 
això encisa. Marxo enamorat d’un mu-
nicipi que sempre duré al meu cor.
No vull mencionar ningú en concret ja 
que no m’agradaria ser injust i oblidar-
me d’alguna persona, d’empreses o 
institucions. Tot i que si em permetreu 
parlar de “la meva gent de Valenti-
ne”. Durant aquests anys, hem passat 
moments bons i d’altres no tant, se-
gur que hem comès errors, però hem 
fet grans coses. Això és gràcies a “la 
meva gent”, des de les senyores de la 
neteja, als treballadors de fàbrica, a la 
gent d’oficines i als directius. A tots, 
un 10! 
També he de parlar del bàsquet, que 
sempre ha estat al costat de la mar-
ca i n’és una extensió. També per al 
Valentine Montcada, els meus millors 
desitjos. Marxo amb la tranquil·litat 
que la Valentine d’avui, traslladada 
ja a la nova fàbrica, malgrat ara toqui 
viure moments de crisi, té un futur clar 

de la mà de la gran companyia que és 
el Grup CIN i que el municipi guanya 
un gran espai en la ubicació de l’antiga 
fàbrica que ajudarà a millorar la imatge 
de la ciutat. Gràcies en majúscules al 
municipi, que sense adonar-se’n, s’es-
tà convertint en un model d’integració 
de cultures, solidaritat i desenvolupa-
ment industrial i urbanístic.

Ricard Agustí
Exdirector de Valentine

CiU y Lafarge
El Sr. Campuzano, diputado de CiU, 
en su visita a la fábrica Lafarge (natu-
ralmente no se entrevistó con ningún 
miembro de la Plataforma Antiinci-
neración) dijo que entiende que esta 
instalación genere molestias a los 
vecinos, pero que el Ayuntamiento y 
la empresa deben llegar a acuerdos: 
“S’ha de valorar els llocs de feina i 
els tributs que genera la firma”.
Hablando de dinero y de economía le 
queremos hacer unas preguntas al Sr. 
Diputado de CiU: ¿Cuánto nos cuesta al 
año a los vecinos limpiar los coches que 
aparcan en la calle? ¿Cuánto cuesta lim-
piar y reparar nuestras terrazas, cristales, 
balcones, por culpa del cemento que nos 
hecha la fábrica? ¿Qué le cuestan a la 
Seguridad Social los medicamentos que 
paga para curar las enfermedades que 
nos produce la fábrica? ¿Cuánto le cues-
ta a la Seguridad Social el pagar las bajas 
por enfermedades respiratorias? ¿Cuánto 
cuesta o qué valor tiene la salud de los 
habitantes de Montcada? ¿En cuánto 
valora nuestra salud? ¿En cuánto va-
lora que entre los años 1999 y 2005 
hayan muerto 500 vecinos a causa 
de enfermedades relacionadas con 
el aparato respiratorio? 
La incongruencia llega cuando mira-
mos los partidos que están a cargo 
de las concejalías del Ayuntamiento 
y vemos que la de Sanidad está con-
trolada por CiU, a la que parece le 
interesan más los tributos que genera 

una fábrica que la salud de las per-
sonas que le han votado. Pero claro, 
ese día no fue la única visita que re-
cibió la cementera por parte de CiU, 
por la tarde recibió a Joan Maresma, 
con quien firmaron un acuerdo de 
patrocinio con una aportación de 
10.000 euros. Ahora lo entendemos 
todo: ¿La visita de la mañana cantan-
do las bondades de la incineración 
era obligada para después conseguir 
esta aportación?

Plataforma Antiincineració
Montcada i Reixac 

Marxa a Montserrat
Este año iba a ser especial. La Marxa 
cumplía 25 años y yo conseguiría mi 
8º o 9ª subida. Ademas se haría, de 
forma excepcional, al revés. Es decir, 
que en lugar de subir de Montcada a 
Montserrat bajaríamos de Montserrat 
a Montcada. Todo estaba preparado…
o eso pensábamos. Digo pensábamos 
porque este año se podría calificar de 
organización nefasta. Ya comenzamos 
mal el día. Lo lógico sería hacerlo con 
tiempo para que la gente pudiera entrar 
en el Monasterio y no se tuviera que es-
tar peleando con el párroco para poder 
poner una velita. Pero bueno, fuimos a 
caminar y no a poner velitas, ¿no?
La Marxa en sí comenzó bien, para al-
gunos algo más complicada bajar que 
subir, pero eso puede formar parte del 
25 aniversario. Aún así estaba siendo 
más dura de lo esperado. Eso hizo que 
los organizadores hicieran algunas pa-
radas mucho más cortas con lo que la 
gente no podía descansar de manera 
adecuada y se fue cansando más rá-
pidamente.Todos somos humanos y el 
imprevisto del tiempo se puede per-
donar. Lo que no se puede perdonar 
es que el Centro Excursionista El Cim 
convoque a más de 700 personas y las 
tenga más de una hora dando vueltas 
por estar literalmente perdidas. ¿Acaso 
se acuerdan que a la Marxa, que ellos 

mismos califican como un “acto del 
pueblo”, acuden personas de todas las 
edades y condiciones físicas?
Al llegar a Cerdanyola nos estaba espe-
rando una banda de música. Emotivo,  
sí. Pero frustra mucho que, después de 
un retraso de hora y pico, tengamos que 
ir a paso de procesión y escuchando “la 
cucaracha”. ¿O acaso soy yo el que no 
le encuentra sentido? Sinceramente, 
no me esperaba que fracasara tanto la 
organización de tal evento. 23 años de 
organización y 25 haciendo la Marxa y 
no saben el camino de vuelta. Triste.

Miguel Ponce
La Ribera

**********
L’arribada de la Marxa Montserrat – 
Montcada estava prevista a les 11h però 
no es va poder fer fins a dues hores més 
tard. Des d’aquesta secció vull agrair 
l’espera altruïsta de la colla gegantera 
del nostre poble, que ha demostrat un 
esperit i un compromís gegant. La sa-
tisfacció en trobar-vos a la plaça de l’Es-
glésia amb tot d’altra gent alleugereix 
tot el cansament que es pugui portar. 
Els gegants de Montcada són històrics, 
tenen els seus anys; els qui els feu ba-
llar sou joves. El jovent va a la seva? 
Fals! Aquí vau anar a la nostra! Per treu-
re’s el barret... Us encoratjo a continuar 
enriquint la cultura popular catalana i a 
l’Ajuntament l’emplaço a potenciar un 
dels exponents de tradició dels quals 
encara en podem gaudir a la nostra vila 
gràcies a aquest jovent. Salut i balls!

Jaume Aregall
Montcada

Fe d’errates
Respecte a l’article publicat al número ante-
rior titulat “La  Mina  i  La Ribera  promouen 
noves iniciatives  adreçades a la gent gran” 
volem aclarir que les obres que exposades 
al Casal Casa de la Mina corresponen als 
participants del curs de Pintura que es fa al 
Casal de Gent Gran de Montcada i Reixac.
D’altra banda, a l’entrevista amb Fidel Ca-
sajuana, vam publicar erròniament que Can 
Castells era al polígon de Can Milans, en 
comptes de Foinvasa. 

Renfe ha fet possible que 
Montcada i Reixac sigui un 
municipi força conegut arreu 
de Catalunya i també a part 
d’Espanya. Els usuaris de 
ferrocarril que vulguin anar 
en direcció a França han de 
passar necessàriament per la 
nostra ciutat. Milers de per-
sones hi passen a diari i, en-
cara que no l’hagin visitada, 
saben ubicar-la en el mapa. 
Però, si bé la xarxa de ferro-
carrils ha contribuït a fer po-
pular el municipi, també és 
cert que, alhora, li ha restat 
identitat. Batejant cada es-
tació en funció d’un ús fun-
cional (Montcada-Bifurcació 
i Montcada-Ripollet són un 
clar exemple), la gent que 
va de pas no sap del cert si 
aquest és un sol poble, o dos 
o tres.
Està clar que per als gestors 
de la xarxa ferroviària i d’al-
tres grans infraestructures, la 
prioritat és l’interès general i 
no pas el benestar de la gent 
que hi visqui a prop. En els 
terrenys que són de la seva 
propietat fan i desfan sense 
manifestar cap sensibilitat 
cap al món local. D’aquí que 
els governs municipals i la 
ciutadania hagin de batallar 
contínuament per aconseguir 
que es tingui en considera-
ció la gent que viu al territori 
afectat. Montcada i Reixac ha 
pagat històricament aquest 
peatge. Ara, un cop més, 
Adif ha tirat pel dret i ha ad-
judicat les obres previstes a 
l’estació de Can Sant Joan 
sense tenir en compte les de-
mandes municipals. És lògic, 
per tant, que el govern hagi 
fet constar el seu malestar, 
encara que està per veure si 
hi ha voluntat d’esmena per 
part de l’empresa pública.

