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El capità Xavi Alonso 
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policia de proximitat
El servei s’activarà al 
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> Retalls d’història: El Museu edita un documental sobre la dècada dels anys 30 i 40. pàg. 24

> Esports: El femení de l’Escola de Futbol aconsegueix la salvació en el darrer sospir de lliga pàg. 27

El nou túnel de la C-17 
s’obre al trànsit el dia 8
Adéu als embussos | El nou traçat 
eliminarà els semàfors i les cues. 

Després del pregó, a càrrec del productor de cinema montcadenc Albert Espel, la plaça de l’Església es va omplir de cintes de colors

núm. 343
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època iii

La Festa Major nota els efectes de les obres
La manca d’un espai centralitzat ha restat participació als actes. pàgs. 3 i 4

Els cines 
podrien 
tornar 
a obrir

L’actuació segueix | Falta acabar 
els laterals i les rotondes. pàg. 6

> EL pUNT

Les sales han tancat 
per fallida pàg. 8
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A falta de les valoracions definiti-
ves, un dels comentaris més gene-
ralitzats sobre la Festa Major 2009 
–que s’ha fet entre el 29 de maig 
i l’1 de juny– és que hi ha hagut 
menys participació que altres anys 
a la majoria dels actes. Per a la Re-
gidoria de Cultura hi ha hagut un 
factor clau que explicaria aquest 
fenomen: les obres del carrer Ma-
jor, que han inutilitzat l’espai cen-
tral de la festa. La regidora de Cul-
tura, Amèlia Morral (CiU), no té 
cap dubte que aquesta circumstàn-
cia ha estat “un element distor-
sionador que ha fet minvar la 
participació de la gent, fent que 
se sentís desubicada”. El pont de 
tres dies i el bon temps també han 
provocat que molts ciutadans mar-
xessin fora del municipi. 
Alguns dels actes més participa-
tius han estat els espectacles de 

circ, a la plaça Joanot Martorell, 
un espai ja consolidat, i el concert 
de l’Espingari, amb més de 700 
persones. L’Espai Putxinel·lis, 
amb titelles cada tarda al carrer 
Major, també  ha tingut una bona 
acollida. 

En canvi, els balls a la pista co-
berta municipal no han tingut 
l’afluèn cia d’anys anteriors ni 
tampoc el Correfoc. El nou esce-
nari del programa, la plaça Joan 
Fuster, de Pla d’en Coll, on es 
van programar algunes activitats, 
no ha funcionat com s’esperava i 

ha posat en evidència el desconei-
xement de molts ciutadans dels 
espais urbans més recents.

Bé per a Barraques. La principal 
novetat, l’Espai Barraques, da-
vant del pavelló Miquel Poblet, 
sí ha tingut una bona resposta 
per part del públic jove que ha 
acudit als concerts programats 
durant les tres primeres nits amb 
grups locals. Roser Alcázar, por-
taveu de la Comissió, creu que 
s’han de pol·lir alguns aspectes 
però destaca que “hem encès 
l’espurna per tal que més enti-
tats s’afegeixin a la festa”.
El programa va cloure amb un 
castell de focs artificials davant 
de La Salle. Morral confia que 
l’any vinent la conjuntura eco-
nòmica permeti tornar a fer el 
concurs de focs i el mercat me-
dieval.

Cultura reconeix que les obres de reforma 
del carrer Major han ‘distorsionat’ la festa
L’Espai Barraques, davant del pavelló Miquel poblet, va atraure el públic jove als concerts de grups locals durant les tres primeres nits

Laura Grau | Montcada

Actualitat

fEstA MAjor 2009

Morral confia que la 
conjuntura econòmica 
permeti fer el concurs 
de focs i el mercat 
medieval l’any vinent

La companyia Tot Circ va representar l’espectacle de circ ‘Caravan’ el dissabte a la tarda a la plaça Joanot Martorell   

Actualitat
laveu.cat

LA FEstA En iMAtgEs
En la pàgina següent fem un recull 
dels actes més destacats del 
programa festiu. 

pàg. 4

Espectacle de llum i color de la pirotècnia Tomàs que va posar punt i final a la festa

El grup local de música celta Nigram va ser un dels convidats de L’Espai Barraques

L’alcalde, César Arrizabalaga, Albert Espel i el primer tinent d’alcalde, Joan Maresma, al pregó
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La plaça Joan Fuster, al Pla d’en Coll, va acollir l’espectacle d’animació ‘Farsants’ El Correfoc va ser força espectacular El grup d’havaneres L’Espingari va presentar el seu nou disc ‘Montcada i Reixac’

Membres de l’AV de Montcada Nova van preparar la 29a Arrossada popular al Parc Salvador AllendeLa Cobla Nova Vallès va amenitzar un dels balls de sardanes El grup Xarop de Canya va encapçalar la Cercavila Tradicional del diumenge

Les activitats infantils, com les titelles, han estat de les més multitudinàries del programa festiu Integrants de l’AV de Font Pudenta preparant les sardines a la brasaEl concert d’Anna Luna és va traslladar a l’Auditori

L’exhibició d’esports rurals d’Euskadi va tenir força públic Al final de les partides ràpides d’escacs, els guanyadors van posar amb els trofeus i les autoritatsUn original biquini de les puntaires, al carrer Major

L’Espai Putxinel·lis, cada tarda al carrer Major, va tenir un públic fidel els tres dies de la festa

L’Orquestra Privada va fer les delícies dels aficionats als balls clàssics El grup  Dekrèpits va sorprendre amb la força del seu directe a l’escenariEl rock de La Rubia del Fa va obrir divendres els concerts a les Barraques

El cantant de Dona Hamaca, a Les Barraques Imatge de grup dels participants al concurs de Tir al plat organitzat per la societat El Tordo

Un reportatge fotogràfic d’Ángel Henares, Josep M. Fresneda, Manuel Almagro, Manuel Gallart, Òscar Barcons, Pedro Caballero, Pedro Garcia, Laura Grau, Pilar Abián, Roser Alcázar i Olga Iranzo

fEstA MAjor 2009

més fotos a laveu.cat/galeria

04 Actualitat
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El nou pont soterrat de la C-17 
s’obrirà al trànsit el proper 8 de 
juny, a les 17h, en presència del 
conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques, Joaquim Nadal, 
i l’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC). Corsán-Corviám, l’em-
presa encarregada de les obres, 
ja està enllestint els últims detalls 
de la infraestructura que té 800 
metres de recorregut, comença a 
la plaça Espanya i acaba a l’al-
çada del CEIP Elvira Cuyàs. 
Un cop els vehicles circulin per 
aquest nou tram, les obres es 
desplaçaran als laterals, per on 
discorrerà el trànsit de caire més 

intern i també s’acabaran d’habi-
litar les dues rotondes previstes. 
Una d’elles, la del carrer Caste-
lló, està força avançada i l’altra 
és la que queda a la mateixa pla-
ça Espanya.

“El tram que ara s’estrena afec-
ta la circulació de pas; a nivell 
intern, encara notarem els efec-
tes de les obres, ja que falta aca-

bar els laterals i les rotondes”, 
ha dit Arrizabalaga. Aquesta part 
de l’actuació també la sufraga la 
Generalitat, mentre que l’Ajunta-
ment haurà d’assumir la urbanit-
zació de la rambla prevista en la 
superfície del tram soterrat.

Pont elevat a Can Sant Joan. La 
mateixa empresa que ha fet el tú-
nel de la C-17 serà la que dugui 
a terme la construcció d’un pont 
elevat a l’alçada de la gasolinera 
de Can Sant Joan amb l’objec-
tiu de suprimir els semàfors que 
hi ha en aquest punt, on el vial 
conflueix amb la N-150. L’obra, 
que inicialment s’havia de fer en 

paral·lel amb la del soterrament, 
s’ha endarrerit per problemes  
derivats del desviament de cana-
litzacions de serveis. Segons fonts 
del Departament de Política Ter-
ritorial, l’actuació començarà en 
breu i durarà aproximadament 
dos anys.
Les obres de la C-17 es van iniciar 
a final del 2006 –amb un cost inicial 
de més de 33 milions d’euros– amb 
l’objectiu d’acabar amb els semà-
fors existents i evitar els embussos 
que hi ha en hores punta d’entrada 
a Barcelona. En clau local, la nova 
infraestructura servirà per acabar 
amb una barrera històrica que di-
vidia Mas Rampinyo en dos.

L’asfaltat del tram soterrat de la C-17 al seu pas per Mas Rampinyo s’ha fet amb un sistema que redueix la contaminació acústica, tot i així no es descarta instal·lar barreres si el soroll provocat pel pas de vehicles causa problemes als veïns

Notícies CAs AisMALiBAR
La direcció i el comitè no arriben 
a cap acord en les converses 
amb el Departament de Treball

OBREs DEL CARRER MAJOR
La remodelació entra en una nova 
fase que afecta la totalitat de la 
plaça de l’Església 

pàg. 9 pàg. 11

laveu.cat/noticies

El soterrament de la C-17 acaba amb una 
barrera històrica que dividia Mas Rampinyo
El vial s’obrirà al trànsit el dia 8, a les 17h, i les autoritats faran un recorregut pel túnel des de l’entrada més propera a la comissaria dels Mossos

Pilar Abián | Redacció

NoVA INfrAEstrUCtUrA VIÀrIA
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La segona fase del 
projecte de la C-17 
preveu eliminar 
els semàfors en la 
connexió amb la N-150

Nova passarel·la

 

Per millorar la connexió entre la 
Rasa i el Pla d’en Coll, el projecte 
de la C-17 inclou també la cons-
trucció d’una nova passarel·la 
que substituirà la que hi ha ac-
tualment uns metres més enllà 
de la comissaria dels Mossos. El 
pont per a vianants i bicicletes 
es farà a prop de l’antic i tindrà 
un disseny més modern que 
incorporarà ascensors per faci-
litar-hi l’accés a persones amb 
mobilitat reduïda o amb cotxes 
d’infants. Les obres tindran un 
cost de 853.804 euros i el ter-
mini d’execució previst és de 6 
mesos | PA
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La unitat de policia de proximitat 
es posarà en marxa al setembre. 
El Ple de maig, fet el dia 28, va 
aprovar la modificació de la re-
lació de llocs de feina, un tràmit 
necessari perquè sis agents i un 
caporal del cos local passin a ser 
policies de barri després de l’es-
tiu. Aquesta actuació és la part 
més visible del Pla Estratègic 
de la Policia Local, un projecte 
que es va aprovar inicialment al 
maig del 2008 però que va topar 
amb l’oposició de bona part de 
la plantilla. 
“Al febrer vam iniciar les nego-
ciacions i, després d’un procés 
llarg i no exempte de dificul-
tats, hem arribat a un acord”, 
va explicar la presidenta de l’Àrea 
Interna, M. Carmen Porro (PSC). 
El consens amb la plantilla i els 
sindicats va ser l’argument pel 
qual ICV-EUiA va votar a favor 
del projecte, com també ho va 
fer el PPC. Esquerra va votar en 
contra. “El projecte és el mateix 
de fa un any i aleshores vam 
votar en contra, per coherència 
mantenim el sentit del vot”, va 
explicar el regidor Jordi Sánchez, 
qui, no obstant, va valorar positi-
vament el procés negociador.

Escoltar les inquietuds veïnals. 
L’agent de proximitat treba-

llarà per a un districte concret 
del municipi i serà el receptor i 
l’emissor de les inquietuds veï-
nals i l’enllaç entre la ciutadania 
i l’administrció. El pla divideix el 
territori en cinc zones –Can Sant 
Joan, la Ribera i Can Cuiàs; Ter-
ra Nostra i Font Pudenta; Mont-
cada Centre; Mas Rampinyo 
i Pla d’en Coll i Mas Duran– i 
en totes es desplegarà un agent 
de barri a excepció de Can Sant 
Joan, la Ribera i Can Cuiàs, on, 
per densitat de població i com-
plexitat del territori, n’hi haurà 
dos. L’agent de barri treballarà 
en horari de matí i de tarda.

PLE DE MAIG

La policia de proximitat començarà 
a funcionar a partir del setembre
L’actuació és un dels punts més importants del pla Estratègic de la policia Local aprovat inicialment al maig del 2008
Silvia Díaz | Montcada

Dos agents de la Policia Local de Montcada conversen amb dues veïnes a l’avinguda de la Unitat, davant l’Ajuntament

altres punts

Tots els grups municipals van 
aprovar per unanimitat al Ple 
de maig una moció en contra 
del trasllat de la seu de manteni-
ment d’Adif a Can Sant Joan. El 
text insta l’empresa ferroviària a 
buscar una altra localització i de-
nuncia que hagi pres una decisió 
“sense tenir en compte el muni-
cipi”. El document també critica 
que l’empresa no hagi valorat la 
proximitat del veïnat a l’hora de 
prendre aquesta decisió i explica 
que el projecte i les informacions 
que posteriorment han donat els 
tècnics d’Adif a l’Ajuntament tren-
quen amb la voluntat municipal 
d’acostar els serveis ferroviaris a 
Can Sant Joan, intenció que que-
da reflectida en les al·legacions al 
desdoblament de la línia de Vic. 
Els portaveus d’ICV-EUiA i d’Es-
querra, Josep M. González i Mar-
ga Aguilar, respectivament, van 
coincidir a criticar que “el que 
ha fet Adif amb l’Ajuntament 
és el que el govern acostuma a 
fer amb l’oposició, no informar 
mai de les decisions dels temes 
de ciutat”. La portaveu del PPC, 
Eva García, va dir al govern que 
li sorprèn “la poca força que 
tenen al Ministeri de Foment”. 
L’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC), va valorar positivament 
que els grups donessin suport a 
la moció: “L’important és que 
tots estem d’acord, la resta són 
opinions pròpies de cada grup 
municipal”.

Oposició total     
al projecte de la 
nova nau d’Adif 
a Can sant Joan
Silvia Díaz | Montcada

Moció per atorgar la Creu de Sant Jordi a La Salle

 

Els grups municipals del PSC, 
CiU i PPC van votar a favor a una 
moció per donar suport a la can-
didatura de La Salle per rebre la 
Creu de Sant Jordi que atorga la 
Generalitat. La Salle Montcada 
celebrarà l’any vinent el seu cen-
tenari. “L’escola ha contribuït al 
teixit educatiu, social i esportiu 
del municipi”, va explicar Joan 
Carles Paredes, portaveu de CiU, 
el grup impulsor de la moció. ICV-
EUiA es va abstenir i Esquerra va 
votar en contra. “Considerem que 
La Salle no compleix els requisits 

per rebre aquesta distinció”, va 
manifestar la portaveu republi-
cana, Marta Aguilar. 
La sessió va aprovar per unanimi-
tat un conveni entre l’Ajuntament 
i diversos organismes per tal de 
compartir sistemes d’informació. 
La millora afecta la tramitació en-
tre administracions, el requeri-
ment de dades, l’IDEC Local 
(in for mació geogràfica), la comu-
nicació telemàtica del domicili de 
residència i les factures digitals. 
L’objectiu és evitar desplaçaments 
innecessaris als usuaris | SD
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En només 15 dies han tancat les sales de 
cinema i la botiga d’electromèstics Miró
La gerència del complex anuncia que els cines tornaran a obrir “el més aviat possible”, enmig d’un panorama incert per la baixa afluència de públic

Els cinemes de Mas Rampinyo 
podrien reobrir en els pròxims 
dies amb un nou operador, des-
prés que el passat 20 de maig l’es-
tabliment –gestionat per l’empre-
sa Cines Montcada SL– tanqués 
portes “per raons tècniques” i 
acomiadés els treballadors. Així 
ho ha anunciat la gerent del Cen-
tre Comercial El Punt, Maria 
Rosa Gómez, qui ha confirmat 
que es troben en converses per 
tornar a oferir el servei “el més 
aviat possible”. En aquest sentit, 
l’alcalde de Montcada, César Ar-
rizabalaga (PSC),  ha puntualitzat 
que “és molt probable que no 
es puguin mantenir en funcio-
nament la totalitat de les set sa-
les actuals”. També recentment, 
la botiga Electromèstics Miró ha 
clausurat el negoci perquè, se-
gons la cadena, la poca afluència 
de públic agreujada ara amb el 
tancament dels cinemes. Fonts 
de l’Ajuntament han confirmat 
que també hi ha converses per-
què una altra empresa s’instal·li a 
l’espai que ocupava l’establiment 
d’electromèstics tancat.
Alguns clients temen que a l’equi-
pament de Mas Rampinyo, inau-
gurat fa dos anys, es repeteixi el 
que ha succeït al Centre Comer-
cial Can Cuiàs, on només segueix 

obert el supermercat de la cadena 
Mercadona, mentre que la resta 
de botigues ha tancat. De fet, el 
principal reclam de l’equipament 
construït als terrenys de l’antic 
Club d’Aismalibar és  també Mer-
cadona, que atrau la majoria de 
visitants. “Jo només vinc aquí 
per comprar al supermecat”, 
reconeix Dolores Morales, una 
veïna de Mas Rampinyo. 

Preocupació comercial. Els pro-
pie taris d’alguns negocis d’El 
Punt veuen el futur amb incerte-
sa. Alguns coincideixen a desta-
car que les obres de soterrament 
de la C-17 i la crisi econòmica 
que ha convertit Mas Duran en 
un barri fantasma han perjudi-
cat molt el seu arrelament entre 
la població. “Crec que tampoc 
s’han fet suficients campanyes 
per donar a conèixer el centre, 
tenint en compte que Montca-
da està molt dividida”, opina 
Juan González, de la cafeteria 
Expressatè. En aquest sentit, la 
gerent de l’equipament considera 
que s’estant invertint molts esfor-
ços per atreure clients: “Tenim 
una mitjana de 35.000 vehicles 
al mes al pàrquing”, ha dit Gó-
mez, qui confia que la fi de les 
obres i de la crisi suposi un re-
llançament d’El Punt.