> Fil directe amb l’Ajuntament

El proper número, el 5 de juny

Voldria saber quan s’asfaltaran els laterals de la C-17 per on circulen 
ara els cotxes. Estan plens de sots i és una molèstia contínua per als 
conductors a més d’un perill afegit a la carretera. S. M. I Montcada 

Els carrils que vostè indica s’asfaltaran en breu, una vegada entri 
en funcionament el nou túnel de la C-17, que es preveu s’obri 
al trànsit a final de juny. Els treballs de soterrament de la carre-
tera s’estan fent per fases i, fins que no estigui enllestit el tronc 
central del vial, no es podrà actuar sobre els carrils que hi ha en 
superfície. En aquests moments s’estan pintant les parets del túnel 
i s’està adequant el seu interior. César Arrizabalaga, alcalde de 
Montcada i Reixac (PSC).
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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

22 l divendres
Hora del conte. De quin color són, a cà-
rrec de Susagna Navó. Hora: 18h. Lloc: 
Biblioteca de Can Sant Joan.

23 l dissabte
Sortida. L’explosió de la primavera a la 
Serralada de Marina. Hora: 10h. Punt 
de trobada: Ajuntament. Organitza: Ser-
vei de Medi Ambient i Acer.

Cinema. Bienvenidos al norte, de Dany 
Boon. Hora: 19h. Lloc: Kursaal. Preu: 4 
euros.

24 l diumenge
Teatre familiar. El xiulet del riure, de 
Puça Espectacles. Hora: 12h. Lloc: Au-
ditori. Preu: 3,5 euros.

Teatre familiar. La pallassa mandarina. 
Hora: 12h. Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs. 
Gratuït (places limitades).

25 l dilluns
Xerrada. “El mercat de treball i els rep-
tes de futur”, a càrrec de Maravillas 
Rojo, Secretària General d’Ocupació del 
Ministeri de Treball i Immigració. Hora: 
12.30h. Lloc: Casa de la Vila.

26 l dimarts
Xerrada. Sobre sexualitat i planificació 

familiar.  Hora: 17.30h. Lloc: Centre Cí-

vic La Ribera.

Taller. De Tai-Txí per a dones. Equilibri 

entre el cos i la ment. Hora: 18h. Lloc: 

Jardí de la Casa de les Aigües.

Presentació. De l’audiovisual “Anys 30, 

MiRall de canvis”. Hora: 19h. Lloc: Casa 

de la Vila. Organitza: Museu Municipal.

27 l dimecres
Teatre. La clínica dels embolics, dels 

alumnes de l’IES La Ferreria. Hora: 12 

i 20h. Lloc: Auditori Municipal. Gratuït 

(Acte inclós en la 4a Mostra de Teatre 

als instituts).

Cinefòrum. Sobre la pel·lícula Yo soy la 

Juani. Hora: 18.30h. Lloc: Can Tauler.

Taller. Sobre drogues i joves des d’una 

perspectiva de gènere. Hora: 19.30h. 

Lloc: Centre Cívic La Ribera.

28 l dijous
Xerrada. “Els canvis en la vida de les 

dones: l’edat prova bé”, a càrrec de la 

psicòloga Anna Freixes. Hora: 17.30h. 

Lloc: Casa de la Vila.

29 l divendres
Taller. De sexualitat per a joves, a càrrec  
de Creu Roja. Hora: 18h. Lloc: Espai 
Jove Can Tauler.

Festa Major. Inici del programa festiu 
amb el grup Pentina el gat i el pregó. 
Hora: 18.30h. Lloc: Plaça de l’Església 
(veure suplement a les pàgines 22 i 
23).

30 l dissabte
Concert. Del grup Ingrávidos. Hora: 20h. 
Lloc: Pub Boulevard. Preu: 3 euros.

31 l diumenge
Dia Mundial sense Tabac. Taules in-
formatives a la plaça Lluís Companys 
i als diferents centres cívics i casals 
de Montcada i Reixac. Hora: 10h. Or-
ganitza: Regidoria de Salut Pública de 
l’Ajuntament.

Cinema. Matrix. Hora: 19h. Lloc: Pub 
Boulevard.

2 l diumenge
Inauguració. De l’exposició de pintura 
dels alumnes dels cursos del Casal de 
Gent Gran Casa de la Mina. Lloc: Casal 
de Gent Gran Casa de la Mina.

Festa Major 2009

Del 29 de maig 
a l’1 de juny

(veure programació 
a les pàgines 22 i 23)

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

22 23 24

29 30 3126 27 2825

1 

V.Nieto J.Relat J.Relat

E.Relat V.Nieto V.NietoJ.Vila pardo GuixDuran

GuixDuran J.Vila pardoRivas

3 54
E.Relat E.Relat

6 7

    maig/juny

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

www.montcada.cat

Exposició dels cartells 
de Festa major 2009
Fins al 7 de juny

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
Cinema

Sala Sebastià Heredia

BIENVENIDOS AL NORTE
de Dany Boon
23 de maig, 19h 

 EXPosiCiÓ
 MOSTRA DE pINTURA 
 DE FESTA MAJOR
 Fins al 7 de juny

 tEAtrE FAmiLiAr
 EL XIULET DEL RIURE
 de puça Espectacles
 24 de maig, a les 12h

2
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>Cultura El Dia de la Dansa 
atrau més de 500 
persones pàg. 24

alumnes dels iES miró 
i la Ferreria debuten 
com a actors pàg. 24

Aquest any la Festa Major no tin-
drà concurs de focs artificials, ni 
Mercat Medieval ni grup de mú-
sica estelar. Els temps de crisi han 
obligat a buscar fórmules imagi-
natives per reduir costos i man-
tenir una programació atractiva 
per als diferents sectors d’edat 
de la població. Una de les prin-
cipals novetats que va en aquesta 
línia és l’Espai Barraques, nom 
de la zona de carpes i escenari 
que s’ubicarà davant del pavelló 
Miquel Poblet. El programa fes-
tiu, que tindrà lloc entre el 29 de 
maig i l’1 de juny, es va presentar 
el 19 de maig a l’Auditori, coin-
cidint amb el veredicte del con-
curs de cartells i la inauguració 
de la Mostra de Pintura de Festa 
Major.
La regidora de Cultura, Amèlia 
Morral (CiU), va afirmar que 
“tot i la retallada de pressupost 
la festa manté el nivell d’altres 
anys, apostant per un progra-
ma que incrementa la parti-
cipació de les entitats i grups 
locals”. L’alcalde, César Arriza-
balaga (PSC), va reconèixer que 
“la crisi i les obres del carrer 
Major han obligat a revisar la 
programació i buscar escenaris 
alternatius i fórmules imagina-
tives”.   

Disseny minimalista. El cartell 
d’enguany l’ha dissenyat el jove 
montcadenc Pere Mercader, que 

ha guanyat el concurs per tercer 
any consecutiu. El disseny es ca-
racteritza per un estil minimalista 
i versàtil que permet adaptar-lo 
fàcilment als diferents suports.
Mercader ha fet el nou cartell 
partint d’un element que estava 
present en els dos anteriors: el 
somriure: “Vaig buscar un gra-
fisme senzill amb uns ulls i una 
boca somrient que simbolitzés 
l’alegria de la festa”, va expli-
car. Les samarretes de Festa Ma-
jor ja estan a la venda a l’Auditori 
–que obrirà matí i tarda– al preu 
de 5 euros.

FEstA mAjor 09

Malgrat la reducció pressupostària, l’ajuntament destaca que s’ha mantingut i potenciat l’oferta d’espectacles per al públic adult i familiar

El programa s’adapta als temps de crisi
i aposta per les entitats i els grups locals
Laura Grau | Montcada

Les samarretes de Festa Major per adults són negres, amb models diferents per a noi i noia, i les infantils, blau turquesa | sAnti romEro

laveu.cat/cultura

El productor de cinema i televi-
sió Albert Espel, fill de Montcada 
i Reixac –que actualment viu a 
Alella–, serà l’encarregat de lle-
gir el pregó de Festa Major 2009 
des del balcó de l’Auditori, el 29 
de maig, a les 19.30h. Espel, 
que ha produït, entre d’altres, el 
film El Greco –guanyador d’un 
Goya al millor vestuari–, està a 
punt de fer un llargmetratge so-
bre la Passió d’Esparraguera ti-
tulat Judes. També està vinculat 
a la productora El Terrat | Lg

> Albert Espel serà 
el pregoner 2009

Josep M. Pons, de Montcada i Reixac; Jo-
sep Plaja, d’Esclanyà, i Ricard Terraza, de 
Granollers són els autors de les tres obres 
de pintura sobre temàtica montcadenca 
que l’Ajuntament ha adquirit per al seu 
fons d’art. Els tres quadres, titulats Carrer 
Major, Mercat Municipal i Trens a Mont-
cada, formen part de la Mostra de Pintura 
de Festa Major 2009 que es pot visitar fins 
al 7 de juny a l’Auditori Municipal i en la 
qual han pres part una vintena d’artistes, 
16 dels quals són montcadencs. Tant Pons 
com els dos altres pintors ja havien es-
tat seleccionats en edicions anteriors | Lg

Mostra de pintura de Festa Major

Una vintena d’artistes reflecteixen racons i paisatges de Montcada i Reixac

LAurA grAu

ArXiu/Lg
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La principal novetat del progra-
ma festiu és l’Espai Barraques, 
un conjunt de carpes amb servei 
de bar al voltant d’un escenari 
que s’ubicarà davant del pavelló 
Miquel Poblet i acollirà activi-
tats lúdiques i culturals durant 
el dia i concerts de grups mont-
cadencs a la nit. L’espai el dina-
mitzaran la Comissió de Festes 
Alternatives –de la qual formen 
part l’Abi, l’AE El turó, FACIL, 
la Colla de Diables de Can Sant 
Joan i l’Assemblea de Joves– con-
juntament amb les regi dories 
d’Infància i Joventut i Cultura. 
Una de les components de la 
Comissió, Roser Alcázar, ha des-
tacat “el fet que les entitats tin-
guem un espai de participació 
a la festa, tal com reclamàvem 
des de fa tres anys”. Per la seva 
banda, la regidora de Cultura, 
Amèlia Morral (CiU), confia que 
“l’experiència funcioni i sigui 
un punt de trobada per al pú-
blic jove”. 

Diversitat d’estils. Els concerts 
programats a l’Espai Barraques 

els dies 29, 30 i 31 de maig a la nit 
permetran conèixer la gran diver-
sitat musical que existeix a Mont-
cada, amb la participació de vuit 
bandes locals: La Rubia del Fa i 
Rami (pop-rock), Don Hamaca 
y los Confusos del Tablao (rum-
ba afrollatina), Nígram (música 
celta), Elmo Sedean (hard-rock), 
Itaca (fusió d’ska i reggae), La 
madre d’Enrico –abans El último 
vagón (rock and roll)– i Bolívar 
Rock (rock garage). Només hi ac-
tuaran dos grups de fora: la ban-
da terrassenca D’Callaos, amb el 
seu “nu-flamenc”, i els emporda-
nesos Dekrèpits, que basen el seu 
ritme en l’ska i el reggae. 
L’Espai Barraques també serà  
l’escenari d’activitats lúdiques 
com una cercavila, jocs tradicio-
nals per a la canalla, una gimca-
na per a joves, una matinal per 
a internautes, una exhibició de 
bastoners i diversos tallers, com 
un de focs i un altre de txalapar-
ta –instrument de percusió basc. 
“Volem que sigui un espai on 
tothom pugui trobar alguna 
proposta atractiva”, ha explicat 
Alcázar.

FEstA mAjor 09

L’Espai Barraques concentrarà l’oferta de 
concerts i activitats lúdiques per als joves
Laura Grau | Montcada

Bolívar Rock, en la presentació del seu darrer disc al Pub Boulevard | ArXiu/sAnti romEro

El grup de música celta Nígram, assajant a Can Tauler | XAViEr rosiQuE

Altres escenaris de la festa seran 
les places Joanot Martorell i J. Fuster

Los Herrerita representarà l’espectacle ‘The Flamingos’ a la plaça Joanot Martorell | ArXiu/LH

La comissió de Festes alternatives serà la responsable de dinamitzar les diferents carpes que s’ubicaran davant del pavelló Miquel poblet

Don Hamaca i la seva rumba afrollatina van ser a l’Urban | ArXiu/s.romEro

El guitarrista d’Elmo Sedean | ArXiu/A.HErnÁnDEZ

Les obres del carrer Major han 
obligat a buscar escenaris alter-
natius per a algunes de les acti-
vitats del programa. Un d’ells 
és la plaça Joanot Martorell, si-
tuada darrera de l’Ajuntament, 
que ja s’havia utilitzat en edicions 
anteriors. Les característiques 
d’aquest espai el fan apte per una 

gran varie tat de propostes, des 
de concerts –com el que farà l’Es-
pingari el 29 de maig– fins a es-
pectacles de circ i teatre familiar.  
L’altre escenari, que s’estrena en 
aquesta edició, és la plaça Joan 
Fuster, al Pla d’en Coll, on s’han 
programat els concerts del grup 
local Unoma i del quintet de jazz 
d’Anna Luna. El carrer Major 

acollirà l’Espai Putxinel·lis, on els 
més petits gaudiran cada tarda 
d’un espectacle infantil, i altres 
activitats com una sessió de jocs 
gegants, la trobada de puntaires i 
les sardanes. La pista municipal 
coberta –al carrer Bonavista– es 
recupera per als concerts i balls 
típics de festa major, entre les 
quals hi haurà la Maravella.

Laura Grau | Redacció
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Mig miler de persones va omplir 
la plaça Joanot Martorell  per as-
sistir a una nova edició del festival 
del Dia de la Dansa que va orga-
nitzar el 16 de maig la Regidoria 
de Cultura de l’Ajuntament. L’ac-
te ja s’ha convertit en una cita 
esperada del calendari cultural 
anual que posa en evidència la 

gran afició al ball que existeix el 
municipi, sobretot entre els joves. 
El festival va comptar amb les ac-
tuacions d’alumnes de les escoles 
de dansa Susana Arévalo, Eva 
Nieto i gimnàs Jym’s, que van in-
terpretar coreografies de diferents 
estils, des del ball clàssic fins al 
jazz-modern, passant pel hip-hop 
i el rap; alumnes dels cursos que 

s’imparteixen als centres cívics 
de Can Cuiàs i Terra Nostra i 
al Gran Casino; els que es fan 
al Montcada Aqua, per part de 
l’IME, i  el de dansa oriental de 
la Regidoria de Cultura. També 
hi van prendre part l’Associació 
Ballet Flamenco Triana, el Club 
Invicto de la Unió de Mas Ram-
pinyo i l’Espai Tai Chi.

en 2 minuts...

> Nova edició d’El Rocío a Mas Duran
Entre el 28 de maig i l’1 de juny Mas Duran acollirà una nova edició 
de la festa del Rocío de la Federació d’Entitats Culturals Andaluses 
a Catalunya (FECAC). Novament carros, cavalls, casetes andaluses i 
dones amb vestits de faralaes ompliran el recinte de Mas Rampinyo 
recreant l’ambient de la romeria rociera que se celebra a Huelva | LR

La festa de la rosa de Terra Nostra es va celebrar el 10 de maig a la 
plaça del Poble amb l’assistència de més d’un centenar de perso-
nes. El concurs de roses i la ballada de sardanes van protagonitzar 
la matinal. El primer premi el va obtenir Josep Ramos amb el millor 
conjunt de flors format per una rosa oberta, una mig oberta i una 
ponzella; el segon va ser per Carmela Sánchez i el tercer per Domin-
go Cano. Els obsequis els van lliurar la regidora de Cultura, Amèlia 
Morral (CiU), la de Participació Ciutadana, M. Teresa Gallego (PSC) i 
el president de l’AV de Terra Nostra, Miguel Blandino (a la foto) | PA

EsPECtACLEs

Mig miler de persones assisteix
al festival del Dia de la Dansa

Dani Abián, Ainhoa Navarro i Laura Sopena, al poema ‘Oda a la bella desnuda’ | LAurA grAu

> Terra Nostra tria les millors roses

Laura Grau | Montcada

L’esdeveniment va comptar amb les actuacions d’una dotzena de grups i escoles de ball locals

pILAR ABIáN

Un poema, una acció. Aquest és 
l’esquema que ha seguit Dèria 
Teatre per construir el seu nou 
muntatge, Dèria x Neruda, estre-
nat el 8 de maig al Kursaal. Amb 
l’ajut de recursos plàstics habi-
tuals a les seves perfomances, 
com l’aigua, la pintura i la imatge 
de vídeo, Dèria ha bastit un es-
pectacle de gran sensibilitat on la 
dramatització de cada poema ha 
estat pensada fins a l’últim detall 
per aconseguir un efecte visual 

poètic. Els exemples més reeixits 
d’aquest intent són els poemes 
Agua sexual, on tres actors reci-
ten el text darrere d’estructures 
transparents que taquen de 
pintura, i Oda a la bella desnuda, 
d’una gran bellesa plàstica. “Es-
tem molt contents de com ha 
quedat el muntatge, tot i que 
hem de donar més ritme als 
poemes”, ha explicat el director 
David Velasco, qui ha anunciat 
que el pròxim espectacle serà un 
homenatge a Mario Benedetti.

Dèria Teatre dramatitza 
poemes de pablo Neruda

Laura Grau | Can Sant Joan

L’obra aposta per la força de la paraula i l’efecte visual poètic

El festival de la dansa es va caracteritzar per la diversitat d’estils, originals coreografies i elegants posades en escena | oLgA irAnZo

Nova mostra de teatre als instituts

Alumnes de l’IES Montserrat Miró, durant la representació d’Això no és vida | PiLAr ABiÁn

Els alumnes del taller de teatre 
de l’IES La Ferreria represen-
taran La clínica dels embolics el 27 
de maig a l’Auditori (a les 12 i a 
les 20h). L’obra s’emmarca en la 
4a Mostra de Teatre als instituts 
que promouen l’Institut del Tea-
tre, la Diputació i l’Ajuntament, 
per apropar les arts escèniques 
als estudiants. La primera re-
presentació va tenir lloc el 8 de 
maig amb la comèdia Això no és 
vida a càrrec d’alumnes de l’IES 
Montserrat Miró | Lg

alumnes dels iES Montserrat Miró i La Ferreria debuten a l’auditori Municipal com a actors

> El Museu presenta ‘MiRall de canvis’ 
La sala institucional de la Casa de la Vila acollirà el 26 de maig (19h) 
la presentació de l’audiovisual “Anys trenta, MiRall de canvis”, un 
petit repàs a la història de Catalunya i de Montcada, a través dels 
records i les fotografies de gent gran del municipi que el Museu Mu-
nicipal s’ha ocupat de recopilar en el marc d’un taller que s’ha fet 
als dos casals (el de la Mina i el de Montcada Nova) i al Centre Cívic 
L’Alzina | LR