Sílvia Alquézar | Mas Rampinyo

CENtrE CoMErCIAL EL PUNt

Unes veïnes observen l’entrada dels cinemes del centre comercial que estan tancats des del 20 de maig per fallida econòmica
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El tancament dels Cinemes Mont-
cada i Electromèstics Miró va mo-
tivar les preguntes dels tres grups 
en l’oposició al Ple ordinari de 
maig, sobre el futur de l’equipa-
ment. El regidor d’Esquerra, Jordi 
Sánchez, va demanar a la Regido-
ria de Comerç un posicionament 
sobre el futur de l’equipament 
i sobre aquest model de centre 
comercial. La portaveu del PPC, 

Eva García, va demanar al govern 
“quines conclusions extreu da-
vant el tancament de les sales i 
d’algun comerç més”. El portaveu 
d’ICV-EUiA, Josep M. González, 
va preguntar a l’equip de govern 
sobre la situació de l’empresa con-
cessionària del centre comercial, 
SECEM, i si se sap si té previst re-
nunciar al concurs. 
L’alcalde, César Arrizabalaga 

(PSC), va demanar a l’oposició uns 
dies per donar una resposta sobre 
el futur de l’equipament, ja que 
està en converses amb la conces-
sionària. “La intenció és reobrir 
els cinemes, no sabem si amb 
totes les sales, però aquest servei 
conti nuarà; el futur de l’empresa 
concessionària és un altre tema 
perquè viu una situació complica-
da”, va expressar l’edil al Ple | SD

  El tancament de les sales i de Miró genera un debat polític al Ple
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Les obres de remodelació 
continuen amb l’actuació 
a la plaça de l’Església 
El dia 9 es tallarà al trànsit el carrer Barcelona centre

A mesura que ha avançat la re-
modelació del carrer Major han 
aparegut imprevistos, especial-
ment provocats per l’estat obsolet 
del clavegueram. Per tal de sol-
ventar-los i no afectar la data pre-
vista per al final de l’obra, s’han 
fet canvis que, si bé no alteren el 
projecte, sí han modificat les fa-
ses en què estava dividit. Des de 
principi de juny s’està treballant 
sobre la plaça de l’Església –inicial-
ment aquestes obres començaven 
el dia 15– i, en breu, també sobre 
el tram comprès entre els carrers 
Generalitat i Bogatell. El dia 9 és 
previst que es talli el trànsit del 
carrer Barcelona Centre, de tal 
manera que l’accés al nucli antic 
s’haurà de fer pel Baixador de 
Santa Engràcia, que temporal-
ment serà de doble sentit.

Actuació a la plaça. La plaça 
de l’Església es remodelarà 
totalment, incorporant nou 
mobiliari i mesures d’accessi-

bilitat així com la renovació del 
clavegueram. Una de les actua-
cions més emblemàtiques serà 
la recuperació de les escales que 
anteriorment tenia l’Església. Les 
obres han obligat a eliminar 
la zona de càrrega i descàrrega 
que hi havia i, per substituir-la, 
se n’han habilitat dues de noves, 
al carrer Mossèn Castellví, en el 
tram entre Sant Josep i Barcelona 
Centre, i al passatge Rocamora, 
cantonada amb Duc de Tetuan.
L’Ajuntament es manté ferm en 
què les obres avancin ràpid i, en 
una reunió celebrada a final de 
maig amb l’Àrea Metropolitana 
–encarregada de la direcció de 
l’obra–, l’alcalde, César Arrizaba-
laga (PSC), va transmetre aquesta 
inquietud: “Les fases s’han mo-
dificat per garantir la rapidesa 
de l’actuació perquè sabem 
que les obres provoquen mol-
tes molèsties”. La remodelació 
va començar el 30 de març i la 
previsió és que acabi abans del  
Nadal.

Silvia Díaz | Redacció

Aquesta és la vista que hi ha de la remodelació del carrer Major des del balcó de l’Auditori Municipal

CArrEr MAjor

altres obres

 

La Brigada remodela la barana 
del pont dels Hermanos
La Brigada Municipal d’Obres s’ha encarregat 
de condicionar la barana situada al pont dels 
Hermanos, reformant l’anterior infraestructura, 
que es trobava en mal estat, i fent la inscripció 
en relleu del nom i l’escut del municipi. Aquesta 
actuació complementa l’adequació d’altres bara-
nes dutes a terme fa uns mesos, les situades a 
la passarel·la, davant l’escola La Salle i la que hi 
ha al costat dels aparcaments sota l’autopista C-
33.”El nostre objectiu és millorar la seguretat i 
adaptar les baranes a la nova imatge corporati-
va”, ha explicat el regidor de Serveis Municipals, 
Sergio Hermoso (PSC) | SD
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Reconeixement a les empreses locals 
que col·laboren amb programes socials

La cinquantena d’empreses que 
col·laboren amb els projectes for-
matius de les regidories d’Educació 
i de Promoció Econòmica van 
rebre el 28 de maig un reconeixe-
ment de l’Ajuntament a la Casa de 
la Vila. L’homenatge va comptar 
amb la presència de representants 
municipals, la Diputació, Educació 
de la Generalitat així com els alum-
nes, les empreses implicades i els 
instituts que participen al projecte, 

La Ribera, La Ferreria i Montse-
rrat Miró. Fàbriques, botigues i 
tallers, entre d’altres establiments, 
han acollit enguany una trentena 
d’alumnes en pràctiques.
El regidor de Promoció Econò-
mica, Joan Carles Paredes (CiU), 
va agrair la implicació i la dedica-
ció de les empreses per acollir els 
alumnes. La regidora d’Educació, 
Ana Rivas (PSC), va posar de ma-
nifest “l’important lligam” entre 
l’educació i el món empresarial i va 

valorar positivament el desenvolu-
pament del programa de transició 
al món laboral impulsat fa dos anys 
pel departament. 
L’edil va avançar que a l’octubre 
tindrà lloc una jornada durant la 
qual es presentarà una taula de tre-
ball per millorar la qualificació dels 
alumnes i que les empreses tinguin 
bons professionals. L’acte va comp-
tar amb una conferència de Xavier 
Agulló, especialista en corresponsa-
bilitat social de les empreses.

EDUCACIÓ I trEBALL

Fotografia de família d’empresaris, estudiants i autoritats que van participar a l’homenatge

Vendo o alquilo parquing. Para coche o motos. 
Calle Doctor Buxó. Tel. 935 642 401.
Vendo ático seminuevo. 80m2 Plaza Gaudí 
(Montcada Nova), acabados de 1ª, 3 hab, 
comedor de 22m2, cocina 12 m2, terraza 17m2, 2 
baños completos, parking + trastero 7m2. Móvil: 
616 700 484
Vendo o alquilo. Parquing para coche no muy 
grande o para motos. En calle Doctor Buxó. 
Teléfono: 935 642 401

En venda. Sobreàtic de 45 m2, a prop de 
l’Hospital de Sant Pau (Barcelona). Assolellat i 
amb vistes fantàstiques. Dues terrasses de 12 
m2. Preu: 230.000 euros. Telèfon:  935 750 705
Ocasión. Por desalojo de local, vendo arcón 
congelador grande, nevera conservadora, 
báscula, mostrador y caja registradora. Todo muy 
barato. Tel. 607 256 454.
Habitación simple en Montcada. Zona tranquila 
y segura. Cerca de Renfe.  Tel: 606 336 488.

taulell d’anuncis gratuïts     tel. 935 726 491

Una trentena d’estudiants ha fet pràctiques a una cinquantena de negocis del municipi
Silvia Díaz | Montcada

La secretària general d’Ocupació, 
Maravillas Rojo, considera que el 
futur del mercat del treball s’ha 
de basar en un nous valors que 
passen, entre d’altres, per l’espe-
cialització del teixit econòmic dels 
municipis. Rojo, que el 25 de maig 
va fer una conferència a la Casa 
de la Vila convidada pels depar-
taments de Promoció Econòmica 
i Planificació Estratègica, va instar 
els empresaris locals a modificar 
el seu model productiu i la seva 
organització implicant els treballa-
dors i incorporant més flexibilitat 
en la seva activitat. La número 2 
del Ministeri de Treball va defen-

sar les 100 propostes impulsades 
pel govern espan yol i va enumerar 
les qüestions que són prioritàries: 
“l’accés al crèdit perquè empre-
ses i famílies tinguin liquidesa; 
frenar la desocupació; garantir 
les prestacions a les persones que 

s’han quedat sense cobertura; 
invertir en formació i afavorir 
les contractacions”. El regidor de 
Promoció Econòmica, Joan Carles 
Paredes (CiU), va explicar que en 
l’últim any 20 empreses locals han 
presentat expedients de regulació.

Rojo, durant la conferència, amb el regidor de Promoció Econòmica, Joan Carles Paredes

Pilar Abián | Montcada

XErrADA D’oCUPACIÓ

La número 2 del Ministeri de treball 
aposta per canviar el model productiu
Maravillas Rojo explica a Montcada explica les mesures del govern contra la crisi

> Ugt vol reforçar la inserció laboral
El sindicat UGT va presentar el 20 de maig a les autoritats municipals el 
projecte De la incertesa a la inserció laboral, que té per objectiu reforçar 
els espais de treball adreçats a les persones afectades per la situació 
econòmica actual. Els interessats s’han de dirigir al departament de Pro-
moció Econòmica. El coordinador territorial d’UGT al Vallès Occidental, 
Josep Santcristòfol, ha remarcat que aquesta iniciativa “s’adreça a les 
persones en atur i també a les que estan afectades per un expedient 
de regulació”. Per la seva banda, el regidor de Promoció Econòmica, 
Joan Carles Paredes (CiU), ha comentat que “davant la crisi, cal po-
tenciar la formació per facilitar el retorn al món laboral”. El projecte 
s’emmarca dins els serveis que ofereix UGT a través de la Xarxa per a la 
Inserció Laboral, un grup d’iniciatives creades arran la crisi econòmica 
per tal de donar suport a la població que ha perdut la feina | SA 
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Les converses amb treball 
entre sindicats i direcció 
acaben sense acord 
La Generalitat farà públic en breu si accepta o no l’ERo 

El període de negociació entre 
la direcció i el comitè d’empresa 
d’Aismalibar amb la mediació de 
la Inspecció de Treball de la Ge-
neralitat va acabar sense acord 
el 29 de maig, després d’un mes 
i mig de converses. “Estem de-
cebuts perquè no hem acostat 
posicions”, ha dit el president 
del comitè d’empresa, José Anto-
nio Grillo. A partir d’ara, Treball 
emetrà durant els pròxims dies 
un informe on donarà a conèixer 
la seva decisió sobre l’Expedient 
de Regulació d’Ocupació (ERO) 
que deixaria sense feina 46 per-
sones. Els sindicats presentaran 
a Treball un altre informe per in-
tentar convèncer el govern català 
que no accepti l’ERO. 

‘Los lunes al sol’. La plantilla 
d’Aismalibar ha seguit endavant 
amb la plataforma contra els 
ERO i les convocatòries de pro-
testa cada dilluns a la porta de la 

fàbrica que, en les darreres set-
manes, han comptat amb la pre-
sència de diversos polítics. L’1 
de juny, el senador montcadenc 
Joan Josep Nuet, de l’Entesa, i 
l’alcalde de Cerdanyola, Antoni 
Morral (ICV-EUiA), acompa-
nyats per membres de la coalia-
ció de Montcada, van compartir 
l’esmorzar reivindicatiu amb els 
treballadors, als quals van donar 
suport en les seves demandes.

Sílvia Alquézar | Mas Rampinyo

D’esquerra a dreta, Nuet, López Pi, d’ICV de Montcada, i Morral, davant Aismalibar

AIsMALIBAr

La direcció general del grup CIN 
assumirà a partir d’ara la direcció 
de la fàbrica Barnices Valentine, 
ubicada al polígon Can Milans. 
Ricard Agustín, fins ara director 
general i conseller delegat ha dei-
xat el càrrec després de set anys 
per iniciar una nova etapa profes-
sional. El canvi al front de la di-
recció es produeix mesos després 
que l’empresa de pintures, una de 
les històriques de la ciutat –on s’hi 
va instal·lar al 1955– hagi estrenat 
el seu nou emplaçament fora del 
nucli urbà | PA 

Canvis a la 
direcció de 
Valentine

Durant el mes de juny Lafarge de-
senvoluparà un seguit d’activitats 
en el marc del Mes de la seguretat i la 
Salut amb l’objectiu de conscienciar 
els seus treballadors en matèria de 
prevenció d’accidents laborals. Els 
empleats participaran en una gim-
cana destinada a superar proves 
relacionades amb la seguretat i el 
treball en equip, en cursos online 
sobre seguretat vial i en una cam-
panya de donacions de sang | PA 

Mes de la 
seguretat i la 
salut a Lafarge > Els treballadors de prota forcen 

la direcció a arribar a un acord
Els treballadors de Prota SA, situada al carrer Molí 
d’en Bisbe i dedicada a l’aïllament acústic, van fer 
vagues de 24 hores a final de maig (imatge), con-
vocades pel comitè, amb l’objectiu de forçar la di-
recció a que els pagués les nòmines endarrerides. 
Les accions van desembocar en una negociació 
i ambdues parts van acordar que els endarreri-
ments es paguessin prorratejats en les pròximes 
mensualitats. Prota SA també ha pactat els termes 
d’un ERO temporal que afecta 70 dels 77 membres 
de la plantilla. Durant els sis mesos que els empleats 
no vagin a la feina cobraran el 85% del sou | SD 
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oBErt PEr oBrEs

Els comerciants del carrer Ma-
jor duran a terme el dia 15, a les 
17.30h, el primer sorteig de 300 
euros a gastar en botigues adheri-
des a Montcada Centre Comerç 
(MCC), una acció inclosa a la cam-
panya Obert per obres, –promogu-
da per l’MCC i l’Ajuntament– que 
té per objectiu que els clients no 
deixin de comprar en aquesta via 
malgrat la remodelació. 
Els establiments del carrer Major 
repartiran vals entre els clients fins 
a la data del sorteig. La butlleta 
està dividida en tres parts: una se 
la queda el participant, una altra 
s’ha de dipositar en una urna situ-
ada a la Casa de la Vila i la tercera 
és un val amb un acte promocio-
nal de l’establiment que patrocini 
el sorteig de la quinzena. “Hem fet 
que els clients hagin de passar 
expressament pel carrer Major 
per deixar la butlleta per incen-
tivar les compres”, ha explicat el 
president de l’MCC, Jesús Gon-
zález. El sorteig serà un acte públic 
a la Casa de la Vila. 

Silvia Díaz | Redacció

primer sorteig de la campanya que 
promou el comerç del carrer Major
El premi és un val de 300 euros que el guanyador podrà gastar als establiments de l’Mcc

La campanya es complementa amb cartells que es poden veure a les portes de les botigues

El gremi i Caixa Catalunya 
acorden potenciar el sector 

El Gremi d’Hostaleria del Vallès 
Occidental i el Barcelonès, amb 
seu al polígon de la Ferreria, ha 
signat un acord amb Caixa Cata-
lunya que permet als associats ob-
tenir una targeta Mastercard que 
els comportarà avantatges per a 
la seva activitat comercial. La tar-
ja serà un distintiu per als usuaris, 
que no hauran de pagar res per 
obtenir-la, però sí caldrà tenir un 
compte obert a l’entitat financera. 
El conveni fixa que els associats 
que disposin de lector de targetes 
de crèdit d’aquesta entitat finan-
cera pagaran 0,75 euros per cada 

operació, tot i que ambdues parts 
podran millorar les condicions. 
“L’acord és un bon ajut per als 
hostalers i demostra la sensibili-
tat de Caixa Catalunya envers el 
nostre sector”, ha destacat el presi-
dent del Gremi, Enric Gené.

Reelecció del president. D’altra 
banda, Gené ha estat reelegit en 
assemblea com a president de la 
Federació Intercomarcal d’Hos-
taleria i Restauració (FIHR), per 
tres anys més. “Crec que és un 
reconeixement a la feina feta i a 
la gestió de l’associació”, ha dit 
Gené. 