En venda. Cotxet de nadó amb maxi-cosi 
completament equipat i homologat. Preu 500 
euros negociables. Tel: 666 973 639.
Alquilo. Local en Font Pudenta. 85 m2. Suelo de 
parquet, aseo, patio y una pequeña habitación. 
Muy buen precio. Tel. 607 256 454.
Ocasión. Por desalojo de local, vendo arcón 
congelador grande, nevera conservadora, 
báscula, mostrador y caja registradora. Todo 
muy barato. Tel. 607 256 454.
Alquilo. Habitación simple en Montcada i 
Reixac. Zona tranquila y segura. Cerca de 
Renfe. Ambiente familiar (preferentemente 
argentino/a o uruguayo/a con papeles). Tel: 
606 336 488.
Grupo single. En el Vallès Occidental y Oriental. 
Unidos. Ven a nosotros y conocerás nuevas 
amistades y no te quedes solo/a. Teléfono: 
627 598 581/653 425 308 (Fermín).
 Es ven o es lloga. Plaça de pàrquing per a 
cotxe gran al c. Aragó. Tel. 620 992 410.

taulell d’anuncis 
gratuïts  tel. 935 726 491
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El crític d’art Daniel Giralt-
Miracle va fer una conferència 
magistral el 12 de maig a l’Audi-
tori sobre els secrets del gravat, 
“una combinació d’alquímia, 
tècnica i ofici que permet als 
artistes dir coses que la pintu-
ra no pot expressar”. Fill d’im-
pressor, va mostrar els seus grans 
coneixements sobre les diferents 
tècniques de gravat –des de les 

empremtes de mans i peus fins 
a l’estampació digital, passant 
per la xilografia, la calcografia, 
la litografia i la serigrafia, entre 
d’altres– davant d’una trentena 
de persones, la majoria artistes 
i alumnes dels cursos de pintu-
ra. Giralt-Miracle va defensar el 
gravat com una tècnica que per-
met democratitzar l’art ja que té 
uns preus més assequibles que la 
pintura, el dibuix o l’escultura, i 

va comentar algunes de les obres 
de la seva col·lecció, que inclou 
artistes de la talla de Brossa, Tà-
pies, Guinovart, Chillida i Miró 
–que s’han pogut veure a l’Audi-
tori durant un mes. El crític va 
destacar que la tendència dels 
autors actuals “és la recerca de 
les possibilitats expressives del 
gravat per aconseguir textures 
i efectes nous, en combinació 
amb altres tècniques”.

XErrADA

giralt-Miracle: “El gravat permet dir 
coses que la pintura no pot expressar”

Giralt-Miracle, comentant un gravat de Zush (Barcelona, 1946) a l’Auditori | LAurA grAu

Laura Grau | Montcada

La conferència del crític d’art posa fi a l’exposició de gravats de la seva col·lecció personal

La Galeria de l’Associació Cu-
bana d’Artesans i Artistes de 
Matanzas (Cuba) acull des del 7 
d’abril l’exposició “El pont que 
ens uneix”, del pintor montca-
denc Pedro Gómez Ballesta i el 
fotògraf cubà Gerardo Cárdenas. 
La mostra, que es va inaugurar a 
l’Auditori al maig de 2008, recull 
una trentena d’imatges sobre la 
vida quotidiana a l’Havana i de-

talls i records dels dos artistes. El 
títol de l’exposició fa referència 
a l’amistat que els uneix des del 
2005, any en què es van conèixer 
i va sorgir el projecte de fer una 
exposició conjunta, però també a 
la idea de la cultura com a nexe 
entre els pobles. Gómez ha anun-
ciat que la mostra viatjarà pro-
perament a l’Havana i després 
itinerarà per diferents pobles i 
ciutats de l’illa caribenya.

‘El pont que ens uneix’ 
s’exposa a Matanzas

EXPosiCiÓ

Laura Grau | Redacció

La mostra, de Gómez i cárdenas, es va inaugurar a Montcada

el retro-visor Elisa Riera
Fundació Cultural

L’Agrupament Escolta Mare de Déu del Turó va despertar la consciència social dels joves

L’escoltisme és un moviment so-
cial  ideat per l’escriptor, pintor, 
músic i militar anglès Baden-
Powell a principi del segle XX a la 
Gran Bretanya. L’escoltisme català 
ja funcionava durant l’època de la 
República sota el nom de germa-
nor de Minyons de Muntanya i Boy 
Scouts de Catalunya. N’hi havia 
de confessionals i aconfessionals. 
Durant el règim de Franco, l’Es-
glésia va donar aixopluc a aquest 
moviment d’arrels catalanistes que 
va atraure un sector dels joves ca-
talans que es desmarcava de la 
política oficial.

A Montcada, a final dels cinquan-
ta, un grup de joves entre 13 i 15 
anys, instigats pel mossén Joan 
Costa, va fundar l’Agrupament 
Escolta Mare de Déu del Turó. El 
grup es va consolidar ràpidament, 

amb l’ajut d’un grup escolta de 
Barcelona. L’escoltisme promovia 
valors com l’honor, la lleialtat, el 
respecte a la natura, la generositat 
i el servei als altres i també defen-
sava Catalunya, la seva llengua i la 
seva cultura. Tot això, juntament 
amb la situació de clandestinitat, 
va ser un reclam per a nois i noies 
educats segons l’escola franquista, 
que tenien un gran desconeixe-
ment del seu país. Cinc anys des-

prés de la seva creació,  el nombre 
d’escoltes  amb edats compreses 
entre els 7 i els 20 anys va arribar 
fins als 180, xifra que s’incremen-
tava amb la participació de les fa-
mílies a les activitats. El relleu de 
l’antic grup l’han pres els joves 
de l’Agrupament Escolta El Turó 
–entitat aconfessional–, que han 
mantingut l’esperit fundacional: 
convertir el lleure en un espai de 
valors, amistat i solidaritat.

Cinquanta anys d’escoltisme

En primer terme, Montserrat Miró fent el jurament escolta a final dels 50 | ArXiu E.riErAEls valors d’honor i 
lleialtat i l’estimació 
cap a Catalunya van 
atraure molts joves 

Gómez Ballesta amb l’artista cubà, Gerardo Cárdenas, a l’exposició de Matanzas | PEDro gArCÍA
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La Salle corona el seu 
ascens amb el títol de 
campió de Primera pàg. 28

L’èxit de participants desborda 
la 25a edició de la marxa 
a Peu a montserrat  pàg. 29

>Esports

El Valentine Montcada es va 
quedar a un pas d’aconseguir un 
lloc al play-off d’ascens a la Copa 
Catalunya. Els montcadencs 
van fer els deures i van sumar la 
seva quarta victòria consecutiva 
a l’última jornada a la pista del  
Santpedor amb un 69 a 76. Aquest 
triomf, però, no va ser suficient ja 
que el Barberà, que també volia 
acabar entre els quatre primers, 
tampoc va fallar i va superar el 
Castellbisbal, el segon classificat 
que lluitava per ser primer, amb 
un clar 72 a 53. 
El partit a la pista del Santpedor no 
es va decidir fins a l’últim quart. 
El Valentine, que comptava amb 
l’important baixa del seu capità, 
Raúl Ortega, va anar durant gran 
part del partit per sota en el mar-
cador, però va reaccionar a temps 
als últims minuts gràcies, en gran 
part, a la bona actuació d’Unai 
Abrisqueta i Aitor Murua.
Finalment, Club Natació Tàrre-
ga, Castellbisbal, Barberà i CN 
Terrassa lluitaran per l’ascens. El 
Valentine va acabar cinquè amb 
un balanç de 18 victòries i 10  
derrotes, un excel·lent resultat 
per a un equip nou format per 
una gran quantitat de jugadors 
joves que l’any passat estaven 
a la Tercera Catalana. El tècnic 
de l’equip, Miquel Àngel Cor-
tón, feia el seu particular balanç: 
“La valoració és molt positiva. 
Jugar el play-off d’ascens hau-

ria estat la cirereta a una molt 
bona temporada, però no hem 
de mirar un resultat sinó el 
treball de tots aquests mesos. 
Els jugadors han respost molt 
bé i estic content. Hem assolit 
el nostre objectiu de tornar la 
il·lusió a Montcada amb gent 
del planter”. 

Pensant en el futur. Cara a la 
propera temporada, el club té 
la intenció de tornar a apostar 
per Cortón a la banqueta i ja li 
ha plantejat la continuïtat a Raúl 
Ortega i Unai Abrisqueta, els dos 
únics jugadors de l’equip EBA 
que no van deixar el club l’estiu 
passat. El 5 de juny, l’entitat recu-
perarà el seu sopar de fi de tem-
porada al restaurant Can Piqué, 
que també servirà per recaptar 
diners per a l’associació Adimir. 