S’ofereix una targeta als agremiats que els comportarà beneficis
Silvia Díaz | Redacció

CoNVENI A L’HostALErIA

La nova junta electa de la Federació Intercomarcal d’Hostaleria i Restauració (FIHR)

xarxa de contactes empresarials

 

Promoció Econòmica fa l’11 de 
juny (15h) la segona edició del 
Getting Contacts a l’Hotel Ciutat 
de Montcada (Verdi, 12), una 
iniciativa que pretén que els em-
presaris locals generin contactes 
per establir xarxes de cooperació 
“La jornada culmina totes les 
accions que fem durant l’any 
per consolidar la xarxa empre-
sarial del municipi”, ha explicat 

el regidor de Promoció Econòmi-
ca, Joan Carles Paredes (CiU).
Els interessats a participar-hi 
han d’omplir un formulari que 
trobaran al web www.getting-
contacts.com. El mateix progra-
ma informàtic crea una agenda 
de 10 entrevistes per a cada 
participant, de possibles clients 
o proveïdors que coneixeran el 
mateix dia de l’acte | SD 
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La Regidoria Dona i Igualtat orga-
nitza el 10 de juny, de 15 a 16.30h, 
a la Casa de la Vila, un taller sota 
el títol “Dones davant la crisi eco-
nòmica” que té com a objectiu 
intercanviar experiències entre 
empresàries i dones amb iniciativa 
per afrontar millor l’actual conjun-
tura econòmica. L’encarregada de 
dinamitzar l’acte serà Núria Viñas, 
directora de la Fundació Interna-
cional de la Dona Emprenedora 
(FIDEM) | PA

taller per 
preparar les 
dones enfront 
la crisi

Una nova guia a internet vol 
impulsar el comerç local
De moment, el portal anuncia una vintena d’establiments 

INICIAtIVA

L’empresa local Asturcat ha po-
sat en marxa una guia comercial 
a Internet comprarenmontcada.com 
amb l’objectiu de promocionar el 
comerç del municipi i de poten-
ciar la seva presència a la xarxa. 
Per 50 euros l’any, les botigues 
poden aparèixer a la guia amb 
tota la informació de l’empresa, 
els seus serveis i productes, en-
llaços a correu electrònic o web, 
telèfons, mapa Google, vídeo 
Youtube i multitud de fotografies 
de l’establiment i dels productes 
a la venda. “Es tracta d’una 
excel·lent eina per als nego-
cis de Montcada i per als que 
requerim dels serveis que les 

empreses del nostre municipi 
ofereixen”, ha explicat un dels 
responsables de la firma promo-
tora, Enrique Camba.

Potencial. De moment, hi ha una 
vintena d’establiments inclosos 
a la guia ja que el portal tot just 
acaba de nèixer. “Molts dels co-
merciants desconeixen i desa-
profiten l’enorme potencial que 
Intener ofereix al petit negoci”, 
afegeix Camba qui considera que 
en un municipi com Montcada, 
que està dividit en molts barris, 
una guia comercial online pot aju-
dar a promocionar establiments i 
serveis que, per desconeixement, 
l’usuari busca fora de la ciutat. 

Pilar Abián | Redacció
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El nou directori ofereix informació d’empreses, amb els productes i els serveis

El Consorci de Turisme del Vallès 
Occidental ha publicat una guia 
de turisme de reunions, una publi-
cació que pretén ser una eina pràc-
tica per a tots aquells qui estiguin 
pensant en celebrar una reunió, 
congrés, jornada o qualsevol tipus 
d’esdeveniment a la comarca. Els 
espais municipals de Montcada 
que destaca la guia són l’Auditori, 
la Casa de les Aigües, el Kursaal i 
la Casa de la Vila | SD

Reclam per 
atraure espais 
de Montcada
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Els partits traslladen la campanya als mercats 
i només dues formacions fan actes polítics

La campanya electoral per a les 
eleccions europees a Montcada i 
Reixac ha estat més aviat discre-
ta. PSC, Esquerra i Ciutadans no 
han fet actes polítics i han optat pel 
porta a porta i la visita als mercats. 
Els socialistes, amb el missatge que 
els partits de dreta han estat els que 
han provocat la crisi i que cal una 
Europa progressista que faci polí-
tiques socials; Esquerra defensant 
una Europa plural que respecti la 
diversitat nacional, cultural i lingü-
ística de la UE i protegeixi la iden-
titat nacional catalana, i Ciutadans 
reclamant que es dignifiqui la vida 
política i es garanteixi la democra-
tització de les institucions. 
Només ICV-EUiA i CiU han fet 
actes polítics per explicar les bases 
del seu programa, mentre que el 
número 4 de la candidatura del PP, 
Aleix Vidal Quadras, va incorporar 
a la seva agenda una visita al Rocío, 
a Mas Duran, el 31 de maig, acom-
panyat de la senadora i presidenta 
del PPC, Alicia Sánchez Camacho 
i de la regidora montcadenca Eva 
García. Els populars van llençar el 
missatge que “votar els socialistes 
farà augmentar la crisi i fer-ho 
pels partits nacionalistes signifi-
ca llençar el vot”.  Vidal Quadras 
tornarà al municipi al 5 de juny. 

Poc interès d’electorat. El secretari 
general d’ICV, Joan Herrera, i el 
coordinador general d’EUiA, Jordi 
Miralles, van manifestar el 29 de 
maig a la Casa de la Vila davant 
d’un centenar simpatitzants la seva 
preocupació per l’escàs interès de 
la ciutadania envers els comicis, en 
considerar que no els afecten. Con-
tràriament, els ecosocialistes soste-
nen que les polítiques que es mar-

quen a Europa són cabdals. “Cal 
que Europa faci un gir a l’esquer-
ra”, va dir Miralles, fent una crida 
a la participació. També Herrera va 
parlar de “plantar cara a la dreta” 
i va reclamar al govern de Zapatero 
concreció i coherència. 
La defensa de l’Europa de les naci-
ons i l’aposta pel corredor mediter-

rani-ferroviari com a eix del comerç 
amb el continent asiàtic van centrar 
discurs que va fer a la seu de CDC 
el 3 de juny el diputat al Parlament 
català Josep Rull, qui va incidir en 
la necessitat que Europa “reconegui 
el fet diferencial català i l’oficiali-
tat del nostre idioma, la vuitena 
llengua més parlada a la UE”.

Pilar Abián i Laura Grau | Montcada

ELECCIoNs AL PArLAMENt EUroPEU

El PSC ha basat la campanya en el contacte directe amb la ciutadania als mercats 
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Més de 23.000 montcadencs podran votar el pròxim 7 de juny una de les 35 candidatures que opten a formar part del parlament de la UE
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Jordi Miralles, en primer terme, amb Laura Campos –regidora per ICV-EUiA– i Joan Herrera El candidat número 4 del PP, Aleix Vidal Quadras, amb d’Alicia Sánchez Camacho i la regidora Eva García

Josep Rull, a l’esquerra, amb el regidor de CiU i president de CDC a Montcada, Joan Carles Paredes

Conferència sobre els nacionalismes d’esquerres

 

Patxi Zabaleta i José Luis Uriz 
són els ponents que el 18 de 
juny, a les 19.30h, intervindran 
a la Casa de la Vila a la confe-
rència titulada Nacionalismes 
d’esquerra que convoca l’Ajun-
tament en el marc dels actes de 
celebració dels 30 anys d’ajun-
taments democràtics. Zabaleta, 

advocat de professió i un dels 
creadors de la coalició abertzale 
Herri Batasuna, va ser també un 
dels impulsors del corrent crític 
Aralar. Uriz, per la seva banda, 
va ser parlamentari del PSOE 
per Navarra en dues legislatures 
i regidor de l’Ajuntament de Vi-
llava (Navarra) | PA 

Militants d’Esquerra van sortir a penjar els cartells del seu candidat el primer dia de campanya
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Dos barris 
recolliran l’oli 
domèstic a 
domicili

L’Ajuntament signarà un conveni 
de col·laboració amb el Consorci 
per a la gestió de residus del Vallès 
Occidental per posar en marxa 
un servei de recollida d’oli domès-
tic. Aquest projecte s’iniciarà amb 
una prova pilot d’un any de du-
rada als barris de Can Sant Joan 
i Can Cuiàs. La recollida es farà 
mitjançant uns contenidors especí-
fics de color taronja instal·lats a la 
plaça del Bosc, al carrer Reixagó, 
a la plaça Nicaragua, al carrer del 
Molí (Can Sant Joan) i als accessos 
de vianants del Centre Comercial 
de Can Cuiàs. En aquests conteni-
dors el veïnat podrà dipositar am-
polles de plàstic plenes d’oli usat. 
Per omplir aquests recipients 
còmodament es repartiran uns 
embuts, que es podran aconseguir 
a l’Espai Cultural Kursaal (Masia, 
37-43) i al Centre Cívic Can Cuiàs 
(Geranis, sn). Els veïns i veïnes de 
Can Sant Joan i Can Cuiàs rebran 
en les properes setmanes un fulle-
tó informatiu on s’explica el per-
què de la importància de reciclar 
aquest producte i el funcionament 
del nou servei.

Sílvia Alquézar | Redacció

ACtIVItAts DE MEDI AMBIENt

El programa d’estiu inclou 
dues visites guiades 
a la Casa de les Aigües
La novetat és un curs sobre fotografia de natura

El servei de Medi Ambient torna 
a obrir la Casa de les Aigües per 
mostrar a la ciutadania el seu va-
lor arquitectònic, la seva història 
i les actuacions que es duran a 
terme en un futur per recuperar 
íntegrament el complex, situat al 
parc de les Aigües. Les visites es 
faran els dies 10 i 17 de juny en 
dos torns diaris, de 16 a 17h i de 
17.30 a 18.30h. L’activitat és gra-
tuïta però cal fer inscripció prè-
via a l’Ajuntament, de manera 
presencial o per telèfon (935 726 
474), de 9 a 14h, o bé enviant 
un correu electrònic a l’adreça 
mediambient@montcada.org. Els 
assistents tindran l’oportunitat 
de conèixer un dels edificis refe-
rents del modernisme industrial 
de Catalunya que obre al públic 
poques vegades durant l’any. 
La Casa de les Aigües és una an-
tiga estació de bombeig de l’aqü-
ífer del Besòs per a l’abastiment 

d’aigua potable per a Barcelona. 
Es tracta d’un conjunt d’edifica-
cions amb una maquinària de 
vapor que, pel seu disseny i carac-
terístiques, és única al món.

Altres propostes. El programa d’es-
tiu de natura incorpora un curs 
teòric i pràctic sobre fotografia de 
natura, per a persones que vulguin 
iniciar-se en aquesta tècnica. L’ac-
tivitat tindrà sis hores de durada i 
es faran el divendres 13 de juny, 
de 18 a 20h, i el dissabte 14, de 
10 a 14h, a la Casa de les Aigües. 
D’altra banda, el dia 6, Medi Am-
bient i l’entitat Acer organitzen 
una nova edició de la Nit d’Estels 
a Sant Pere de Reixac, amb una 
sessió dedicada a l’astronomia i la 
mitologia per aprendre com el cel 
pot fer de guia. L’explicació es farà 
al voltant de l’Església de Reixac, 
a partir de les 21.30h. Aquestes 
dues activitats són gratuïtes i cal 
inscripció prèvia. 

Silvia Díaz | Redacció

Les visites a la Casa de les Aigües acostumen a ser molt participatives

> El primer incendi de l’estiu, a Vallençana
Una guspira elèctrica podria haver estat la causa del foc que es va 
originar el 28 de maig al camí de Turó de Mòia, a Vallençana Baixa, i 
que va cremar entre dues i tres hectàrees de bosc baix. En les tasques 
d’extinció van intervenir 5 camions de bombers, un helicòpter de co-
ordinació i un bombarder, Policia Local, Mossos d’Esquadra i volunta-
ris de Protecció i de les ADF de Montcada i Reixac i Castellbisbal | PA
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Un llac amb crancs, carpes i tortugues

 

“Si no estiguéssim nosaltres això 
seria un abocador”, diu Ricardo 
Ortega, un jubilat montcadenc 
que des de fa un any té un hort 
a la Plana del Besòs, a tocar de la 
carretera de la Roca. Internar-se 
en aquest indret és com viatjar a 
qualsevol poblet d’Amèrica Cen-
tral, tant per la verdor del paisat-
ge, com pel tipus de construccions 
i l’entramat de carrerons. Cada 
hortelà delimita el seu tros de ter-
ra amb somiers i altres materials 
reciclats i aixeca petites cabanes 
per guardar les eines i els estris de 
cuina. Entre setmana els hortelans 
acudeixen cada dia a cuidar i regar 
les plantacions i el cap de setma-
na acostuma a anar-hi la resta de 
la família a passar el dia i fer un 
bon àpat: “A mi se’m cau la casa 
a sobre –diu Manuel Fernández, 
de Badalona– i aquí em distrec i 
alhora trec una bona collita de 
fruites i verdures”. El conreu de 
l’hort s’ha convertit per a molts ju-
bilats en una activitat d’oci que els 
manté actius i motivats.

Rústic i particular. La Plana del Be-
sòs, amb una superfície de 68.000 
m2, alberga un miler d’horts, se-
gons l’última estimació feta per 
l’Ajuntament l’any 2006, quan va  
engegar un estudi per valorar la 
possibilitat de crear zones d’horta 
regulada, un projecte pendent de 
finançament. La major part del 
terreny, que té qualificació rústica, 
és particular, però els hortelans 
desconeixen el nom del propietari: 
“Som conscients que la parcel·la 
no és nostra i que qualsevol dia 
haurem de marxar”, afirma Blas 

Quesada, veí de Santa Coloma de 
Gramenet, que porta 20 anys fent 
d’hortelà.  El projecte de connexió 
de l’autopista AP-7 amb la carrete-
ra de la Roca, en fase d’estudi però 
sense data de realització, podria 
posar fi al fenomen dels horts en 

aquest indret, però no a la necessi-
tat de la gent de recuperar el con-
tacte amb la terra i els seus fruits. 
Prova d’això és l’existència de 
4.000 horts més al Pla d’en Coll, 
al Turó, a Collserola, a Can Cuiàs 
i al Torrent de Can Tapioles. 

rEPortAtGE

patates i tomàquets en temps d’oci
La plana del Besòs és el sector de Montcada que concentra major nombre d’horts, que s’han convertit en una activitat de lleure per a molts jubilats
Laura Grau | Plana del Besòs

Ricardo Ortega, veí de Montcada i Reixac, té plantades al seu hort 160 mates de tot tipus de verdures com faves, tomàquets, carbassons, patates, pèsols, enciams i bledes 

“Som conscients que 
la parcel·la no és 
nostra i que qualsevol 
dia haurem de marxar”, 
diu Blas Quesada

Manuel Fernández esmorza a la cabana que té al costat de l’hort després de treballar-hi

societat
laveu.cat/societat

ROCÍO pARtiCipAtiU
El Mas Duran ha tornat a 
acollir la celebració, cada 
cop més consolidada 

HàBits sALUDABLEs
L’Ajuntament i les entitats fan 
actes per promoure l’alimentació 
sana i l’exercici físic

pàg. 20 pàg. 18
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Els hortelans de la Plana del Besòs 
reguen amb aigua procedent d’un 
petit llac situat al sector. Asseguren 
que és aigua neta, “si no, no hi po-
drien viure  animals com granotes, 
crancs, tortugues, carpes i altres 
tipus de peixos”, argumenta l’hor-
telà Ricardo Ortega. El seu origen es 

remunta als anys vuitanta arran de 
l’extracció de tones de sorra per part 
d’una empresa. Les aigües freàti-
ques i pluvials van fer la resta. Quan 
comença el bon temps hi ha gent 
que, fins i tot, hi va a pescar. Els hor-
telans vetllen perquè es faci un bon 
ús d’aquesta reserva d’aigua | LG



171a quinzena | Juny 2009 Societat

Sota el títol La teva veu, el web 
laveu.cat incorpora a partir del 
15 de juny espais per a la parti-
cipació dels internautes amb la 
publicació d’escrits, preguntes a 
l’administració, enquestes i imat-
ges de tot tipus que tinguin a 
veure amb el municipi.
Les cartes que arribin al correu 
del butlletí municipal apareixeran 
en els dos mitjans, així com les 
preguntes del Fil directe i les fotos 
de la secció El clic. Les persones 
que vulguin fer arribar escrits, 
preguntes o imatges s’hauran de 
subscriure al portal i deixar cons-
tància de les seves dades perso-
nals. Les seccions seran regulades 
pel mateix Llibre d’estil de La Veu 
de Montcada i Reixac.
“Volem fer sentir la veu dels 
nostres lectors i convertir laveu.
cat no només en un referent in-
formatiu sinó en un espai de 
trobada a Internet”, ha explicat  
el gerent de Montcada Comuni-
cació, Lluís Maldonado.

El portal local de notícies multimèdia, estrenat ara fa un any, té un promig de 9.000 visites mensuals

CoMUNICACIÓ

‘Laveu.cat’ obre un espai interactiu 
per compartir opinió i fotografies
Pilar Abián | Redacció
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> laveu.cat, finalista al premi innova
El diari digital laveu.cat ha estat finalista als Premis de la Comunicació Local 
2008 que atorga la Diputació de Barcelona i que es van fallar a Sitges el 
23 de maig. El portal de notícies de Montcada Comunicació va competir a 
la categoria Innova, dedicat a les noves tecnologies, un guardó que es va 
endur diaridebarcelona.cat. Laveu.cat fa tot just un any que es va posar en 
marxa i ofereix informació de la ciutat les 24 hores del dia. “Estem contents 
perquè el nostre mitjà ha estat escollit entre els tres millors”, ha indicat el 
gerent de l’organisme, Lluís Maldonado, qui ha remarcat que el departament 
treballa per seguir innovant i millorant el portal amb noves propostes | SA

premi a un 
espai que emet 
Montcada Ràdio
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El portal de notícies laveu.cat s’actualitza diàriament amb les informacions més destacades que afecten el municipi

Montcada Comunicació va com-
partir un dels premis que es van 
lliurar el dia 23 de maig a Sitges, 
a la gala de la Comunicació Lo-
cal, que organitza la Diputació 
de Barcelona. El programa de rà-
dio Espai Vital, coproduït per les 
emissores de Ripollet, Montcada, 
Cerdanyola, Barberà i Santa Per-
pètua, va rebre el guardó Rosalia 
Rovira com a millor programa ra-
diofònic. Espai Vital, que a Mont-
cada Ràdio (104.6fm) s’emet els 
dimecres de 20 a 21h, és una 
proposta radiofònica feta per per-
sones amb alguna discapacitat o 
malaltia crònica que intenta acos-
tar les seves problemàtiques a la 
ciutadania. Adimir n’és una de les 
entitats col·laborades habituals.

Sílvia Alquézar | Sitges



18 1a quinzena | Juny 2009Societat

 

Una bona alimentació i fer exer-
cici de forma regular són la clau 
d’una vida sana. Aquest és el mis-
satge de la Setmana de Promoció 
de la Salut, una iniciativa muni-
cipal coordinada per Salut Públi-
ca i Consum que a Montcada es 
durà a terme del 7 al 14 de juny. 
El programa inclou xerrades, ca-
minades i activitats esportives que 
es desplegaran per tots els barris 
i compten amb el suport dels 
centres cívics i diverses entitats.  
Una bicicletada popular en BTT, 
promoguda pel Cim i l’IME, pels 
voltants de Montcada obre el ca-
lendari el 7 de juny. Els interessats 
a participar-hi s’han de concentrar 
a les 8h a la plaça de l’Església. 

Propostes destacades. El dia 9, 
dins del projecte La gent gran es 
mou, el Casal de la Mina orga-
nitza una caminada fins al parc 
de Can Cuiàs (17.30h, parc de 
les Aigües). Per a l’11 de juny hi 
ha prevista una altra caminada 
al passeig de la Ribera, el que es 
denomina popularment com la 

ruta del colesterol. La sortida co-
mençarà a les 10h i durant les tres 
hores que es preveu que durarà 
el recorregut hi haurà una visita 
guiada a l’entorn del Besòs i a la 
Casa de les Aigües. 
Del 8 al 13 de juny, Can Tauler 
ofereix una sessió per a joves sobre 
alimentació sana amb tupperware. 

El Casal de la Mina acull una xe-
rrada sobre prevenció de caigudes 
i de l’osteoporosi, el dia 10, a les 
17h. El programa també incor-
pora exhibicions de balls i dansa, 
una el dia 10, al Centre Cívic La 
Ribera (18h) i una màster class de 
batuka el dia 17 (17.30h), a Can 
Cuiàs. 

sALUt

L’ajuntament celebra un any més la Setmana de promoció de la Salut amb un ampli programa

sortides, esports i mostres de dansa 
per promoure els hàbits saludables

Silvia Díaz | Redacció

L’organització Projecte Home ha posat en marxa una iniciativa adreçada es-
pecíficament a les dones drogodependents que es troben en tractament a la 
Fundació, amb seu a Vallençana. Projecte Dona busca la recuperació perso-
nal i la inserció laboral de les dones. En aquest sentit, el secretari de la Fun-
dació Gresol-Projecte Home, Albert Sabatés, va signar el dia 21 un conveni 
amb l’alcalde, César Arrizabalaga (PSC), a través del qual el Consistori aporta 
22.218 euros per poder dur a terme el projecte. “Les dones són minoria en 
els programes que desenvolupem, per això hem posat en marxa aquesta 
iniciativa que ens permet tractar millor les seves especificitats dins d’un 
entorn tradicionalment masculí”, ha explicat Sabatés | SD

> projecte Home engega un pla per a dones 

L’Assemblea de Creu Roja de Cerdanyola, Ripollet i Montcada organitza un 
curs subvencionat, per a persones en situació d’atur, d’introducció al tracta-
ment de persones amb alzhèimer i altres demències, que començarà el 22 de 
juny i es farà a les dependències de l’organització a Cerdanyola (av. de la Creu 
Roja, 25-29). S’hi poden inscriure els majors de 25 anys i registrades al Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC), organisme que, conjuntament amb el Fons 
Social Europeu, financien el curs. Per fer la inscripció cal contactar amb Creu 
Roja al telèfon 936 916 161 | SD

> Curs per atendre els malalts d’alzhèimer

> Dues jornades de donacions de sang al juny

nou curs de cooperació de tazumal
L’ong montcadenca Tazumal Ca-
talunya-El Salvador, amb seu a 
Mas Rampinyo, impartirà els dies 
20 i 27 de juny un curs de coope-
ració internacional adreçat a la po-
blació en general i especialment a 
aquelles persones amb inquietuds 
en qüestions com la solidaritat i 
el voluntariat. Les sessions, total-
ment gratuïtes, es faran a la Casa 
de la Vila, de 10 a 14h. 
Els temes del curs seran el marc 
general de la cooperació interna-

cional, els objectius del mil·lenni, 
el comerç just i la cooperació des-
centralitzada, entre d’altres.
En clau local, els integrants de Ta-
zumal explicaran als alumnes la 
història d’El Salvador –país amb 
el qual l’entitat té més relació en 
matèria de solidaritat– i el procés 
d’agermanament amb Nahulingo, 
municipi salvadorenc agermana-
da amb Montcada. “Farem inci-
dència en els passos que donem 
per aconseguir desenvolupar 
un projecte, des que detectem 

la necessitat fins que la duem a 
terme i com posteriorment fem 
el seguiment”, ha destacat la se-
cretària de Tazumal, Elisabeth 
Andújar. 
Els interessats a fer el curs de Tazu-
mal poden enviar un correu elec-
trònic a l’adreça tazumal_mont-
cada@hotmail.com o bé trucar 
el telèfon 680 797 105. L’any pas-
sat, l’organització va fer una ex-
periència similar amb joves que 
a l’estiu van viatjar a l’Amèrica 
Central.

Silvia Díaz | Redacció

Amb motiu del Dia Mundial Sense Tabac, la Regidoria de Salut Pública i Con-
sum, en col·laboració amb la junta local de l’Associació Espanyola contra el 
Càncer (AECC) i Creu Roja, va instal·lar el 27 de maig una taula  a la plaça 
Lluís Companys per instar els vianants a trencar una cigarreta i a rebre a canvi 
informació sobre les afectacions que l’hàbit de fumar té en la salut. La propera 
sortida de l’AECC local al carrer es farà el 18 de juny amb motiu del Dia Mun-
dial del melanoma o càncer de pell | PA

> Campanya informativa contra el tabac 

> Original passarel·la amb roba de segona mà

El Banc de Sang i Teixits de Catalunya (BST) organitza dues jornades de cap-
tació de sang al municipi que es faran els dies 5 de juny, a partir de les 17 i fins 
a les 20h, al CAP Les Indianes, i el dia 9, a la mateixa hora, a la Casa de la Vila. 
El BST és actualment l’únic banc de sang de Catalunya, resultat de la suma 
de tots els bancs del territori i el responsable integral dels serveis de transfusió 
d’11 hospitals de la Xarxa Pública Catalana. Cada dia fan falta 1.000 dosis, 
com a mínim, per cobrir la demanda | PA

> Freixes reivindica nous models de dona gran
La psicòloga i doctora de la Universitat de Còrdova Anna Freixes –a 
l’esquerra de la imatge acompanyada de la regidora M. Teresa Gallego 
(PSC)– va reivindicar el model i la bellesa de la dona madura durant una 
xerrada que va oferir el 28 de maig a la Casa de la Vila, emmarcada en el 
Dia de la Salut de les Dones. “Quan arribem a la maduresa, les dones 
hem d’escollir si viure amargades i sotmeses a un model establert o bé 
reivindicar la vellesa”, va explicar Freixes, qui afirma que les dones estan 
sotmeses a un model social basat en l’eterna joventut | SD

   
 s

iL
Vi

A 
DÍ

áZ

   
  p

iL
AR

 A
Bi

án

Andròmines organitza el 5 de juny, a les 19h, a la plaça del Bosc de Can Sant 
Joan una desfilada de roba reciclada i de segona mà com a cloenda de la 
celebració del Dia Mundial del Medi Ambient. A més de la desfilada,també hi 
haurà una exposició i venda d’articles dels projectes “Parroparte i Reciclarte 
de Magia”, elaborats amb materials tèxtils reciclats | PA
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Set alumnes de batxillerat del 
municipi han rebut un premi del 
Centre de Recursos Pedagògics 
de Montcada, Ripollet i Santa 
Perpètua pel seu treball de recer-
ca. El lliurament dels guardons 
va tenir lloc el 26 de maig al Cen-
tre Cívic el Vapor de Santa Per-
pètua, en un acte que va comptar 
amb la presència de tots els alum-
nes premiats i les seves famílies, 
a més dels alcaldes i els regidors 
d’Educació dels tres municipis 

i representants de la delegació 
d’Educació al Vallès Occidental.

Guardons. Els treballs premiats 
de Montcada són els següents: 
El cinema: Història i producció 
cinematogràfica, d’Héctor Muñoz 
(IES La Ferreria); L’ONCE: una 
entitat solidària, de Cristina Fer-
nández (IES La Ferreria); La Bor-
sa: elements matemàtics i la crisi 
actual, d’Alejandro Mayol (IES 
Montserrat Miró); Naixement dels 
nens prematurs i dificultats que 

s’hi presenten, de Judit Viñals (La 
Salle); La influència de la publici-
tat televisiva en els adolescents de 
Montcada i Reixac, de Neus Jané 
(La Salle); Estudi demogràfic de 
la població de Montcada i Reixac: 
aplicacions polítiques públiques, de 
Joan Espel (IES La Ribera), i Atles 
de les eleccions locals a Montcada 
i Reixac, d’Albert Vilalta (IES La 
Ribera). “Els temes escollits pels 
alumnes són diversos i de ple-
na actualitat”, ha destacat Maria 
Vide, del Centre de Recursos. 

El lliurament dels guardons del certamen s’ha fet enguany a Santa perpètua de Mogoda

set alumnes de Montcada reben 
un premi pel seu treball de recerca

Silvia Díaz | Santa Perpètua de Mogoda

Els set estudiants de Montcada premiats, amb l’alcalde, César Arrizabalaga (PSC) i la regidora d’Educació, Ana Rivas (PSC)

El Ple de maig, celebrat el dia 28,  
va aprovar per unanimitat el plec 
de condicions per adjudicar la ges-
tió de la futura escola bressol muni-
cipal Can Casamada, equipament 
que a hores d’ara està en obres per 
condicionar l’edifici del carrer Co-
lon. Els treballs acabaran una vega-
da iniciat el curs, al setembre, però 
la titularitat municipal començarà 
quan s’iniciï el curs. Fins que no 
obri portes el nou equipament, que 
oferirà 74 places, els infants matri-
culats faran classe a les dependèn-

cies de l’Escola Bressol de la plaça 
Lluís Companys, però només té ca-
pacitat per a 41 alumnes. La resta 
començarà el curs quan acabin les 
obres. “Amb tota probabilitat, el 
centre estarà en marxa al gener, 
cara el segon trimestre”, va apun-
tar al Ple la regidora d’Educació, 
Ana Rivas (PSC).
D’altra banda, la matriculació a les 
escoles bressol anirà del 8 al 12 de 
juny. Les famílies han de lliurar la 
documentació al centre escollit a ex-
cepció de Can Casamada, ja que les 
matrícules es fan a l’Ajuntament.

L’equipament serà la quarta escola bressol municipal

Obert el concurs per a la 
gestió de Can Casamada

Silvia Díaz | Montcada

Els sindicats han convocat una 
vaga en l’ensenyament per al 
10 de juny, la tercera que es farà 
durant aquest curs per protestar 
contra la nova Llei d’Educació de 
Catalunya (LEC) que vol impul-
sar la Generalitat. Els motius de la 
vaga són els mateixos que en les 
convocatòries anteriors, però amb 
l’afegit que el projecte de llei de la 

LEC està ja en una fase molt més 
avançada. Entre altres motius, els 
sindicats recorden que no volen 
aquesta llei per la falta de consens 
social, ja que consideren que no 
s’ha dialogat amb els sectors impli-
cats. A més, també denuncien que 
amb la LEC hi haurà una desregu-
larització horària i un augment de 
la jornada lectiva | SD

Els sindicats convoquen la tercera 
vaga d’ensenyament el 10 de juny 

EDUCACIÓ
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Dones mortes fins al 2 de 
juny a Espanya víctimes de 
la violència masclista 

0 1 6
telèfon d’atenció a la víctima

20

C. Domènec Fins, 15 
Telèfon 935 651 122
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El sector de Mas Duran, entre 
Montcada i Ripollet, ha tornat a 
acollir una nova edició de la cele-
bració del Rocío català, del 28 de 
maig a l’1 de juny. El bon temps va 
acompanyar la celebració d’aquesta 
edició, tot i que la pluja va deslluir 
els actes del dia 31 a la tarda.
El Rocío Català va començar amb 
el trasllat de la Verge des de la pa-
rròquia de Cerdanyola i amb la 
romeria de les germandats provi-
nents de diferents punts de Cata-

lunya. Els romeus van arribar des 
de municipis com Santa Coloma 
de Gramenet i l’Hospitalet de Llo-
bregat, però també de més lluny, 
com Maçanet de la Selva. 
Tot i que hi ha gent que associa 
el Rocío amb la Feria d’Abril, 
aquestes dues celebracions no te-
nen res a veure ja que la primera 
“és una festa essencialment re-
ligiosa”, segons remarca la Fede-
ració d’Entitats Culturals de Ca-
talunya (FECAC), que organitza 
l’esdeveniment. 

Participació local. Una de les case-
tes instal·lades al recinte era la del 
Grup Rociero montcadenc Capri-
cho Andaluz. “Som quatre famí-
lies les que participem a la festa”, 
va explicar  Antonia Márquez, tot i 
que durant la celebració hi han pas-
sat més d’un centenar de persones. 
El seu pare, Antonio, és el propieta-
ri de la caseta i l’autor d’una espec-
tacular maqueta que es va veure a 
l’entrada de la mateixa i que repro-
dueix l’ermita del Rocío d’Almonte 
(Huelva).

Milers de persones de diferents localitats van passar pel recinte durant cinc dies

trADICIoNs

El Rocío porta un any més la devoció 
a la verge als terrenys de Mas Duran

Rafa Jiménez | Mas Duran

Les germandats dels romeus que van arribar a Mas Duran des de tots els indrets esperen l’ofrena a la verge del Rocío
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Agenda
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15è aniversari d’Andròmines
Amb desfilada de roba de segona mà i 
reciclada i venda d’objectes
Organitza: Andròmines

Nit d’estels a Reixac
Astronomia i mitologia per guiar-nos 
pel cel nocturn de l’estiu
Organitza: Acer i Servei de Medi Ambient

5 de juny, a les 19h 
plaça del bosc de can sant joan

6 de juny, a les 21.30h
església de reixac

ajuntament 935 726 474
ambulàncies 061
atenció ciutadana 010
Sanitat Respon 902 111 444
Mossos d’Esquadra 088-112
policia Local 092
policia Nacional 935 642 450
Taxis 936 917 600Te

lè
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’in
te

rè
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Fa
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rivas, c. conca,10
Duran, av. terra nostra, 37
j.recasens, av.catalunya, 65
Guix, c. major, 25
Miró, c. orquidea, 8
j. relat, c. major, 89
Pardo, c. masia, 2
Vila Nieto, països catalans, 51
j. Vila, pg. Jaume i, 26

5 6 7

12 13 149 10 118

16 515

guix recasens recasens

pardo guix guixrivas Duran J.VilaJ.relat

J.VilaJ.relat rivas DuranV.nieto

17 1918
pardo pardo

20 21

   juny

5 l divendres
Donacions. De sang. Hora: 17h. Lloc: 
CAP Les Indianes.

Desfilada. De roba de segona mà i re-
ciclada. Hora: 19h. Lloc: Plaça del Bosc 
de Can Sant Joan. Organitza: Andròmi-
nes (dins dels actes del 15è aniversari).

6 l dissabte
Festa. Cloenda dels Jocs Escolars Hora: 
9h. Lloc: Parc de la Llacuna de Mas Du-
ran 

Festa Popular. De l’AV Montcada 
Nova amb l’orquestra Guinardó. Hora: 
20.30h. Lloc: Davant del pavelló Miquel 
Poblet. Preu: 3 euros.

Astronomia. Nit d’estels a Sant Pere de 
Reixac. Hora: 21.30h. Lloc: Reixac. Ins-
cripcions: mediambient@montcada.org.

7 l diumenge
Bicicletada. Pels carrers de Montcada 
(acte inclòs dintre de la Setmana de la 
Promoció de la Salut). Hora: 8h. Lloc: 
plaça de l’Església. Organitza: l’IME i el 
Cim.

Concert. De la Coral Mare de Déu del 
Turó i la Coral Nou Món del Guinardó. 
Hora: 19h. Lloc: Abi. 

8 l dilluns
Setmana Cultural. De La Ribera (fins al 

14 de juny). Taller de manualitats per 

a infants del Casal Infantil i Mostra del 

taller de dibuix i graffitti de la Sala Jove. 

Hora: 18h. Lloc: Centre Cívic La Ribera.

9 l dimarts
Donacions. De sang. Horari: 17h. Lloc: 

Casa de la Vila.

Inauguració. De l’exposició del finalista 

del Premi de Pintura Masoliver, Jordi La-

fón. Hora: 19.30h. Lloc: Auditori. Fins al 

19 de juliol.

Vetllada poètico-musical. “La senyora 

NO”, dins del cicle Coses que passen. 

Hora: 20h. Lloc: Kursaal. Organitza: AV 

Can Sant Joan.

10 l dimecres
Taller. “Dones davant la crisi econòmi-

ca”, a càrrec de Núria Viñas, directora 

de FIDEM. Hora: 15h. Lloc: Sala Institu-

cional de la Casa de la Vila.

Inauguració. De l’exposició dels alum-

nes dels Tallers d’Art infantils. Hora: 

19.30h. Lloc: Kursaal.

11l dijous
Inauguració. De l’exposició dels alumnes 
del taller de pintura per a joves i adults. 
Hora: 19.30h. Lloc: Casa de la Vila. 