Rafa Jiménez |  Redacció

El Valentine es queda a les portes 
de lluitar per l’ascens de categoria

Marc Amenós, en una jugada a l’últim partit a casa contra el Sicoris | sAnti romEro

Els montcadencs signen una temporada brillant i acaban cinquens, a una victòria del play-off per pujar

BàsQuEt. PrimErA CAtALAnA

laveu.cat/esports

l’entrevista. Rosa Olivares, presidenta del CB Montcada

-Quina valoració es fa d’aquesta 
temporada per part de la directiva?
Estem molt contents. Partíem d’una 
situació difícil, però l’equip es va 
anar fent fort. Al final, hem estat a 
punt de lluitar per l’ascens, però ens 

hem de quedar amb el bon joc del 
tram final de la temporada.
-Esperava estar lluitant per pujar?
L’objectiu era mantenir la categoria, 
però tots ens vam il·lusionar amb la 
bona ratxa de l’equip. Si s’hagués 
aconseguit, hauríem fet l’esforç ne-
cessari per pujar.
-Continuarà Miquel Àngel Cortón a 
la banqueta?
Hem parlat amb ell i volem que con-
tinuï. Les coses han anat bé i no cal 
fer canvis. A veure si l’any proper 

podem millorar la nostra classifica-
ció.
-Què passarà amb Raúl Ortega i 
Unai Abrissqueta?
Ells són més que dos bons jugadors. 
El seu gest de continuar a l’equip 
després de deixar la Lliga EBA ens 
va donar molta moral al club. Fa-
rem tot el que estigui a les nostres 
mans perquè es quedin. També és 
la seva voluntat, però a vegades hi 
ha circunstàncies alienes que ho 
impedeixen | RJ

“L’objectiu era la permanència, però ens vam il·lusionar amb la bona ratxa”

El game’s gallery 
s’acomiada amb 
una nova derrota

Antepenúltim i ja descendit a la 
Primera Nacional B, el Game’s 
Gallery somniava amb acomia-
dar-se de la categoria amb una 
última victòria davant la seva afi-
ció. El rival de l’última jornada, 
el Vall de Tenes, no semblava, 
però, el més adient, ja que encara 
mantenia opcions de ser tercer. 
Tot i donar una bona imatge, els 
montcadencs van encaixar una 
altra derrota per 2 a 6. 
La directiva i el cos tècnic ja tre-
ballen en la confecció d’un nou 
projecte a la Primera Nacional 
B. “Per fi s’ha acabat aques-
ta agonia. Ara ja pensem en 
el futur i farem un equip per 
pujar”, ha declarat el tècnic 
Juan Antonio Jaro. Pedro Litrán, 
gerent del club, va descartar, per 
una qüestió econòmica, que el 
primer equip pugui mantenir la 
categoria si es produeixen renún-
cies d’altres clubs. “Hem de to-
car de peus a terra i fer un pro-
jecte a la Primera B basat en 
el planter”, va dir durant l’acte 
de presentació de l’acord amb el 
nou patrocinador, Mausa.

FutBoL sALA

Rafa Jiménez | Redacció

Miguelito, contra el Vall de Tenes | s. romEro

<<

Rosa 
Olivares
Presidenta



272a quinzena | Maig 2009 Esports

La Junta Directiva de l’Escola de 
Futbol Montcada va emetre el 19 
de maig un comunicat en el que 
mostra la seva disconformitat 
amb la intenció del CD Montca-
da de confeccionar un equip ju-
venil per a la propera temporada. 
En el seu escrit, l’EF Montcada, 
que va néixer a l’any 2005 fruit 
de la fusió del futbol base del CD 
Montcada i l’EF Can Sant Joan 
Blaugrana, considera que aquesta 
decisió, feta pública fa un parell 
de setmanes, “trenca de soca-rel 
l’esperit” d’aquell acord. La jun-
ta que dirigeix Manel Trias acusa 

també el club verd d’intentar for-
mar aquest nou equip majoritària-
ment amb jugadors seus, “aprofi-
tant-se de la formació rebuda a 
l’Escola”. 
En boca del seu vicepresident, 
Modesto ‘Tato’ Sanchís, el CD 
Montcada s’ha limitat a dir que 
no canviarà la seva idea. “Nosal-
tres ja vam fer un altre escrit 
amb les nostres intencions. Que 
la gent llegeixi les dues cartes i 
tregui les seves pròpies conclu-
sions”, ha dit ‘Tato’.  Manel Trias 
i el vicepresident verd ja han man-
tingut una primera reunió per in-
tentar apropar posicions. 

Rafa Jiménez | Redacció

L’EF Montcada discrepa 
de la creació d’un equip 
juvenil al CD Montcada
Les dues parts ja s’han reunit per apropar posicions

FutBoL. PrimErA CAtALAnA

La UE Sant Joan lliga la permanència 
enmig d’una festa social i esportiva
L’equip es va voler afegir a la festa del soci aconseguint un espectacular 8 a 1 contra el Sant ignasi

Amb motiu de la festa del soci, 
la UE Sant Joan va viure una 
jornada rodona a nivell social i 
esportiu. El club va homenatjar 
la plantilla que l’any passat va 
aconseguir l’ascens i l’equip ac-
tual es va voler afegir a la festa 

amb una contundent victòria per 
8 a 1 contra el Sant Ignasi que ja 
li dóna la salvació de forma ma-
temàtica. La festa també va ser-
vir per estrenar el nou himne del 
club, del grup Don Hamaca y 
los Confusos del Tablao. L’única 
notícia trista a l’entorn del club 

va arribar amb la inesperada 
mort d’Antonio Ortega, pare del 
directiu de l’entitat Toni Ortega. 
Una jornada abans, l’equip va 
sumar tres punts més sense ha-
ver de jugar, ja que el Cerdanyo-
la de Mataró, ja descendit, no es 
va presentar al seu partit.

Rafa Jiménez |  Redacció

FutBoL. PrimErA tErritoriAL

El Santa Maria fa 
fora el seu tècnic
Un dia abans del partit al camp 
del líder i a manca de quatre jor-
nades per al final de la lliga, el pre-
sident del Santa Maria, Ricardo 
Moya, va destituir l’entrenador, 
José María Esquerda ‘Tete’, a cau-
sa dels últims resultats negatius. 
“Crec que ningú podia imagi-
nar un final així. El president 
no m’ha donat cap argument, 
només que era una decisió 
personal. Mai he volgut estar 
en un lloc on no em volen”, va 
declarar ‘Tete’ hores després de 
conèixer el seu acomiadament. El 
seu substitut és Miguel Argüelles, 
que ja va seure a la banqueta en 
el partit contra el líder, que va 
acabar amb derrota (5-2). Una  
setmana més tard, el nou tècnic 
va sumar el seu primer triomf 
contra la Guineueta (5-1) | RJ

FutBoL. 2A tErritoriAL

Tot i haver protagonitzat una 
de les sorpreses de la tempora-
da amb la remuntada contra el 
líder, el Cornellà de Terri (4-3), 
el femení de l’Escola de Futbol 
encara no té garantida la seva 
permanència a la Primera Cata-

lana. A manca de dues jornades, 
les montcadenques es van com-
plicar la vida amb una derrota al 
camp del Bellavista Milán (2-0). 
“Continuem amb la línia irre-
gular i això ens està fent patir. 
Ens ho juguem tot en aquests 
dos partits”, ha comentat Moya.

FutBoL FEmEnÍ

Foto de família de la plantilla que la temporada passada va aconseguir l’històric ascens de la Unió a la Primera Territorial | siLViA DÍAZ

L’equip encara haurà de patir en les dues últimes jornades

El femení guanya el líder, 
però no està salvat

L’alegria es va desfermar després de derrotar el líder, el Cornellà de Terri | sAnti romEro

Rafa Jiménez |  Redacció

> Els verds mostren la seva cara més grisa
Després d’encadenar una bona ratxa de resultats, el CD Montcada va tor-
nar a exhibir la seva cara més grisa i irregular amb dues derrotes consecu-
tives. A l’estadi de la Ferreria, l’equip va mostrar una greu manca de tensió 
i el Manresa, que es jugava la permanència, no va tenir gaire problemes 
per sumar els tres punts (0-1). “No hem estat a l’alçada. Hem jugat 
sense motivació i continuïtat. No vull que l’equip es deixi anar ja que 
acabaríem amb un regust amarg”, va comentar el tècnic Alfonso Pino. 
Una setmana abans, al camp de l’Olesa –tot i que el partit es va jugar, per 
sanció, a Viladecavalls– els verds no van exhibir una millor cara (2-1) i 
dues badades defensives els van impedir sumar cap punt. El 5 de juny, el 
club celebrarà la seva Assemblea per fer balanç de la temporada | RJ

sAnti romEro
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El sènior masculí del CH La Salle 
ha culminat la seva bona tempo-
rada aconseguint el campionat de 
lliga de la Primera Catalana. Els 
montcadencs no depenien d’ells 
mateixos per guanyar i els astres 
van tornar a jugar al seu favor. El 
BM Granollers va perdre inespera-
dament a la pista del Parets (26-23), 
que no es jugava res,  i els lasal·lians 
van guanyar el Vilamajor (30-26). 
En acabar l’enfrontament, els locals 
van celebrar el campionat de lliga 
amb l’afició que omplia de gom 

a gom el Miquel Poblet. El tècnic 
de La Salle, Dídac de la Torre, es 
mostrava molt satisfet: “El balanç 
d’aquest any és immillorable. 
Hem assolit tots els objectius: 
l’ascens i el campionat de lliga”.
Els montcadencs van rebre, a la 
mitja part del partit del cadet A del 
16 de maig, el trofeu de campions 
de Primera Catalana a mans del 
membre de la Federació Catalana 
d’Handbol i exdirectiu del BM 
Montcada, Emilio León. Final-
ment, el primer equip ha descartat 
jugar la Copa de Catalunya.