12 l divendres
Setmana Cultural. De Can Cuiàs, fins al 
23 de juny. Mostra de balls. Hora: 19h. 
Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs.

14 l diumenge
Festa. Dels Amics de Reixac, amb sar-
dames, arrossada popular i ball. Hora: 
11h. Lloc: Reixac.

Teatre familiar. El gall Frederic i la galli-
na Caterina, de la Cia. Pengim-Penjam. 
Hora: 12h. Lloc: Auditori. Preu: 3,5 
euros.

Concert. De fi de curs de l’Associació 
Giravolt. Hora: 12h. Lloc: Gran Casino 
de Terra Nostra.

18 l dijous
Xerrada. Sobre els nacionalismes 
d’esquerres, a càrrec de Patxi Zabaleta i 
José Luis Uriz. Hora: 19.30h. Lloc: Casa 
de la Vila.

tel. 935 751 289  |  De dimarts a dissabte: 17 a 21h.  Diumenge: 11 a 14h

tel. 934 451 888  |  De dilluns a divendres: 8 a 22h. Dissabte:10 a 14h i 17 a 19h. Diumenge:10 a 14h

tel. 935 651 122  |  De dilluns a divendres: 9 a 15h i 17 a 21h. Dissabte: 10 a 14h i 17 a 19h. Diumenge: 10 a 14h

Exposició 
LLOC i ACtE
de Jordi Lafón
9 de juny, 19.30h

Exposició
dels cursos de 
pintura per a 
joves i adults
11 de juny, 19.30h

teatre familiar 
EL gALL FREDERiC 
i LA gALLinA 
CAtERinA
de la pengim-penjam
14 de juny, a les 12h 
preu: 3,5 euros

sala 
principal

Vetllada poètico-musical 
LA sEÑORA “nO”
del cicle ‘coses que passen’
9 de juny, 20h  |  gratuït
sala Joan Dalmau

Exposició dels tallers 
infantils d’arts plàstiques
10 de juny, 19.30h | sala sebastià heredia
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>Editorial
Una festa 
austera

s.o.s!
Si mor la cultura d’una nació, mor la 
nació. Tothom coincideix a dir que el 
cinema és una les expressions de la 
cultura que més influencia la nostra 
percepció de la realitat. Què passaria, 
doncs, si una ciutat en progrés cultu-
ral, com és Montcada i Reixac, perdés 
un dels seus eixos culturals principals? 
Crec que els cinemes de Montcada han 
estat un dels projectes culturals més 
ambiciosos de la política a Montcada. 
Des del seu començament, han asso-
lit les demandes d’un públic que mai 
s’imaginava una aposta com aquesta, 
un cinema que podria ser envejat per 
altres (unes sales impressionants i una 
tecnologia avançada), un somni, una 
utopia per a Montcada. Una utopia 
d’un poble que es veurà frenada si es 
produeix un tancament total del cine-
ma. Un atemptat contra la vida i el de-
senvolupament cultural del poble. Ja 
que tancant el cinema el seu ecosiste-
ma cultural també morirà. 
Quin sentit té ara el centre comercial 
el Punt? Per motius primitius i bàsics 
de supervivència conservarem, com a 
màxim, el supermercat. Però, i pel que 
fa a la motivació de la població? Què 
passa, hem de perdre la nostra única 
zona d’oci, ara que s’estava desenvolu-
pant? Efectivament, no. Montcada ha 
demostrat ser una ciutat culturalment 
progressista que sempre ha lluitat pels 
canvis i, ho hem d’acceptar: la pobla-
ció montcadenca és una població llui-
tadora. Acceptant viure a Montcada i 
més estar en el govern, acceptes viure 
una guerra cultural, que no vol dir una 
ciutat millor, vol dir gairebé una ciutat 
utòpica. Doncs, sent com som i sabent 
les nostres reals motivacions, una ve-
gada més ens hem d’unir per salvar 
un dels castells que tanta feina ens 
ha costat construir (tant exteriorment 
com interiorment, per al cinema han 
estat gairebé 2 anys d’evolució i de 
gran implicació) i evitar que els Cines 

Montcada tanquin, detenint així l’evo-
lució cultural de Montcada i Reixac. 
Lluitem! Ho sento, així ho sento jo.

jordi arjona
Montcada

ies Montserrat Miró
Todavía no asimilamos nuestra sor-
presa al saber que el director del 
IES Montserrat Miró, presidente del 
Consell Escolar, Manuel Vidal, firma 
una carta dirigida al president Mon-
tilla en la que entre otras cosas, ale-
ga  informes indicando “deficiencias 
de estructura y de seguridad” y que 
“son conscientes de la precariedad i 
la inseguridad de las instalaciones”. 
Suponemos que, cuando firma esta 
carta, es consciente de que usted es 
el máximo responsable de la seguri-
dad de los estudiantes, así como del 
profesorado. Cuando se inició el pro-
ceso para que se construyera un nuevo 
IES, a nuestros responsables políticos 
les dolía la boca de decir que  los in-
formes técnicos garantizaban que los 
niños no corrían peligro y que el centro 
escolar era seguro (a no ser que los in-
formes los redactara un técnico que 
preferimos no mencionar). Nosotros 
nos sumamos a esa afirmación de que 
el colegio no es seguro, está claro, 
la arista de la autopista está a me-
nos de 50 m. y no sólo no es seguro, 
sino que además es nocivo para la 
salud, ya que se encuentra en una 
zona acústicamente contaminada, y 
ahí Sr. Vidal, debemos aunar todas 
nuestros esfuerzos para exigir a nu-
estros representantes políticos que 
no comentan irregularidades como 
dice el Síndic y garanticemos que 
el futuro IES Montserrat Miró tenga 
todas las garantías de seguridad y 
Salud que se merecen nuestros hi-
jos. Hace años nos reíamos de la se-
guridad en el trabajo, de hablar con 
el móvil en el coche, de las antenas 
de telefonía... Pues ya hay estudios 

que demuestran lo nocivo que es es-
tudiar en ambientes de ruido. Antes 
de ser aprobado por unanimidad en 
el pleno la cesión de los terrenos, 
¿alguna formación política del mu-
nicipio estudió la situación del solar 
y las afectaciones? Pues está claro 
que no, porque no es políticamente 
correcto estar en contra de una de-
cisión populista. Hasta el día de hoy 
ninguna formación política se nos 
ha dirigido y seguro que ni tan si-
quiera ha contrastado los datos que 
nosotros hemos transmitido a la opi-
nión pública a través de los diversos 
medios de comunicación local. Sr. 
Vidal, le invitamos a que se siente 
con nosotros, contraste toda nuestra 
documentación y aunemos esfuer-
zos para que no se cometan irregu-
laridades y, lo que es peor, poner a 
los niños en peligro.

comisión de vecinos 
carrer costa brava

Pla d’en Coll 

Fiesta Mayor
Quiero hacer llegar mi queja, como 
cuidadana y contribuyente a la Regi-
doria de festejos porque este año la 
Festa Major es de pena. El año pasa-
do estuvo mal, pero es que este año 
se supera. Hablan de la crisis,  vamos 
a ver ¿dónde está la crisis? Señores 
gobernantes ¿qué se hace con el di-
nero público que pagamos todos los 
cuidadanos? La calle Major es la ter-
cera vez que se arregla y esta vez con 
dinero del Gobierno, no del Ayunta-
miento. ¿Por qué no se arregla bien 
de una vez? Además, ahora en pleno 
verano y en fiestas, la verdad, no sé 
en qué estará pensando el concejal 
de Urbanismo si no es en chafar a to-
dos los comercios y bares. Soy socia-
lista de toda la vida y siento vergüen-
za ajena de cómo se están portando 
los gobernantes de dicho partido. La 
Fiesta 2009 es lo más espantoso que 

me he tirado a la cara. Grupos musi-
cales que los conocerán sus padres, 
la Orquesta Meravella que tiene un 
bono con Montcada, porque cada año 
está aquí. ¿Será que no tenemos gru-
pos musicales en España, ni cantantes 
conocidos? Además, nos han quitado 
también los fuegos artificiales, sólo hay 
un día. En cualquier pueblucho tienen 
unas fiestas mayores insuperables, con 
cantantes de éxito actual... Siento ver-
güenza de ser de Montcada.

e. a. s.
Montcada i Reixac 

amic antonio
Amic Antonio, et vaig dir fins aviat  el 
dia abans de la meva marxa a l’es-
tranger, per veure els meus fills i 
néts. Al poc temps d’estar allà em 
vaig assabentar que el 13 de maig 
ens vas deixar. Tant em va sorpren-
dre la notícia que em vaig refugiar en 
la idea que no podia ser veritat. Que 
era un malson. Quan he tornat del meu 
viatge, sense poder treure’m del cap 
la teva pèrdua, he comprovat  que no 
era un malson... era realitat. He hagut 
de despertar... Amic Antonio... ens has 
deixat abans d’hora... molt d’hora. Per 
què, si et quedaven encara moltes co-
ses per fer? Per què has deixat tantís-
sims amics orfes de la teva amistat?
Suposo que allà on estiguis també tin-
dràs molts amics, amics que gaudiran 
de la teva amistat com ho he fet jo. Però 
vull que sàpigues que aquí has deixat 
empremta, amics de veritat que, com 
jo, et tindrem sempre entre nosaltres; 
perquè tu continues sent un líder. 

Florencio Mangas
Montcada

Fe d’errates
A La Veu 341, a la notícia referida a la pre-
sentació del llibre Sang Verda, sobre la his-
tòria del CD Montcada, el representant de la 
família Bonet que hi va assistir va ser Josep 
M. i no pas Narcís, que era el nom del seu 
pare, qui fou un dels fundadors del club de 
futbol.

Enguany la crisi ha fet que 
tinguem un programa de 
festes més auster que altres 
anys, sense noms gaire co-
neguts ni concurs de focs ar-
tificials, ni mercat medie val. 
Malgrat això, d’oferta n’hi 
havia i molta, especialment 
per al públic infantil. Però el 
que més s’ha trobat a faltar 
és gent als actes. L’explica-
ció per a molts és la fugida 
d’una part de la població a 
la costa o a la muntanya per 
aprofitar el pont de tres dies. 
Però a ningú li passa per alt 
que les obres del carrer Ma-
jor han estat un hàndicap i, 
tal com ha reconegut l’Ajun-
tament, han dissuadit molts 
ciutadans de sortir al carrer i 
participar a les activitats.
Un altre factor que hauríem 
de posar sobre la taula és la 
tria d’escenaris, ja que ac-
tualment tot es concentra 
al centre, amb l’excepció 
de Montcada Nova i la Font 
Pudenta, que també fan la 
seva aportació al programa. 
Potser si es programessin ac-
tes a més barris, no es veuria 
tant com la festa del centre 
sinó de tota el municipi. De 
fet, enguany el Consistori ja 
ha donat passes en aquest 
sentit afegint com a espai de 
la festa la plaça Joan Fuster, 
al Pla d’en Coll, on es van 
programar dos concerts –un 
dels quals es va traslladar a 
l’Auditori– i un espectacle 
infantil. L’experiència no ha 
funcionat tal com s’espera-
va, potser perquè molta gent 
no té l’hàbit adquirit, però 
no s’ha de renunciar a seguir 
fent pedagogia perquè els 
ciutadans visquin també la 
festa als barris i no només al 
centre.

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu
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Fil directe amb l’Ajuntament

El proper número, el 19 de juny

Dos mesos i mig després de la seva inauguració, l’aigua de la Lla-
cuna de Mas Duran és totalment verda. Això és normal? Pensava 
que quan es referien a què la zona seria un pulmó verd era per a 
les “2.000 espècies vegetals majoritàriament autòctones” que deia 
l’Ajuntament que s’hi estaven plantant i no pas per l’estat de l’aigua 
de l’estany. Eva gonzalo, regidora de Medi Ambient

Des del departament de Política Territorial de l’Ajuntament es-
tem analitzant aquesta proliferació d’algues  conjuntament amb 
l’Àrea Metropolitana –encarregada del manteniment de l’espai–, 
no obstant això, la llacuna en sí podrà tenir un aspecte similar en 
determinades èpoques de l’any, ja que es tracta d’un ecosistema 
natural que es vol protegir | Jordi Climent, President de l’Àrea 
Territorial (PSC)

señal oculta
A la entrada de Can Cuiàs hay un 
cruce con una señal de ceda el 
paso oculta por vehículos de altas 
dimensiones. Es una zona donde 
creo yo que debería de estar prohi-
bida la parada y el estacionamiento 
por falta de visibilidad. He mostrado 
mi queja a varios cuerpos del esta-
do, pero se ve que este tema no es 
competencia de nadie. Me parece 
muy fuerte que nadie haya tomado 
cartas en este asunto, ya que es un 
tema de seguridad para todos. 

Carmen Mª Rodríguez. Can Cuiàs

som@laveu.catel clic
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Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

jordi climent
Portaveu del PSC

perspectives
Aquest darrer cap de setmana hem celebrat la Fes-
ta Major de Montcada i Reixac. En total, quatre dies 
farcits d’actes de tota mena que han intentat donar 
resposta a les diferents necessitats dels diversos col-
lectius de la ciutat. Tot i que enguany ens hem hagut 
d’estrènyer el cinturó, la participació ha estat impor-
tant a gairebé la totalitat de les activitats que s’han 
dut a terme, i caldria qualificar la Festa Major 2009 
d’èxit total.
Lluny de ser un obstacle, les obres del carrer Major 
han ajudat a distribuir les diverses activitats en es-
cenaris diferents, des de la Plaça Joan Fuster, al Pla 

d’en Coll; fins la Joanot Martorell, rere l’Ajuntament i 
a tocar de la Ribera; passant pels voltants del pavelló 
Miquel Poblet, el carrer Major, el parc de la Font Pu-
denta o el carrer Carrerada.
A més, per primera vegada, un grup de nois i noies 
de la ciutat han optat per organitzar conjuntament 
amb l’Ajuntament part dels actes. Es tracta del col-
lectiu Comissió de Festes Alternatives que, junta-
ment amb d’altres entitats, com la Colla de Diables 
de Can Sant Joan, l’Agrupament Escolta El Turó, 
l’ABI i FACIL, han posat en marxa l’Espai Barraques 
on, des d’una perspectiva que complementa la duta 

a terme fina ara, s’ha aconseguit vestir la Festa Major 
d’enguany d’altres colors, de manera que aquelles 
persones que no trobaven actes amb els que poder-
se identificar, ara sí els han tingut. I el resultat no pot 
haver estat més positiu, la participació ha estat més 
elevada i el jovent de Montcada i Reixac ha gaudit, 
sense sortir de casa, d’aquelles altres opcions que 
també l’interessen, des de culturals i populars, fins 
als musicals.
No hi ha dubte que la unió de perspectives dóna al 
producte resultant millors característiques i propie-
tats i redunda en el bé comú.

Davant la crisi, necessitem un pacte de Ciutat
Vivim una situació de crisi econòmica a nivell glo-
bal d’una intensitat extraordinària i amb unes con-
seqüències que afecten moltes famílies del nostre 
municipi. Són persones que han perdut la seva 
feina o que no poden fer front a totes les despeses 
quotidianes. Estem immersos també en un mo-
ment d’enormes dificultats per a les empreses. La 
crisi financera i els problemes per poder accedir als 
crèdits estan impedint el normal desenvolupament 
de les activitats econòmiques, amb les repercus-
sions sobre l’atur que això comporta. Davant 
aquest panorama excepcional es fa imprescindible 

actuar amb urgència, amb determinació i amb me-
sures concretes que ajudin a superar els greus pro-
blemes que travessen molts dels nostres ciutadans 
i ciutadanes.
L’Ajuntament és l’administració més propera, la que 
millor coneix l’impacte de la crisi sobre la ciutadania 
i la que primer ha d’actuar. Haurà de destinar nous 
i majors recursos, humans i econòmics, a impulsar 
mesures diverses per pal·liar els efectes de la crisi i 
per garantir el benestar de les persones.
Montcada necessita formalitzar un Pacte de Ciutat 
per a la cohesió social davant la crisi, amb el con-

sens de totes les forces polítiques representades 
a l’Ajuntament, obert a la participació dels agents 
socials i econòmics del municipi, amb l’objectiu de 
sumar esforços i establir un diàleg que permeti in-
corporar les aportacions de tothom. Necessita defi-
nir les diverses línies d’actuació, mesures i accions 
a desenvolupar en els àmbits de la formació i l’ocu-
pació, la ciutadania i els serveis socials, la innovació 
i la dinamització econòmica, així com la fiscalitat 
municipal. Estem obligats a donar una resposta als 
nostres veïns, que no són els que han generat la 
crisi i que no poden ser els que la paguin.

sensación de victoria
El pasado fin de semana tuve una agradable sensa-
ción paseando por el Rocío de Montcada con el Vice-
presidente del Parlamento Europeo y candidato para 
las elecciones europeas del 7 de junio, Alejo Vidal 
Quadras, acompañado de Esteban González Pons, 
Portavoz Nacional del Partido y de Alicia Sánchez 
Camacho, Presidenta del PP de Catalunya. Fueron 
muchas las personas que nos pedían papeletas para 
votar al Partido Popular el próximo día 7 de junio. Lo 
cierto es que había un denominador común en ellas: 
eran familias de nuestra ciudad que se encuentran 
actualmente en una situación económica de penuria 

y que confían en el proyecto del PP para salir ade-
lante como ya lo demostramos cuando gobernamos 
España; familias que quieren votar en estas eleccio-
nes contra la crisis y contra un gobierno que no hace 
nada por solucionar sus problemas y que está llevan-
do nuestro país a la mayor ruina de nuestra historia; 
en definitiva, familias que estaban disfrutando del 
Rocío, esa fiesta cultural y religiosa que atrae a miles 
y miles de personas, tanto por su significado religio-
so como por el folclore tradicional que lleva asocia-
do. La verdad es que fue reconfortante escuchar a 
la gente que está contigo y que confía en el Partido 