La Salle culmina el curs 
amb el títol de campió

Rafa Jiménez  | Redacció

L’equip es va beneficiar de la derrota del Granollers a parets

HAnDBoL. PrimErA CAtALAnA

en 2 minuts...

> Èxits per a la parella Mestres-Mediavilla
La parella de l’EN Dansa de ball esportiu –equip de competició de 
l’escola Eva Nieto–, formada per Neus Mestres i Itxasai Mediavilla va 
acabar en tercera posició al Campionat d’Espanya en categoria youth 
latinos. Tots dos van repetir la mateixa posició en el pòdium en el cam-
pionat de l’AEBDC (Associació Espanyola de Ball Esportiu i de Compe-
tició) tant al gran slam latinos com en l’IDSF youth latin. Al Campionat 
d’Esplugues, Sarabel Ruiz i Ricardo Núñez van ser segons de la seva 
categoria (adult 2D), mentre que Estefania Cabanillas i Jesús Vilaseca 
van ocupar la mateixa posició en categoria E adult 1 | RJ

> Bon paper del Shi-Kan a Corella 
El club Shi-Kan va obtenir quatre medallas d’or en la seva participació 
al Campionat d’Espanya per clubs WUKO, disputat a Corella (Navarra), 
el 9 i 10 de maig. Les primeres posicions van ser per als equips sèniors 
femení i masculí en kumite, així com el cadet masculí en kata. En ca-
tegoria individual, l’entitat montcadenca va acumular un total de cinc 
medalles de bronze | RJ

El primer equip de La Salle va rebre el 16 de maig, i un cop acabada la competició, el trofeu de campions de Primera Catalana | sAnti romEro

El 82% dels caminants fa 
el recorregut en l’any més 
multitudinari de la història

25A mArXA A PEu A montsErrAt

> 25 anys del Club petanca Can Sant Joan
El Club de Petanca de Can Sant Joan va celebrar el 9 de maig diverses 
activitats amb motiu del seu 25è aniversari. L’acte més destacat va 
ser un sopar commemoratiu, fet a l’Hotel Ciutat de Montcada, en el 
qual va participar una vuitantena de persones. Al final de la vetllada el 
club va fer un reconeixement a les famílies dels fundadors de l’entitat, 
que van ser Antonio Conus, Mateo Ferrer, Ramon Contijoch i Vicente 
Sánchez, i als col·laboradors i actuals jugadors del club. Al sopar tam-
bé va assistir l’alcalde, César Arrizabalaga; el regidor d’Esports, Juan 
Parra, i l’exalcalde Josep M.Campos. El mateix dia al matí es va dispu-
tar un torneig de petanca contra el CP Montcada a les pistes del Pla 
d’en Coll. El dia 10, a la tarda, també es va fer una melè social | Lg

LAurA grAu

Alcaraz-Argon 
18, paralitzat per 
manca de diners

Alcaraz-Argon 18, l’equip de com-
petició del Club Ciclista Montca-
da, ha paralitzat momentàniament 
la seva activitat competitiva per 
manca de diners. Els problemes 
econòmics impedeixen que l’equip 
pugui participar en proves de 
més d’un dia o que siguin fora de  
Catalunya. L’equip va fer les seves 
darreres aparicions a les curses dis-
putades a Òdena i Porqueres i ja va 
haver de renunciar a la seva parti-
cipació a la Ronda del Maestrazgo. 
La directiva i la direcció tècnica, 
encapçalada per Josep Maria Tà-
pies, s’ha fixat 10 dies per trobar els 
diners necessaris per poder anar a 
la Volta a Tarragona (2-6 de juny). 
“L’equip està enfonsat. Tots estem 
buscant diners, però de moment 
hem de deixar de competir”, ha 
manifestat Tàpies | RJ

CiCLismE

> prova de resistència de membres de la JAM
La Joventut Atlètica Montcada (JAM) va participar el 3 de maig a la 6a 
edició de La Ruta del Meridià Verd a Peu, una prova puntuable per a la 
Copa Catalana de Caminades de Resistència, que va unir Viladrau amb 
El Masnou. El primer classificat local va ser Emilio Rodríguez (14è de 
prop de 150 arribats), que va recórrer els prop de 70 quilòmetres de 
la cursa en 7 hores, 44 minuts i 33 segons. També hi van prendre part 
Antonio Ortiz (16è), Francisco Serrano (18è) i Jordi Flores (61è) | SA

Anar des de Montserrat fins a 
Montcada caminant té més difi-
cultat que a l’inrevés. Aquesta és 
una de les conclusions de la 25a 
Marxa a Peu a Montserrat que El 
Cim va organitzar el 9 de maig, 
amb la participació de 650 perso-
nes, xifra rècord que va posar a 
prova la seva capacitat organitza-
tiva. El president d’El Cim, Alfred 
Canals, està satisfet del resultat, tot 
i algunes incidències que van retar-
dar l’arribada dues hores respecte 

a l’horari previst.  La sortida des 
de Montcada ja es va endarrerir a 
causa del retard dels autocars que 
havien de traslladar els caminants. 
A l’alçada de Bellaterra, la capça-
lera es va desviar 700 metres de 
la ruta correcta, fet que va deses-
perar els marxadors més esgotats. 
Canals ha insistit que la gent parti-
cipi a les caminades preparatòries 
abans de plantejar-se l’ascens. Tot 
i així només el 18% dels partici-
pants va abandonar la marxa que 
va cloure al col·legi La Salle.La capçalera de la Marxa, en el moment d’entrar a la plaça de l’Església, amb més retard del previst inicialment | LAurA grAu

Laura Grau  | Montcada

Rafa Jiménez  | Redacció



292a quinzena | Maig 2009 Esports

BàsQuEt. CEB CAn sAnt joAn

FutBoL sALA. AE CAn Cuiàs

L’equip sènior de l’AE Can 
Cuiàs no ha pogut mante-
nir-se a la Preferent Catala-
na. En els últims partits, els 
montcadencs van empatar 
contra el Pla de Llobregat 
(7-7) i van perdre a casa del 
Sansur (8-3). Amb aquests 
resultats, l’AE Can Cuiàs ha 
acabat la lliga a la penúltima 
posició. “Si algú és respon-
sable d’aquest descens sóc 

jo”, ha declarat el tècnic, Al-
fonso Anés. Cara al proper 
curs, Anés deixarà el club 
després d’una vinculació de 
18 anys i d’haver portat al 
primer equip de Tercera a 
Preferent en cinc tempora-
des. “Només puc expressar 
el meu agraïment als juga-
dors i a l’entitat”, ha reco-
negut el ja exentrenador que 
continuarà col·laborant amb 
el club del seu barri | RJ

> El femení suma el tercer triomf
El sènior femení de l’AE Elvira-La Salle no ha evitat el 
descens a la Tercera B, però almenys va aconseguir la 
seva tercera victòria després de superar la UE Gaudí 
(57-30). Els seus dos últims matxs van finalitzar amb 
dues derrotes més contra el CB Vic (68-43) i el Mont-
meló-Llinars (72-76). D’altra banda, el sènior masculí 
ha finalitzat quart al grup 3 del Campionat Territorial de 
Barcelona després de perdre contra el CB Santa Per-
pètua (65-63) i guanyar el Vilassar de Dalt (80-62). El 
sènior B ha acabat desè al grup 2 després de caure en 
els dos derbis contra el CEB Can Sant Joan | RJ

sAnti romEro

El B. Montseny Can Sant 
Joan va ser millor en els 
dos derbis que va jugar 
el 16 i 17 de maig contra 
l’AE Elvira-La Salle B, cor-
responent al Campionat 
Territorial del Barcelona. 
En el partit que tancava 
la competició, l’equip del 
barri de Can Sant Joan va 
superar el seu rival amb 
un 61 a 51. El dia anteri-
or, en un matx correspo-
nent a la quincena jorna-
da, el B. Montseny també 
va sumar els dos punts 

amb un més ajustat 72 a 
79. Abans d’aquest derbi, 
el B. Montseny, que ha 
acabat la lliga a la setena 
posició, havia perdut a la 
pista del Palau (55-64).