Popular y en nuestros candidatos de lujo como Alejo 
Vidal Quadras que quiso acompañarnos en la cele-
bración de la romería del Rocío. Un comentario de 
la Fiesta Mayor de Montcada i Reixac: este año ha 
estado marcada por la escasa participación de los 
ciudadanos en las actividades organizadas. Espero 
que alguien sea capaz de hacer autocrítica por lo su-
cedido… Por cierto, hace 62 días que espero que el 
gobierno municipal me explique a qué van a destinar 
esos 180.000 euros que el nuevo cargo de confianza 
del alcalde solicitó hace más de 2 meses. ¿Por qué 
no me contestan? Yo sigo esperando…

Les entitats han salvat la Festa Major 2009
Enguany, no s’ha respirat aire de Festa Major. Ni car-
rers engalanats, ni balcons amb senyeres. L’ambient 
desabrigat del carrer Major a causa de les obres s’ha 
traduït en la manca d’un espai compartit, d’un punt 
de trobada de tota la ciutadania. L’Ajuntament només 
ha promogut actuacions disperses adreçades a col-
lectius específics. Les úniques que han estat a l’alça-
da han estat les entitats i associacions que, com cada 
any, s’hi han implicat directament i han salvat, si es 
pot dir així, la Festa Major 2009. L’espai “barraques”, 
sol·licitat i organitzat per diferents associacions i enca-
rat a la joventut, ha estat un èxit. Això sí, molts joves 

s’han fet un fart de pencar a les “barres” per treure 
un benefici que es repartirà entre les associacions im-
plicades però que part del qual s’haurà de donar a 
l’Ajuntament, segons diuen, per reinvertir en la Festa 
Major de l’any vinent. També s’han fet la sardinada i 
l’arrossada popular, la gimcana, el recorregut dels 
Diables, la cercavila amb els gegants... Totes aques-
tes activitats són d’entitats, i tiren endavant no pel gran 
suport de l’Ajuntament, sinó per la voluntat de conti-
nuar fent poble, fent cultura, fent tradició. Una mostra 
d’això la tenim amb els geganters. A Montcada tenim 3 
gegants: en Guillem, l’Elisenda i el rei Sussa. Semblen 

gegants petits, ridículs, si els comparem amb aquells 
grans i majestuosos de Montornès i la Garriga. Però la 
veritat és que els nostres tenen l’estructura de fusta i el 
tronc, la cara i les mans de guix. Són gegants d’expo-
sició i, per tant, difícils de treure i de portar. Malgrat les 
demandes, l’Ajuntament mai no ha volgut arreglar-los 
i fer-los amb estructura i cos d’alumini (com són els 
altres). Així, aquests gegants petits deixen esllomats 
els portadors que els carreguen sobre les espatlles. 
Tot i així els geganters de Montcada van voler treure 
al carrer –malgrat que només fos amb l’Elisenda–, la 
història, la cultura i la tradició del nostre poble.

eva garcía
Portaveu del PPC

josep M. gonzález
Portaveu d’ICV-EUiA

s’ha acabat la Festa!
Aquesta expressió tan comuna té diverses in-
terpretacions que vull ressaltar. La primera és la 
més directa i entenedora: s’ha acabat la Festa 
Major. Una Festa Major amb un programa  d’ac-
tivitats i actuacions adients als moments difícils 
que vivim per la greu crisi econòmica que patim. 
Una Festa Major que, des de el govern munici-
pal, hem pretès que fos austera en la despesa 
pública i, alhora, retrobada en espais de partici-
pació de la gent. Segurament més d’un ha trobat 
a faltar el concurs de focs artificials, però la ma-
joria ha entès la decisió presa de no fer-los. Són 

moments de solidaritat i d’austeritat. També s’ha 
acabat la festa per a tots aquells que disposen de 
l’espai públic per fer actes de vandalisme, tren-
cant papereres i fent malbé mobiliari urbà. Hi ha 
una certa sensació d’impunitat d’aquests brètols. 
És aquella sensació que tenen molts ciutadans 
que el carrer és d’uns quants que no respecten 
les mínimes normes de convivència.  La segure-
tat és un valor important en un estat de benes-
tar i cal posar-hi mesures contundents perquè 
aquesta festa acabi també per a aquests. 
També s’ha acabat la festa per aquells partits po-

lítics que sempre estant a la grenya, criticant-se 
els uns als altres sense aportar idees i programes. 
Les enquestes electorals així ho manifesten. Els 
ciutadans estan farts i reclamen als polítics se-
riositat i rigor per afrontar la crisi econòmica, 
reclamen que els polítics marquin un rumb fix, 
reclamen tenir un nord clar, no tres direccions 
disperses i sovint contraposades. 
S’ha acabat la festa, ara és temps de rigor, serie-
tat, austeritat i gent preparada per afrontar, amb 
garanties d’èxit, la incertesa d’un futur difícil i 
complex.

joan Maresma
Portaveu de CiU

Marta aguilar
Portaveu d’Esquerra
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Fer història en primera perso-
na i recuperar el patrimoni oral. 
Aquest és el repte que es va plante-
jar el Museu Municipal coincidint 
amb el 70è aniversari del final de 
la Guerra Civil amb MiRall de can-
vis, un documental en què un grup 
de gent gran repassa les seves vi-
vències sobre el conflicte armat. El 
projecte audiovisual, realitzat pel 
Museu en el marc d’un programa 
de la Diputació de Barcelona i amb 
el suport de Montcada Comunica-
ció, ha comptat amb la participa-
ció d’una vintena de membres del 
Casal de La Mina, el Casal de la 
Gent Gran i el Centre Cívic l’Alzi-
na. Sota la direcció de Martí Picas, 
Tània Galán i Galadriel Canle, 
els avis van fer un taller en el que 
repassaven els records d’aquells 
anys tan durs.  Aquest documental 
dóna continuï tat a Fent Història, el 
treball que es va fer l’any passat en 
el que la gent gran parlava d’objec-
tes de la seva joventut i infantesa. 
Aquests dos projectes, que es posa-
ran a l’abast de la població, aniran 
destinats a la nova sala d’Història 
Contemporània que el Museu està 
preparant.

Valor afegit. L’acte de presentació 
de MiRall de canvis es va fer el 26 
de maig a la sala institucional de la 
Casa de la Vila, amb la presència 
de la regidora de Cultura, Amèlia 
Morral (CiU), i una gran quantitat 
de persones. “L’objectiu era recu-

perar el patrimoni oral i projec-
tar-lo a tota la població. Hi ha 
un gran bagatge de records que 
no es poden oblidar. Tota cultura 
ha de valorar el seus avis perquè 
són els seus savis”, va comentar la 
directora del Museu, Mercedes Du-
ran. “Jo vaig néixer un any abans 
del final de la Guerra i m’ha 
encantat participar en aquest 
documental. Sento molta nostàl-
gia i és important que quedi tes-
timoni d’aquella època”, explica 
Dolors Domènech, una de les do-
nes que aporta les seves vivències a  
MiRall de canvis.

MEMÒrIA HIstÒrICA

‘MiRall de canvis’ recull les vivències de gent gran de Montcada sobre el conflicte armat i la postguerra 

El Museu recorda la guerra Civil i 
el franquisme amb un documental 
Rafa Jiménez | Montcada

Imatge de les persones que han participat a ‘MiRall de canvis’, juntament amb Martí Picas i Mercedes Duran, directora del Museu

Entre el 10 i el 30 de juny els 
alumnes dels diferents cursos i 
tallers de la Regidoria de Cul-
tura, més de 400, celebren la fi 
de curs amb exposicions i aules 
obertes. Els alumnes dels Tallers 
d’Art (de 5 a 11 anys) inauguren 
una mostra a la sala Joan Dal-
mau del Kursaal el 10 de juny 
(19.30h); els de pintura per a 
joves i adults exposaran a partir 
de l’11 de juny a la Casa de la 
Vila (19.30h) i els de fotografia 
creativa, que imparteix l’Agru-
pació Fotogràfica de Montcada i 
Reixac, ho faran al Centre Cívic 
Antigues Escoles de Mas Rampi-
nyo el 15 de juny. 
El 20 de juny els alumnes del 
taller de teatre estrenaran l’obra 
Besos a l’Auditori (22h). Les au-
les obertes de música, guitarra 
clàssica, guitarra elèctrica, cant 
i d’iniciació al teatre es faran a 
l’Auditori a final de juny | LG

Els cursos 
de Cultura 
acaben amb 
exposicions i 
aules obertes

Cultura
laveu.cat/cultura

8 HOREs DE ROCk
El nou escenari dels concerts 
serà el recinte firal del polígon 
La Granja, al costat del Lidl

sEtMAnEs CULtURALs
Els centres cívics de la Ribera i Can 
Cuiàs faran una mostra dels seus 
cursos i tallers al juny

pàg. 26 pàg. 26

dia internacional dels Museus

L’equipament organitza un concurs per divulgar el seu fons històric
Maria Sánchez ha guanyat el 
concurs “Descobreix la joia del 
Museu” que convoca el Museu 
Municipal per divulgar el seu fons 
històric coincidint amb el Dia In-
ternacional dels Museus –que va 
cele brar el 19 de maig. La “joia” 
que havien de desvetllar els con-
cursants era la maqueta del Castell 
de Montcada, per la seva singu-
laritat dins la història del patri moni 
local i en memòria del seu autor 
Miquel Capella, qui  la va donar al 

Museu al 2008. El premi consistia 
en un lot de material d’arts plàs-
tiques i de llibres sobre el municipi 
que la directora, Mercedes Duran, 
va lliurar a la jove (a la foto). D’altra 
banda, el Museu de Roda de Ter 
acull l’exposició “Coincidències 
Insòlites” que es va poder veure 
al Museu Municipal durant l’abril 
i que posa en comú un motlle de 
sivelles ibèric de Les Maleses i 
una sivella del poblat medieval de 
l’Esquerda | LG ta
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Jordi Lafón experimenta amb les 
possibilitats de les arts plàstiques

El finalista del Premi Masoliver 2008, Jordi Lafón, treballant al seu estudi de Vic 

El finalista del Premi Nacional 
de Pintura Juan Ramón Maso-
liver 2008, Jordi Lafón (Barce-
lona, 1967), inaugura una ex-
posició a l’Auditori el 9 de juny 
(19.30h). La mostra es titula Lloc 
i acte i està formada per una vin-
tena d’obres que combinen tèc-
niques i materials  diversos. “Són 
creacions  on hi ha una part de 
pintura, però també de cons-

trucció, amb elements solapats 
i materials reciclats ”, ha expli-
cat l’artista, per al qual la tècnica 
sempre ha d’estar al servei del 
creador . 
A les seves obres es poden trobar 
elements tan sorprenents com re-
talls de caixes de fruita, paper de 
vidre o etiquetes de roba. Lafón 
experimenta amb les múltiples 
possibilitats de les arts plàstiques 
per expressar les seves inquietuds 

i intenta establir un joc de com-
plicitats amb l’espectador a par-
tir de l’humor, “un mecanisme 
imprescindible per a la vida i 
l’art”, afegeix. La majoria de les 
seves obres tenen títols poètics 
per crear un nexe verbal entre el 
contingut i la iconografia. Lafón 
és Tècnic Superior en Arts Apli-
cades al Mur per l’Escola d’Art i 
Superior de Vic, ciutat on viu i 
treballa actualment.

Laura Grau | Redacció

EXPosICIÓ

El grup Tea345 ha fet realitat un 
dels seus somnis des que va estre-
nar El diari d’Ana Frank: represen-
tar l’obra a Àmsterdam, la ciutat 
on succeeix el drama de la noia 
i la seva família jueva amagats 
en una fàbrica per evitar ser cap-
turats pels nazis. L’espectacle es 
va representar el 23 de maig a la 
sala de teatre alternativa Zaal100 
davant d’una cinquantena de 
persones, la majoria vinculades 
al Casal Català d’Àmsterdam, 
entitat amb qui el grup va fer els 
primers contactes per viatjar a la 
capital holandesa. 

Laura Grau | La redacció

TEA345, al costat d’una estàtua d’Anna Frank situada prop de la casa-museu 

El finalista del premi de pintura Masoliver 2008 busca la interacció lúdica amb l’espectador

tEAtrE

tea 345 porta ‘El diari d’Anna Frank’ 
al teatre Zaal100 d’àmsterdam
Una cinquantena de persones vinculades al casal català de la ciutat van assistir al muntatge 

> L’iEs La Ferreria clou la 4a Mostra de teatre
Un cantant ingressa en un centre de salut mental afectat per una de-
pressió causada per l’estrès de la fama. Allà coneix altres pacients ca-
dascun amb la seva problemàtica. Aquest és l’argument de La clínica 
dels embolics que un grup d’alumnes de l’IES La Ferreria va estrenar 
el 26 de maig a l’Auditori. L’espectacle va cloure la 4a Mostra de Teatre 
als Instituts que promouen la Regidoria d’Educació i la Diputació de 
Barcelona. La primera representació va tenir lloc el 8 de maig a càrrec 
d’alumnes de l’IES Montserrat Miró | LG

la
u

r
a 

g
r

au

o
r

io
l 

ag
u

t
  a

r
Xi

u
 J

.l



26 1a quinzena | Juny 2009Cultura

 

La Regidoria d’Infància i Joven-
tut i la Coordinadora de grups de 
rock han acordat traslladar Les 8 
Hores de rock, que tindrà lloc 
el 20 de juny, al recinte firal del 
polígon la Granja, al costat del 
magatzem Lidl. La decisió s’ha 
pres amb motiu de les obres de 
construcció d’un pou d’atac per 
a la Línia d’Alta Velocitat (LAV) 
que s’estan efectuant al Parc de 
les Aigües, l’emplaçament on 

tradicionalment s’ha celebrat el 
concert. Segons l’organització, 
l’espai de la Granja és l’adient 
per ubicar l’escenari i els mòduls 
per als vestuaris dels artistes i per 
donar cabuda al nombrós públic 
que acudeix a la cita. Els grups 
montcadencs Paco Góngora i 
Don Hamaca y los Confusos 
actuaran amb bandes com Sma-
xone (Dinamarca), Hora Zulú 
(Granada), Subterranian Kids i 
The Capaces (Barcelona).

La seu de l’antiga biblioteca de Montcada Centre (Montiu, 12) ha obert 
les seves portes reconvertida en sala de lectura i estudi. Aquest espai 
s’ha adaptat als seus nous usos, incorporant llibres de consulta general i 
una petita col·lecció de diaris. L’horari del nou equipament, que no oferirà 
servei de préstec, serà de 16 a 20h | LR

8 HorEs DE roCk

Els concerts es traslladen
al polígon la granja

> nova sala d’estudi i lectura al centre
Silvia Díaz | Redacció

Les obres de la LaV impedeixen utilitzar el parc de les aigües

L’any passat Les 8 Hores van congregar més de 4.000 persones

> Els Amics de Reixac preparen l’Arrossada
L’Associació Amics de Reixac organitza la seva festa anual el 14 de juny a 
l’esplanda de l’ermita. A les 11h hi haurà l’assemblea general de socis, a 
les 12h sardanes amb la Cobla Thermalenca, a les 14h, l’arrossada i a les 
16.30h, el ball amb l’orquestra l’Esquitx | LR

el retro-visor Jaume Aregall
Fundació Cultural

Els actes religiosos marquen l’inici de la festa, però el màxim protagonisme el té l’envelat

La Festa Major, tal i com es co-
neix ara, difereix en part de la que 
s’organitzava quan l’envelat n’era 
el protagonista. Per començar, i 
abans que es canviés per la sego-
na Pasqua, la festa sempre tenia 
en el calendari una data fixa: l’últim 
diumenge de maig. Traslladats ja 
al 1943, comprovem que els actes 
religiosos acaparen les primeres 
hores: el programa convida a les 
10 del matí al “solemne oficio en 
la Iglesia Parroquial con asistencia 
de las autoridades y jerarquías del 
Movimiento”.

Són els primers temps del fran-
quisme, però la tònica continuarà al 
llarg dels anys següents. Les com-
peticions esportives també hi són 
presents. del programa del mateix 
any és la “Demostración de educa-
ción física y premilitar” i del 1959 
són les carreres ciclistes, el torneig 
d’escacs i una “fabulosa lucha li-
bre”; l’any 1967 el CD Montcada 

jugarà un partit de futbol contra un 
combinat del Barça. Però, si per 
alguna cosa es recorden aquelles 
festes majors és pels concerts a 
l’ABI i els balls a l’envelat –aixecat a 
l’actual Plaça Lluís Companys– que 
conviden a què la gent es mudi i 
que, qui pugui, estreni alguna peça 
de roba. Les mateixes orquestres 
actuen en ambdós llocs, en sessi-
ons de tarda i nit, i el ball n’és el 
gran atractiu. Entre aquests, el que 
aixeca més expectació: “el ball de 

dansa”, els dilluns al migdia, un 
ball per a parelles, compromès a 
vegades d’un any per a l’altre. Per 
a aquest i per a la resta de balls de 
Festa Major s’ha de pagar –només 
els nois– i com a mostra d’haver-
ho fet cal portar la insígnia de ball 
(una flor de roba) a la solapa, fet 
que es vigila constantment. Men-
trestant les llotges, de sis localitats, 
s’omplen de bat a bat; el seu llo-
guer permetrà sufragar part del 
cost de la festa.

per festa, de la missa a l’envelat 

La llotja de l’Abi a l’envelat durant la Festa Major del 1961

Les festes es 
recorden pels 
concerts a l’Abi i els 
balls d’envelat

> Reixac, escenari d’una pel·lícula
L’entorn de l’ermita de Reixac, a la Serralada de Marina, i la gasolinera de 
la Carretera de la Roca són escenari del rodatge de la pel·lícula El fin, del 
director argentí Luis Sampieri. L’equip ha triat aquesta localització “per 
la seva bellesa i la bona predisposició de la gent que ens hem trobat, 
des del mossèn de l’ermita fins als treballadors de la gasolinera i els 
responsables del restaurant Can Piqué”, ha explicat Margarita Pujadas, 
de la productora Cierzo Film | LG

El Centre Cívic La Ribera serà 
el referent de les activitats que 
ha organitzat entre el 8 i el 14 
de juny per celebrar la Setmana 
Cultural del barri. El programa 
inclou tallers de manualitats, una 
mostra de dibuix i graffitti, una 
exhibició dels tallers de balls, te-
atre i instruments i un taller de 
xapes i imants a càrrec de la Tau-
la Cívica. També hi haurà una 
xerrada sobre alimnetació salu-
dable i un taller de cuina sana de 
Tupperware.
Can Cuiàs viurà la seva Setma-
na Cultural del 12 al 23 de juny 
amb una mostra dels cursos i ta-
llers que es fan al centre cívic, en-
tre els quals destaca l’obra de tea-
tre del grup Sayuc (12 de juny, a 
les 22h). També hi haurà tallers 
d’iniciació al reiki i de massatges 
per a nadons. El 20 de juny s’ha 
programat un dinar popular 
amb degustació de “migas”. El 
programa clourà el 23 de juny 
amb una foguera i un sopar de 
germanor (22h, a la pista cober-
ta del parc del Turó Blau) | LG

La Ribera i Can 
Cuiàs celebren 
una setmana 
d’activitats 
culturals
Laura Grau| Redacció
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L’equip sènior femení de l’Escola 
de Futbol Montcada ha aconseguit 
el seu objectiu i continuarà una 
temporada més a la Primera Ca-
talana. Tot i perdre a l’última jor-
nada al camp del Badalona (3-0), 
les montcadenques es van veure 
beneficiades per les derrotes, hores 
més tard, del Sabadell i del Girona. 
El primer capítol d’aquesta jorna-
da dramàtica, amb el partit de l’EF 
Montcada al camp del Badalona, 
no havia acabat gens bé. Les noies 
d’Antonio Moya dependien de sí 
mateixes per aconseguir la per-
manència, però no van fer un bon 
joc. Després d’acabar la primera 
meitat amb derrota per 1 a 0, les 
montcadenques van sortir a la re-
presa en busca de l’empat, però el 
seus plans se’n van anar a norris 
amb un segon gol en contra que va 
arribar massa ràpid. Amb el 2 a 0, 
el conjunt de Moya, que no ha su-
mat cap victòria a domicili en tota 
la temporada, es va enfonsar fins 
que va rebre un tercer gol.
Tot l’equip va estar molt pendent 
dels resultats dels matxs que els 
seus rivals directes van jugar a la 
tarda. Al final, la sort va estar del 
costat de les montcadenques, que 
podran continuar un any més a la 
Primera Catalana gràcies a les de-
rrotes del Girona, contra Les Pre-
ses (0-3), i del Sabadell, a casa del 
Bellavista Milán (3-2), que va su-
mar el triomf amb nou jugadores i 
gràcies a un gol en l’últim minut. 

Les montcadenques, que una set-
mana abans havien perdut contra 
el Palautordera (1-5), han finalitzat 
la lliga a la cinquena posició per la 
cua amb 33 punts i un balanç de 9 
victòries, 6 empats i 19 derrotes. El 
goal average particular amb el Saba-
dell li ha donat la salvació. Baixen 
de categoria, juntament amb les 
sabadellenques, Girona, Sant Ponç 
i Palafrugell. Aquesta llista encara 
podria canviar ja que alguns clubs 
volen presentar un recurs contra el 
Breda, que no es va presentar a ju-
gar al camp del Cornellà de Terri a 
la 32a jornada.

Canvi de tècnic. Antonio Moya ja 
ha anunciat que deixa el seu càrrec 
després de tres temporades i pas-
sarà a entrenar l’equip cadet A del 
club. Encara no es coneix qui serà 
el seu substitut.

Rafa Jiménez |  Redacció

L’Escola salva la categoria l’última 
jornada per les derrotes dels rivals

L’equip sènior femení de l’EF Montcada continuarà a la Primera Catalana un any més

L’equip continuarà un any més a la primera catalana, però ho farà sense antonio Moya, que deixa la banqueta

fUtBoL fEMENí. PrIMErA CAtALANA

Esports
laveu.cat/esports

‘kUki’ DiU ADéU
Després de deixar l’equip a Primera 
Territorial, el tècnic de la UE Sant Joan 
anuncia la seva marxa del club

ACORD DEL CFs MOntCADA
Mausa es converteix en el nou 
patrocinador del club de futbol 
sala, per a dues temporades

pàg. 28 pàg. 29

l’entrevista. Antonio Moya, entrenador de l’EF Montcada

-Patint, però s’ha aconseguit la 
permanència gràcies a dos rebots.
Sí, la forma és el de menys, el més 
important era no baixar. Volíem gau-
dir del nostre primer any a Primera 
sense angoixes, però el futbol és així 

de capritxós i, al final, ens ha donat 
una altra oportunitat.
-Quina puntuació dóna al seu equip?
Un 10. Hem tingut molts problemes: 
una categoria nova, una plantilla 
molt curta amb diverses absències, 
viatges llargs, horaris complicats... El 
nivell de compromís de les jugado-
res ha estat extraordinari.
-El partit a Badalona va ser el seu co-
miat a la banqueta. Per què se’n va?
Ja abans de començar aquesta 
temporada, havia avisat que seria 

el meu últim any. Les noies han 
d’evolucionar i no poden ser sempre 
l’equip d’Antonio Moya. Ja portava 
tres temporades i em quedo amb el 
més important: l’amistat de moltes 
noies de l’equip. 
-Quin serà el seu futur?
Ara assumiré més tasques a la 
junta directiva del club i entrenaré 
el cadet A. Òbviament, continuaré 
ajudant l’equip femení. Els hi dona-
ré un cop de mà sempre que m’ho 
demanin  | RJ

“aquest equip es mereix un 10 pel seu nivell de compromís”

sa
n

ti
 r

o
m

er
o

<<

Antonio 
Moya
Entrenador EF 
Montcada

L’EF Montcada 
i el CD Montcada, 
en desacord sobre 
l’equip juvenil 

El CD Montcada i l’EF Mont-
cada tindran cadascú el seu 
propi equip juvenil. Les inten-
cions de l’entitat verda de fer 
un conjunt d’aquesta categoria 
per a la propera temporada 
havien provocat malestar a 
l’entorn de l’Escola. Tots dos 
clubs van mantenir diverses  
reunions per intentar trobar 
una solució. El CD Montcada 
va proposar gestionar un juve-
nil amb els colors i l’escut del 
club, però que portés el nom 
de l’EF Montcada. En la darre-
ra assemblea, el 3 de juny, els 
socis de l’Escola no van accep-
tar aquesta proposta. Modesto 
‘Tato’ Sanchís, vicepresident 
del CD Montcada, “respecta 
però no comparteix” la deci-
sió del club vermell i ratifica 
que l’entitat no canviarà la seva 
idea i continuarà endavant amb 
les seves intencions de fer un 
conjunt juvenil. 

fUtBoL

Rafa Jiménez | Redacció

L’equip juvenil durant un dels seus partits 
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‘kuki’ no continuarà a la banqueta en
el segon projecte a primera territorial
El tècnic decideix marxar i el seu lloc l’ocuparà Quique Berlinghieri, ex del Santa Maria 

La UE Sant Joan va posar fi a la 
temporada en el seu millor mo-
ment i va sumar la seva sisena 
victòria consecutiva contra el 
Martinenc (4-2) després d’aixecar 
el 0 a 1 amb què es va arribar al 
descans. Raúl, Zapata, Abdul i 
Pedro van donar la volta al mar-
cador amb els seus gols. Una 
setmana abans, els homes de Fer-
nando Gómez ‘Kuki’ havien su-
mat una altra golejada a Calella 
amb un espectacular 2 a 8.
Finalment, l’equip s’ha salvat sen-
se patiments i ja comença a pen-
sar en un nou projecte a la Prime-
ra Territorial sense ‘Kuki’, que ha 
decidit deixar la banqueta. “Crec 
que és el moment de deixar-
ho. Vull fer un agraïment a 

tots els que van confiar en mi i  
desitjo molta sort al club, que 
ha demostrat tenir una bona 
estructura per jugar a la Pri-
mera Territorial”, ha comentat 

el ja ex entrenador de la Unió 
que serà substituit per Quique 
Berlinghieri, ex del Santa Maria. 
El club farà la seva assemblea de 
socis el 19 de juny.

Rafa Jiménez |  Redacció

fUtBoL. UE sANt joAN

El Santa Maria va finalitzar la 
temporada amb una victòria con-
tra el Poble Nou (4-3) que serveix 
com exemple de la seva irregular 
trajectòria d’aquest curs. Amb 
1 a 3 en contra a manca de 10 
minuts, els montcadencs van do-
nar-li la volta al marcador amb 
tres gols. A l’anterior jornada, 

els homes de Miguel Argüelles 
havien perdut al camp del Gor-
nal (4-2). Precisament, tot apunta 
que el tècnic que va substituir 
‘Tete’ continuarà l’any proper a 
la banqueta de l’equip de Terra 
Nostra. “Estem parlant amb la 
directiva i hi ha moltes possi-
bilitats de seguir al càrrec”, ha 
declarat Argüelles.

fUtBoL. sANtA MArIA

Javi Zapata, en una imatge del partit a casa contra el Santvincentí de la 30a jornada

L’equip finalitza el curs amb una remuntada contra el poble Nou

Miguel Argüelles podria 
continuar a la banqueta
Rafa Jiménez |  Redacció

> El capità xavi Alonso deixa el club
L’últim partit de la temporada a casa contra el Tàrrega, del tot intrans-
cendent, va quedar encara més en un segon pla davant l’anunci de Xavi 
Alonso, capità del CD Montcada, d’abandonar el club. Després de cinc 
temporades, Alonso deixa la disciplina verda a causa dels seus problemes 
físics. Una lesió al turmell li ha impedit jugar amb regularitat durant l’últim 
curs i el capità, que no pot operar-se per motius laborals, prefereix deixar 
l’exigència de la Primera Catalana. “Esportivament, aquesta ha estat la 
decisió més difícil de la meva vida. Estic molt agraït a la directiva, a 
l’afició, als meus companys i als entrenadors per aquests anys. Sempre 
portaré el Montcada al meu cor”, ha declarat el capità, que va rebre un 
petit homenatge al descans del partit contra el Tàrrega, a la imatge | RJ

El tècnic Miguel Argüelles ha convençut el president Ricardo Moya i pot continuar un any més 
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‘tato’ agafa el relleu d’Emilio Artés 
a la presidència del CD Montcada
L’equip s’acomiada de la temporada i del seu públic guanyant el Tàrrega (2-1)

fUtBoL. PrIMErA CAtALANA

Emilio Artés ha deixat de ser 
president del CD Montcada. Un 
any després de la seva arribada 
al club, Artés va presentar la seva 
dimissió després de l’últim partit 
de la temporada contra el Tàrre-
ga. En la seva carta de renúncia, 
Artés al·lega manca de temps, per 
motius personals i professionals, 
per poder compatibilitzar el seu 
càrrec. “No tinc altre remei. No 
disposo del temps necessari. 
Em fa llàstima deixar aquest 
projecte, però confio plena-
ment en la gent que ara agafa 
el timó”, ha dit l’ex president.
L’assemblea de socis del dia 5 de 
juny es farà ja amb el nou presi-

dent, escollit per la junta directi-
va. Es tracta de Modesto ‘Tato’ 
Sanchís, que fins ara feia les tas-
ques de vicepresident. “La junta 
ha decidit que sigui jo el nou 
president i només puc prome-
tre treball, entrega i total dis-
ponabilitat, a causa de la meva 
situació personal. Volem crear 
una bona estructura amb tas-
ques dividides entre els mem-
bres de la junta”, ha comentat el 
nou president que no patirà cap 
baixa més a la seva directiva.
En la mateixa setmana del canvi 
en la presidència, el club tam-
bé va confirmar la renovació 
d’Alfonso Pino com a entrenador 
de l’equip.

Adéu amb victòria. Després de 
tres derrotes consecutives, el 
CD Montcada es va acomiadar 
de la temporada i del seu públic 
amb una última victòria contra 
el Tàrrega (2-1). Paco Tamudo 
va fer el gol del triomf que tren-
cava l’empat a 1 del descans. Al 
matx anterior, els verds havien 
donat una imatge molt negativa 
al camp de l’Igualada amb una 
derrota per 6 a 0. “El balanç 
de la temporada és molt posi-
tiu, l’objectiu era mantenir la 
categoria i ho hem aconseguit 
sense patiments amb un grup 
jove format per molta gent 
de Montcada”, ha comentat  
Alfonso Pino. 

Rafa Jiménez | Redacció
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El Club Futbol Sala Montcada 
s’ha garantit el seu futur econòmic 
després de signar un nou acord 
de col·laboració amb l’empresa 
de material de construcció Mau-
sa, que té una de les seves naus al 
polígon Can Milans. L’acord, vàlid 
per a les dues properes tempora-
des, es va segellar a l’Ajuntament 
entre Pedro Litrán, gerent del CFS 
Montcada, i José Antonio Barra-
bés, director general de Mausa, 
amb la presència de l’alcalde, Cé-
sar Arrizabalaga (PSC), i el regidor 
d’Esports, Juan Parra (PSC). “No 

fem actes de patrocini, però te-
nim un projecte en expansió i vo-
lem col·laborar amb Montcada i 
Reixac”, va declarar Barrabés. 

Primers fitxatges. A nivell esportiu, 
i un cop confirmat que el primer 
equip iniciarà un nou projecte a la 
Primera Nacional B, el tècnic Juan 
Antonio Jaro ja ha lligat els tres pri-
mers fitxatges. Es tracta de Raúl i 
Javi, dos germans que provenen de 
l’Escola Pia, i Nau, que jugava al 
Montmeló. Continuaran el capità 
Javi, Miguelito, Jonathan, David 
Jiménez i Mario Litrán. 

El CFs Montcada ja té 
nou patrocinador

Rafa Jiménez  | Redacció

Mausa fa una aposta per a les dues properes temporades

fUtBoL sALA

> Alcaraz-Argon 18 no va a tarragona
L’equip de competició del Club Ciclista Montcada va haver de renunciar a la 
seva participació a la 50a Volta a Tarragona, del 2 al 6 de juny, per manca de 
pressupost. El club continua buscant un patrocinador per poder afrontar les 
properes competicions | RJ

Litrán i Barrabés rubriquen amb una encaixada de mans el nou acord de patrocini

> Optimisme del Lee Young cara al Campionat d’Espanya
El club Lee Young afronta amb optimisme el Campionat d’Espanya de Pumse que es disputarà el cap de 
setmana del 6 i 7 de juny a Torrelavega (Cantàbria) després dels bons resultats obtinguts al Campionat de 
Catalunya que es va celebrar el 17 de maig a Barcelona. En aquesta competició, el club montcadenc, que 
dirigeix José Santiago, va finalitzar al primer lloc de la classificació per equips després de sumar un total de 37 
medalles. Un dels grans triunfadors va ser Alberto Jo Lee, nou campió de Catalunya en categoria sènior | RJ

Félix pérez, a 
prop d’anar al 
Mundial 

Félix Pérez, cinquè en arc recte al 
14è Campionat de Catalunya de 
3D que es va fer a Pardines el 24 de 
maig, podria participar al Campio-
nat del Món que es farà del 15 al 20 
de setembre a Giulianello (Itàlia). 
També a Pardines, Josep Sánchez 
i Salva Pérez van ser segons en arc 
recte veterà i arc recorbat sènior. 
D’altra banda, Raül Huedo, amb 
un gran palmarés com a campió 
d’Espanya i Catalunya, oferirà 
unes jornades formatives de tèc-
nica i competició amb arc lliure 
els dies 6, 7, 13 i 14 de juny a les 
instal·lacions del club. 

tIr AMB ArC

> La salle prepara la festa de fi de temporada
El CH La Salle està preparant els actes per commemorar el final de la compe-
tició esportiva. El 19 de juny, es farà al col·legi La Salle el tradicional sopar de fi 
de temporada i el 21, a les mateixes instal·lacions, se celebrarà la 5a edició de 
la Diada Salvador Benítez. D’altra banda, el segon equip del club, que ha baixat 
a Tercera, va perdre els seus dos últims enfrontaments contra el Sant Cugat B 
(22-39) i el Sant Joan Despí (35-30) | NS

Rafa Jiménez  | Redacció

Bourihou i Mañas 
guanyen la 4a 
Milla Urbana 

AtLEtIsME

El marroquí Zakaria Bourihou va superar en un emocionant final Ramírez i Ramón En categoria femenina, Sonia Mañas va acabar per davant de Hasna Bahom i Encarna Granados

Zakaria Bourihou, de l’Agrupació 
Atlètica Catalunya, va aconseguir 
el triomf en la categoria absoluta 
a la 4a edició de la Milla Urbana 
que es va fer el 31 de maig. El  
marroquí, amb un temps de 4’32”, 
va superar Alberto Ramírez (RUA) 
i Juan Luis Ramón (Club Bahia de 
Algeciras). En categoria femenina, 
la millor va ser Sonia Mañas, del 
RUA, amb 5’20” | RJ

> problemes per a l’Open de la UE Montcada
La Unió Escacs Montcada continua buscant patrocinadors per poder organit-
zar la 17a edició de l’Open Ciutat de Montcada, que s’hauria de fer entre el 
25 de juny i el de 3 de juliol. De moment, s’ha hagut de limitar la participació, 
baixar els premis i rebutjar oferiments d’alguns jugadors. El club també busca 
subvencions per anar al Campionat d’Espanya | RJ
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La quarta edició de la Mi-
lla Urbana de Montcada 
i Reixac, organitzada per 
l’Institut Municipal d’Es-
port i Lleure (IME) i la Jo-
ventut Atlètica Montcada 
( JAM), va ser tot un èxit 
de participació. La cursa, 
que va tenir lloc el 31 de 
maig amb motiu de la Fes-
ta Major, va comptar amb 
la inscripció de gairebé 400 
atletes repartits en vuit ca-
tegories des de prebenjamí 
a sènior. 
Pel que fa a la participació 
local, els corredors mont-
cadencs van pujar al pòdi-
um 10 vegades, amb 4 me-
dalles d’or, 4 de plata i 2 de 
bronze. Al primer lloc, van 
finalitzar els júniors Aida 
Ariza i Aitor Martín; l’ale-
ví Joan Riera i la veterana 
Núria Atalaya. La medalla 
de plata va anar a mans 

del júnior Adrián Serra-
no, l’infantil Yeli Sagna i 
de Carolina Arqué i Xavi 
Carvajal, de la categoria 
Open. Finalment, la cadet 
Paula Teruel i l’aleví Usha 
Polo van ser terceres. 