Sots-25. D’altra banda, 
l’equip Sots-25 del club 
ha finalitzat a la quarta 
posició per la cua al Cam-
pionat de Catalunya B. 
Després d’una jornada de 
descans, els montcadencs 
van tancar la temporada 
amb una victòria contra 
el Puigreig (60-58).L’EF Montcada va endosar un 13 a 0 a La Nova en el darrer partit a casa | s. romEro

L’entrenador alfonso anés decideix retirar-se

La Salle B 
confirma
el descens
El segon equip del CH La 
Salle ha confirmat el seu 
descens a Tercera Catalana 
després de les últimes dues 
derrotes contra el cuer, el 
Santpedor (23-26), i davant 
el Sant Martí Adrianenc C 
(36-34). Els jugadors de 
Tesi Escobosa se situen a 
12 punts de la salvació a 
manca de quatre jornades 
per al final | NS

HAnDBoL L’AE Can Cuiàs no pot 
evitar el descens

El primer equip de Can Cuiàs no ha pogut mantenir-se després de l’ascens de la temporada passada a Preferent |  sAnti romEro

Rafa Jiménez | Redacció

Rafa Jiménez | Redacció

El B. Montseny tanca 
la temporada guanyant 
dos derbis seguits
L’Elvira-La Salle B es va veure superat en els dos partits
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Un any més, i per quart 
consecutiu, la Festa Major 
comptarà amb la Milla Ur-
bana de Montcada i Rei-
xac, organitzada per l’Ins-
titut Municipal d’Esports i 
Lleure (IME) i la Joventut 
Atlètica Montcada ( JAM). 
Aquesta activitat s’ha con-
solidat dins del programa 
esportiu de la Festa Major i 
és una de les que aplega més 
participants. La competició 
tindrà lloc el 31 de maig, a 
partir de les 10h, i comptarà 
amb 11 curses de diferents  
categories, des de prebenja-
mí fins a absolut. 
El circuit estarà situat a la 
rambla dels Països Catalans, 
al costat del pavelló Miquel 
Poblet. Les inscripcions es 
poden fer fins al 27 de maig 
a les oficines de l’IME (Tar-
ragona,32), per fax (935 644 
220) o bé per correu electrò-
nic mitjançant el web www.
jamontcada.com. Tots els 

participants obtindran un 
obsequi de l’organització.  
Els tres primers classificats 
de cada categoria i el primer 
local femení i masculí  tin-
dran el seu propi trofeu. El 
recorregut és de 1.609 me-
tres i consistirà a donar dues 
voltes i mitja a la rambla 
mentre que els participants 

de les categories prebenjamí 
i benjamí correran només 
600 metres.

Més activitats. La resta del 
programa esportiu de la Fes-
ta Major es completa amb 
una jornada de tir amb arc 
que es farà el 30 de maig, 
a les 9h, al camp de tir de 

Can Piqué. Aquest mateix 
dia, davant el pavelló Miquel 
Poblet, l’Agrupament Escol-
ta El Turó organitzarà, a les 
16.30h, una jornada de jocs 
tradicionals i un rocòdrom. 
La Unió Escacs Montcada 
celebrarà el dia 31, a les 10h 
al Miquel Poblet, el torneig 
de partides ràpides.

La Milla Urbana es consolida 
amb la seva quarta edició
Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer fins al 27 de maig a les oficines de l’iME o al web de la JaM

FEstA mAjor

Núria Sánchez | Redacció

La Milla Urbana és una de les activitats esportives que més participants aplega a la Festa Major | ArXiu/sAnti romEro

El club Shi-Kan va obtenir 
tres medalles en el Cam-
pionat de Catalunya de 
Kyus, en les categories ale-
ví i juvenil, que es va dis-
putar el 16 de maig al pave-
lló Miquel Poblet. El cadet 
Miquel Àngel Colom va 
aconseguir l’or en catego-
ria kumite. En kata, l’aleví 
Amin Khella i l’infantil 
David André van acabar al 
tercer lloc del pòdium.

Competició escolar. El 16 
de maig també es va dis-
putar al CEIP Turó la 
primera edició del torneig 
de Karate Escolar, que va 
comptar amb la participa-
ció d’alumnes del col·legi 
amfitrió, així com de 
l’Elvira Cuyàs, el Viver i 
el club Shi-Kan. El CEIP 
Elvira Cuyàs també orga-
nitzarà el seu propi torneig 
de karate el proper 23 de 
maig.  

KArAtE

Núria Sánchez | Redacció

Tres medalles per al 
Shi-Kan al Campionat 
de Catalunya de Kyus

El Miquel Poblet va acollir la final del campionat català de karate | sAnti romEro

El CEIP El Turó va cele-
brar el 16 de maig la seva 
jornada esportiva en la 
que l’AMPA va organitzar 
diferents activitats i un di-
nar de germanor. Aquest 
mateix dia el Mitja Costa 
va fer la seva festa lúdica 
i esportiva, mentre que el 
Font Freda va celebrar una 
jornada molt participativa, 
que va incloure la tercera 
pedalada solidària pels  

carrers del municipi. El fet 
que cada infant hagi d’anar 
acompanyat d’un adult per 
participar-hi ha provocat que 
l’activitat s’hagin convertit 
en un acte per a tota la fa-
mília. Hi van participar al 
voltant de 200 persones. 
El calendari de festes a les 
escoles es tanca els dies 22 
i 23 de maig amb la diada 
del CEIP Viver. El 6 de 
juny tindrà lloc la cloenda 
al Parc de la Llacuna. 

jornADEs EsCoLArs

Núria Sánchez | Redacció

Partit de bàsquet de multiesport al CEIP Mitja Costa | PiLAr ABiÁn

Esport i dinars 
populars a les festes 
de les escoles

El CEIP El Turó va oferir un simulador de windsurf | sAnti romEro El Font Freda va organitzar una pedalada familiar molt participativa | sAnti romEro

en 2 minuts...

> La piscina descoberta obre portes
L’equipament, situat a la Zona Esportiva Centre, obrirà 
les seves portes el 12 de juny i tancarà el 13 de  
setembre, més tard que altres anys. La piscina funcio-
narà de 10.30 a 19h, de dilluns a diumenge. Els abo-
naments –que poden ser individuals, familiars i per a la 
gent gran– ja es poden adquirir a les oficines de l’IME  
(Tarragona, 32) fins al 23 de juliol. 

> Inscripcions d’activitats al carrer
L’IME ha obert les inscripcions per a les activitats esportives 
d’estiu al carrer. El tret de sortida el donarà el 3x3 de bàs-
quet a Can Sant Joan, el 18 de juny a la plaça Bosc. La se-
güent cita serà la diada de tir amb arc, que se celebrarà el 
30 de juny a la plaça de l’Església si les obres ho permeten. 
El 2 de juliol, davant el pavelló Miquel Poblet, es disputarà 
el 3x3 futbol. Les inscripcions per a aquestes tres jornades 
comencen el 2 de juny i es poden fer a les oficines de l’IME  
(Tarragona, 32) fins a dos dies abans de les competi-
cions. Cada inscrit haurà de pagar 4 euros menys per al 
tir amb arc, que és gratuït | NS

> Óscar Marcos, campió de Lliga 
El cadet del Club Català Tir 
amb Arc Can Piqué Óscar 
Marcos –a la imatge– va 
proclamar-se campió de la 
Lliga Catalana de tir de bosc. 
L’arquer va guanyar en la úl-
tima jornada que va tenir lloc 
entre Guardiola de Bergue-
dà i la Poble de Lillet | NS

El torneig aleví i juvenil es va fer al Miquel poblet

CAn PiQuÉ
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BàsQuEt. AE Elvira-La salle

El Torneig es farà els 
dies 13 i 14 de juny

FutBoL. EF montcada

Un any més, l’EF Mont-
cada, amb la col·laboració 
de l’Institut Municipal 
d’Esport i Lleure (IME), 
organitza el 13 i 14 de juny 
una nou Torneig Ciutat de 
Montcada. La competició, 
que arriba a la seva quarta 
edició, es farà per segon 

any consecutiu a les dife-
rents instal·lacions que hi 
ha al municipi. Durant els 
dos dies, tots els equips del 
club disputaran triangu-
lars a l’estadi de la Ferre-
ria i al de Can Sant Joan. 
La competició servirà per 
posar el punt i final a la 
temporada.

Núria Sánchez | Redacció

BàsQuEt. CB montcada

El CB Montcada ja prepa-
ra la pròxima temporada 
i convida a tots aquells 
nens i nenes que vulguin 
practicar esports a provar 
el bàsquet. Els infants nas-
cuts entre el 1999 i el 2000 
poden entrenar els dies 4, 
9 i 11 de juny, de 17.30 a 
18.30h a la Zona Esporti-
va Centre. D’altra banda, 
els nascuts entre el 1996 i 
el 1998 ho podran fer els 
dies 3, 5, 10 i 12 de juny, 
de 17.30 a 19h. La resta 
d’interessats de les catego-
ries cadet en amunt han 
de posar-se en contacte a 
través l’adreça electrònica  
cbmontcada@hotmail.com o bé, 

trucant al telèfon 676 646 
495.

Campionat Catalunya. Els 
conjunts del club que han 
participat al campionat ca-
talà ja han acabat la tem-
porada amb una valoració 
positiva. El júnior de pri-
mer any ha fet un bon pa-
per, tot i perdre la categoria. 
Els montcadencs han tingut 
mala sort amb les lesions i 
això els ha afectat en els en-
trenaments i la competició. 
Aquest equip ha tingut una 
evolució semblant a la del  
júnior femení, un equip que 
“gràcies a l’esforç, la cons-
tància i l’entrenament ha 
evolucionat molt, a pesar 

de ser un conjunt format 
per jugadors de primer 
any”, ha explicat el coordi-
nador del club, César Mon-
fort, qui enguany deixa el 
càrrec i el substituirà Marc 

Fabregat. El cadet B també 
ha fet una bona temporada. 
Ha estat un conjunt molt 
competitiu, però la inferiori-
tat física li ha perjudicat en 
alguns resultats.

Núria Sánchez | Redacció

El club prepara 
el pròxim curs

El júnior ha experimentat una bona evolució, tot i baixar | sAnti romEro

El torneig es disputarà per segon any consecutiu a la Ferreria | ArXiu/sAnti romEro

> El conjunt infantil de La Unió 
es fica a la Final Nacional
L’equip infantil del CGR La Unió s’ha classificat per a la Final Na-
cional de Rítmica, que es disputarà a Girona el 23 de maig. Les 
montcadenques van aconseguir el seu bitllet després de finalitzar 
a la quarta posició a la Final Territorial per equips que es va fer a 
Igualada el 9 de maig. En aquesta competició també va participar 
el conjunt cadet del club –a la imatge–, que va ser sisè i es va 
quedar a les portes de la classificació –entraven els cinc primers 
equips–. D’altra banda, Patrícia Jané i Helena Bea van ser sisena 
i setena respectivament a la Final Nacional Individual de Rítmica, 
que es va fer el 17 de maig a Sant Carles de la Ràpita | NS

mj CAstELLAno

Bona acollida de la 
primera Trobada
L’AE Elvira-La Salle va or-
ganitzar la primera Troba-
da d’Escoles el 9 de maig. 
La jornada va ser un èxit de 
participació i organització i 
va comptar amb la presèn-
cia d’equips del CEIP Sant 
Gabriel de Ripollet. D’altra 
banda, l’entitat local ha fet 
una crida per captar més in-
fants de cara a la tempora-
da vinent. El club, que poc 

a poc va creixent, ha obert 
les inscripcions per a nens 
d’entre 5 i 14 anys que vul-
guin jugar a bàsquet i diver-
tir-se. Els infants i joves inte-
ressats, de qualsevol centre 
educatiu, poden enviar un 
correu electrònic a l’adreça  
elviralasalle@gmail.com o bé 
passar per les pistes del 
CEIP Elvira Cuyàs els di-
mecres i divendres, de 17 a 
18.30h. 

Núria Sánchez | Redacció

El Santa 
Maria podria 
recuperar 
el planter

Després de tres anys sense 
planter, el Santa Maria po-
dria crear-ne la temporada 
vinent fins a quatre equips. 
Actualment, el club només 
té un sènior que milita a la 
Segona Territorial. L’entitat 
està creant la Fundació Es-
portiva de Terra Nostra, 
oberta a infants de tots 
els barris. El projecte in-
clou la creació d’una junta 
que treballi en la confecció 
d’un prebenjamí, un ben-
jamí, un aleví i un infantil. 
Els interessats poden fer 
les inscripcions al Casino 
de Terrra Nostra, l’Alzina, 
Marisqueria Romero o La 
Cova. Fins ara, no hi ha 
cap equip constituït, però 
la direcció està dissenyant i 
assentant les bases del nou 
projecte esportiu.

FutBoL

Núria Sánchez | Redacció

L’Escola va participar a la trobada disputada al CEIP Elvira Cuyàs | sAnti romEro

El CFS 
Montcada 
prepara 
un torneig

El CFS Montcada ja ho 
té tot a punt per celebrar 
els dies 6 i 7 de juny un 
torneig de futbol sala a la 
Zona Esportiva Centre i al 
CEIP Reixac. Per a aquesta 
competició, el club montca-
denc ha convidat equips de 
renom com La Unió, el Rà-
pid Santa Coloma, l’Acció 
Sant Martí, el Montmeló, el 
Segarra, el Mollet, el Cas-
tellar, el Premià i el Vincit. 
El torneig està organitzat 
conjuntament amb l’FS 
Monistrol i la competició 
acollirà triangulars des de 
les categories prebenjamí 
fins a la infantil. Els guan-
yadors de tots dos tornejos 
s’enfrontaran en una fase 
final que tindrà lloc el 15 de 
juliol al complex esportiu 
Claret de Barcelona.

FutBoL sALA

Núria Sánchez | Redacció



>A títol personal
Silvia Díaz

Mercedes Corbera
Somriues a domicili. L’augment de l’esperança de vida i la recent aposta de les administracions per atendre 
els  col·lectius vulnerables fan que la professió de la Mercedes Corbera sigui fonamental en els nostres dies. “És la 
feina del futur”, diu aquesta veïna del Pla d’en Coll, de 51 anys, que s’hi dedica des de fa més d’una dècada, primer 
a Barcelona i des de fa un parell d’anys, a Montcada. És una de les 40 treballadores familiars que fan l’atenció do-
miciliària que coordina Serveis Socials amb la marca Millor a casa  i ajuden a millorar la qualitat de vida dels usuaris 
i donar un cop de mà, sovint fonamental, a les famílies. “Sóc una mica pallassa, intento arrencar un somriure a to-
thom”, diu la Mercedes d’ella mateixa, reconeixent que no sempre es fàcil treure allò positiu en entorns complicats. 
Persones que fa anys que no surten del llit, famílies desestructurades amb algun membre drogodependent, cuida-
dors que no poden deixar sol el malalt... aquests són alguns dels escenaris amb els quals gent com la Mercedes 
conviu cada dia. “Quan a la tele parlen dels dependents sempre surten els voluntaris, però ningú no se’n recorda, 
o potser es desconeix, que nosaltres fem una tasca social que sovint va més enllà de la nostra feina”, explica.

“Els usuaris volen, sobretot, 
parlar i que algú els escolti”

Una treballadora familiar es fa o és 
vocacional?
Aquesta professió t’ha d’agradar per-
què s’ha de tenir molt d’estómac i ser 
capaç d’afrontar situacions difícils. No 
la recomano a persones que estiguin 
a l’atur i vulguin provar només per te-
nir feina. A mi sempre m’ha captivat 
tractar amb la gent gran i fins i tot amb 
persones amb un caràcter difícil.
I, a banda de tenir aquesta base prè-
via, com es forma una treballadora?
Durant anys hem hagut de sentir, 
despectivament, que la nostra feina 
només era la de rentar culs. És molt 
més que això. Hem de saber fer cures 
si els usuaris es fan mal, moure’ls co-
rrectament i donar suport en tasques 
administratives. Fem cursos de reci-
clatge periòdicament.
I han de saber escoltar...
Els dependents se senten malament, 

fins i tot, depressius. Molts tenen la 
seva família, que està disponible sem-
pre per portar-los al metge o en temes 
de paperassa, però per comentar les 
coses del dia a dia, o parlar de la seva 
relació familiar, els agrada fer-ho amb 
nosaltres. I som fonamentals per a la 
gent que viu sola. Faig un servei a una 
dona cega que no viu amb ningú i, 
quan vaig a casa, seva per a ella és 
una festa i potser només seiem al sofà 
mentre li explico el que surt a la tele. 
Però jo només estic una hora i mitja 
amb ella i el dia en té 24.  
Sempre té ànims per transmetre 
“bon rotllo”?
Forma part de la meva feina. Quan 
em poso la bata, deixo fora les meves 
preocupacions i intento transmetre 
positivisme a les famílies, que sovint 
viuen situacions dures. Hem de mos-
trar-nos fermes, fins i tot quan mor un 

usuari. Nosaltres estem per ajudar, 
encara que, com tots som persones i 
ens dol que desaparegui algú estimat, 
després plorem a casa.

Com és el seu dia a dia?
Treballo de 8 a 15h i porto un total de 8 
serveis. Cada dia vaig a casa d’un nen 
hiperactiu, que té la mare en cadira de 
rodes. Ajudo la dona en la seva higie-
ne i porto l’infant a l’escola. Després 
vaig a casa d’una dona invàlida. A la 
resta de serveis vaig dos o tres cops 
per setmana i la majoria són higienes 

d’usuaris que no poden sortir del llit.
Amb la seva experiència, haurà vist 
tota mena de casos...
Quan treballava a Barcelona vaig fer 
un servei a casa d’una dona mig cega 
que tenia teranyines com les de les 
pel·lícules de terror. També vaig haver 
d’atendre un home que feia dos anys 
que no es rentava. A Montcada no he 
viscat casos tan extrems, encara que 
m’he trobat alguna casa força bruta.
Parli’m d’escenaris familiars durs.
A la Ribera, per exemple, amb una 
companya atenc una dona amb al-
zhèimer que viu amb la seva cunya-
da, que és al llit fa anys. Per als fami-
liars, tenir dos malalts a la mateixa llar 
és molt dur.
Les famílies no col·laboren?
Hi ha de tot. Sempre insistim en què 
som un suport i que entre tots hem 
d’atendre l’usuari però hi ha qui creu 

que nosaltres som les que ens hem 
d’encarregar de tot. En alguns casos, 
he posat un bolquer a un malalt un 
dia i fins al següent ningú no li ha can-
viat. Però després hi ha familiars que 
mantenen els usuaris com a reis.
Com valora l’atenció a Montcada?
Millor que a Barcelona. Allà, les assis-
tents socials no s’implicaven tant i dis-
posàvem de molt pocs llits adaptats. 
Em suposava fer un gran esforç físic. 
A més, jo tinc fibromiàlgia.
I com s’ho fa si té una crisi?
Fent molt d’esforç. Intento agafar la 
baixa el menys possible perquè estar 
aturada em deprimeix, però reconec 
que de vegades se’m fa molt difícil.
Què pensa de la llei de dependència?
És un suport més per a les famílies. 
Però s’ha de tenir clar que els diners 
són per ara, no per estalviar, que hi 
ha qui se’ls guarda.

“Quan em poso la bata, 
deixo fora els meus 
problemes i tracto de 
ser positiva amb els 
malalts i les famílies”

 sAnti romEro

Treballadora familiar