La Milla Urbana també va 
ser un èxit de públic, ja que 
centenars de montcadencs 
es van acostar fins a la 
rambla dels Països Cata-
lans per seguir el desenvo-
lupament de les diferents 

curses en un matí en el 
que el bon tems i l’excel·-
lent temperatura també 
van acompanyar. La pro-
va es va desenvolupar en 
dos circuits de 1.609 i 600 
metres. 

La quarta Milla Urbana aplega 
molta participació de Montcada
Els corredors locals obtenen un total de deu pòdiums: quatre d’or, quatre de plata i dos de bronze

AtLEtIsME

Aitor Martin, atleta local de la JAM, es va proclamar campió de la Milla Urbana en la categoria júnior

Núria Sánchez | Redacció

> Cloenda de la xxVa Marxa
El Centre Excursionista Montcada, el Cim, farà el 5 de juny 
la cloenda del programa de commemoració dels 25 anys 
de la Marxa a Montserrat –a la imatge. L’acte, que tindrà 
lloc al col·legi La Salle, començarà a les 20h amb la pro-
jecció del vídeo de la Marxa i acabarà amb un lliurament 
de plaques. D’altra banda, el Cim, amb la col·laboració 
de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure (IME), organitza 
el 14 de juny una nova edició del Montcada Camina amb 
una sortida per visitar el mirador de Torre Baró | NS

La iii Lliga d’estiu 
comença el 15 amb 
una dotzena d’equips

IME

El conjunt infantil 
guanya el bronze

GIMNÀstICA rítMICA

La competició de futbol es disputarà per tercer cop a la Ferreria

La Lliga d’estiu de futbol-7 
començarà el 15 de juny 
amb una participació d’una 
dotzena d’equips. La com-
petició es disputarà a l’estadi 
de la Ferreria per tercer any 
consecutiu i s’allargarà fins 
a mitjan de juliol. D’altra 
banda, el 12 de juny, a les 
20h a l’estadi de la Ferreria, 
es lliuraran els premis als 
tres primers classificats de 
la Lliga d’hivern. 

Piscina descoberta. L’equi-
pament, situat a la Zona 
Esportiva Centre, obre por-
tes el 12 de juny i tancarà 
més tard que altres anys, el 
13 de setembre. La piscina 
funcionarà de 10.30 a 19h, 
de dilluns a diumenge. Per 
obtenir informació sobre 
els abonaments, que es po-
den adquirir fins al 23 de 
juliol, els interessats s’han 
d’adreçar a l’IME (Tarra-
gona, 32).

Núria Sánchez | Redacció

El Club Gimnàstic La 
Unió ha acabat amb bons 
resultats la competició es-
colar. El conjunt infantil 
ha aconseguit la medalla 
de bronze a la Final Na-
cional per equips, que va 
tenir lloc el 23 de maig a 
Girona. Les gimnastes lo-
cals van acabar terceres en 
la modalitat de cèrcol.
D’altra banda, els conjunts 
cadet i infantil es van clas-
sificar per disputar la Final 
del Trofeu Barcelona Co-
marques, que va tenir lloc 

el  24 de maig a Cardedeu.  
Les cadets van acabar en 
tercera posició i les infantils 
van finalitzar cinquenes. 
La seva classificació entre 
els vuit primers també els 
dóna dret a participar a la 
Fase Final, que tindrà lloc 
el 6 de juny a Palau-Solità i  
Plegamans

Festival. El CG La Unió ja 
prepara el seu tradicional 
festival de Final de Tem-
porada, que aquest any es 
farà el 14 de juny al Mi-
quel Poblet. Les gimnastes 

locals oferiran exhibicions 
individuals i de conjunt. 
L’acte, que serveix per re-

unir a totes les membres 
del club, és obert a tothom 
i l’entrada és gratuïta.

Núria Sánchez | Redacció

Les infantils, amb el guardó de bronze del campionat català 

El Parc de la Llacuna 
s’estrenarà el proper 6 de 
juny com a escenari de 
la festa de cloenda dels 
Jocs Escolars. Durant tot 
el matí, es lliuraran els 
premis i se celebrarà la 
tradicional desfilada dels 
equips que participen a les 
lligues. Fins al migdia, hi 
haurà jocs i animació per 
a tots els presents. 

CEIP El Viver. El calendari 
de festes esportives a les 
escoles es va tancar els 
dies 22 i 23 de maig amb 
la diada del CEIP El Vi-
ver. L’escola de Can Sant 
Joan va organitzar com-
peticions esportives de 
bàsquet i futbol i activitats 
per als infants, així com 
exhibicions de ball i altres 
disciplines que practiquen 
els membres de l’entitat. 

L’iME celebra la festa 
de cloenda el dia 6

joCs EsCoLArs

Núria Sánchez | Redacció

El Viver va celebrar competicions esportives de bàsquet i futbol   l
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en 2 minuts...

> El CEB celebra el final de temporada

Ef MoNtCADA

Els patufets fan doblet i també 
guanyen la Copa Futbeval
El benjamí c acaba la temporada en tercera posició del Grup 34 de Segona gràcies al seu esforç i superació

Els patufets de l’EF Mont-
cada van culminar el 30 
de maig una temporada 
excel·lent. Els jugadors de 
Diego Sánchez i Fernan-
do ‘Cuqui’ han guanyat 
aquesta temporada dos 
títols: la Lliga i la Copa 
Futbeval (Futbol Benja-
mí del Vallès Occidental). 
Aquest últim triomf es va 
produir gràcies a la vic-
tòria contra el Bonaire (9-
0). Els locals han acabat 
empatats a punts amb el 
Can Rull però, amb millor 
gol average particular. Els 
montcadencs van guanyar 
a casa per 6 a 0 i, en el seu 
únic mal dia, van perdre 
a Sabadell per 3 a 2. Pre-
cisament, aquesta ha estat 
l’única derrota que el cam-

pió ha patit durant tota la 
competició. 

Benjamí C. L’equip ha fet 
una molt bona temporada, 
finalitzant en tercer lloc del 
Grup 34 de Segona Divisió. 
Els locals han quedat a tan 

sols tres punts del líder, el 
Can Rull, i han aconseguit 
unes xifres molt bones tant 
en atac com en defensa –ha 
estat l’equip menys golejat 
i el segon més anotador–. 
“A base d’esforç, treball 
i superació al llarg de la 

temporada aquest con-
junt ha fet una molt bona 
campanya”, han dit els 
entrenadors Juan López i 
Francisco la Torre. D’altra 
banda, l’entitat farà el 13 i 
14 de juny la quarta edició 
del Vila de Montcada.

CB MoNtCADA

Els patufets de l’Escola han fet un excel·lent any i han guanyat la lliga i la copa de la seva categoria

Núria Sánchez | Redacció

El Club Escola de Bàsquet Can Sant Joan celebra el 6 de juny el 
final de la temporada. La festa es farà durant tot el dia al CEIP 
El Viver. Els equips de l’entitat –mini femení, infantil, júnior A i B, 
sots-25 i sènior– disputaran partits d’exhibició. Per als més petits, 
hi haurà inflables | NS

> Jesús pons, campió d’Espanya 
El jugador local d’handbol Jesús Pons es va proclamar campió 
d’Espanya cadet amb el seu club, el BM La Roca.  L’equip roque-
rol va guanyar la final, que es va disputar a Lleó el 30 de maig, 
contra l’amfitrió, el Maristes Ademar. Els catalans van guanyar 
per un clar 25 a 37 | NS

Els equips de promoció 
del CB Montcada han aca-
bat la temporada fent una 
bona segona fase. El cadet 
A s’ha proclamat campió 
del seu grup, mentre que 
el cadet C va ser segon i el 
mini A va acabar tercer. El 
preinfantil ha estat cinquè i 
el mini B, penúltim. 
L’entitat organitza el dia 
5 el sopar de final de tem-
porada al restaurant Can 
Piqué. La festa servirà 
per acomiadar el director 
tècnic, César Monfort, 
i el coordinador, Ismael 
Sistrachs.  El substitut de 
Monfort serà Marc Fabre-
gat, exjugador de l’equip 
EBA.  

Núria Sánchez | Redacció

El cadet A del CH La Salle 
s’ha ficat als quarts de final 
del campionat de Primera 
Catalana. Els nois de Pablo 
Camarero, que van perdre 
per la mínima a l’anada 
dels vuitens contra el Cas-
telldefels (32-31), havien 
de superar a casa aquesta 
renda per classificar-se. A 
la tornada, els locals, amb 

un pavelló Miquel Poblet 
ple, van disputar un matx 
igualat fins al minut 10 de 
la segona part. A partir 
d’aquí, els lasal·lians van  
encarrilar el partit fins 
acabar guanyant per 40 a 
28. Ara, el proper rival de 
l’equip de Camarero serà el 
Sant Quirze, que visitarà el 
Miquel Poblet el 6 de juny, 
a les 18.30h.

El cadet es classifica 
per als quarts de final

CH LA sALLE

Núria Sánchez | Redacció

El cadet A guanya la lliga  
i el C es proclama sotscampió

L’AE Can Cuiàs celebrarà 
el 14 de juny la seva festa 
de fi de temporada. Du-
rant tot el dia, els partici-
pants i assistents podran 
gaudir d’una jornada amb 
partits i música. Els equips 
de l’entitat disputaran un 
matx d’exhibició i el club 
també obsequiarà tots els 
participants amb un esmor-
zar i diferents premis. La 
jornada acabarà al vespre 
amb exhibicions de balls a 
càrrec del Grup de Dones 
del Centre Cívic de Can 
Cuiàs. Totes els activitats 
són obertes al públic i es fa-
ran a les pistes del barri.

partits i 
música per 
tancar la 
temporada

AE CAN CUIÀs

El cadet A va superar la diferència de l’anada i va guanyar de dotze 

Núria Sánchez | Redacció

El mini A ha fet una bona segona fase amb només quatre derrotes
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> Homenatge als campions estatals
L’Ajuntament va retre homenatge a tres jugadors montcadencs 
de futbol sala que van guanyar al maig, a Badajoz, el Campionat 
d’Espanya amb la selecció catalana aleví. Es tracta d’Arnau San-
tiveri, jugador del CFS Montcada, Sergio González i Marc Cárde-
nas, del FC Barcelona | NS
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Marcel·lí Martí
‘Supercampió’. Als seus 70 anys, Marcel·lí Martí és el vigent campió de Catalunya de Ral·lis 
amb cotxes fabricats fa més de 25 anys. El guardó també el va aconseguir al 1999 i, de forma 
consecutiva, entre el 2002 i el 2005. Aquest veí de Can Sant Joan s’ha fet un nom en el món de la 
competició amb vehicles clàssics gràcies a les nombroses proves que ha guanyat des que va co-
mençar a competir a principi de la dècada dels 90. El seu cotxe favorit és el Mini, que compra i pre-
para ell mateix per participar a les curses. En té bastants i els cuida com si tinguessin vida pròpia. 
Parla meravelles d’aquest vehicle, del qual diu que va quedar enamorat des del primer moment en 
què el va veure. Eren els anys 60 i no va poder comprar-se’n un fins al 1978. Entre les proves més 
importants en què ha pres part, cal destacar les quatre vegades que ha competit al mític Ral·li de 
Montecarlo, tot i que no ho va fer amb un Mini sinó amb un BMW 2.500 CS del 1975.  

“El Mini és el cotxe ideal 
per participar als ral·lis”

D’on li ve l’afició pel motor?
Ui! De sempre. Vaig començar amb 
motos i feia com ara, buscava pe-
ces, les reparava i les preparava per 
competir. Vaig participar en dues 
ocasions a les 24 Hores de Mon-
tjuïc, però no tinc bons records per-
què, fins i tot, m’havia de fer perso-
nalment el servei de manteniment 
durant la cursa.
I el pas als cotxes, com va ser?
Cap al 1975 vaig començar a fer 
pujades en costa.
Això què és?
Són curses que es fan a carreteres 
de muntanya, amb bastants revolts 
i sense classificació. I, de mica en 
mica, em va anar enganxant fins 
que a principi dels 90 ja vaig co-
mençar a competir als ral·lis.
En què consisteixen?
Es tracta de fer uns trams crono-
metrats, amb uns promitjos de ve-
locitat marcats per l’organització. 
O sigui, el secret és ajustar-se al 

màxim a les directrius de la prova. 
Hi ha una mena de radars repartits 
pel recorregut per controlar com va 
cada vehicle en competició.
Per què corre normalment amb 
Minis?
Perquè m’agraden moltíssim. El 
primer Mini que vaig veure va ser 
el que va comprar el meu cap al 
seu fill. Devia costar més de 80.000 
pessetes de l’època, estem parlant 
dels anys 60. Una fortuna! Fent 
racó, me’l vaig poder comprar al 
1978. Ja estaven a la baixa, perquè 
els mecànics deien que eren molt 
dolents per treballar perquè estava 
tot comprimit.
Com es condueix un Mini?
Per fer els ral·lis és ideal. Com que 
és petit i baixet, però alhora ampli 
per dins, va molt bé per fer filigra-
nes per les carreteres estretes i amb 
nombrosos revolts. A més, com que 
té tracció davantera també és més 
fàcil de controlar.

Li hauria agradat dedicar-s’hi i ser 
un Carlos Sainz?
Ho he fet per afició, mai m’he plan-
tejat res més, com quan cantava a 
les ràdios.

Com? Vostè també ha cantat?
Sí, m’encanta la música. Sóc te-
nor. Vaig començar cantant a les 
emissores, com Ràdio Barcelona, 
Ràdio Espanya i Ràdio Miramar, les 
d’aquella època, serien els anys 60. 
I també feia bolos, anàvem sobretot 
per les festes majors. Però ho vaig 
deixar perquè no m’agradava aque-
lla vida, tot el que envolta aquest 
món. Sóc massa seriós, quan aca-

bava l’actuació me n’anava a casa. 
Vostè és una caixa de sorpreses! 
Seguint amb el tema dels cotxes, 
també ha participat al mític Ral·li 
de Montecarlo.
Sí, quatre vegades, del 2003 al 
2006. És una prova molt maca 
però molt complicada, però no vaig 
quedar ben classificat. Fins i tot 
una vegada no vaig acabar perquè 
vaig picar contra una pedra, se’m 
va trencar el càrter i vaig perdre 
l’oli. Va ser per culpa del gel, era 
d’aquell negre que no es veu fins 
que notes que el cotxe se’n va.
Ha competit al Campionat estatal?
Una vegada, a Vigo, però participar-
hi costa molts diners. Tinc alguns es-
pònsors, però no donen per a tant.
Quants cotxes té?
En tinc alguns. Són catxarros que 
els guardo com relíquies. Els vaig 
comprar per quatre duros i els he 
anat reparant i cuidant. Quan més 
vells, millor.

Ha sofert algun accident greu du-
rant algun ral·li?
Per sort, mai. He tingut accidents, 
però he resultat il·lès perquè anem 
ben lligats. He tingut la sort que no 
he caigut mai per un barranc. El 
més important és ser responsable, 
tenir una mica de sort i que algú 
t’il·lumini.
La figura del copilot és molt im-
portant. Qui és el seu?
Es diu Carles Datsira. El copilot és 
molt important perquè ha d’anar 
cantant-me el recorregut, indicar-
me si hem d’anar més lents o rà-
pids, a la dreta o l’esquerra... Hem 
d’estar súper compenetrats per fer 
un bon paper.
Se’l veu molt en forma.
No paro mai. He estat sempre una 
persona molt activa i m’hi aboco en 
cos i ànima a tot el que faig. 
Quins objectius té?
(Riu) Els que Déu vulgui. De mo-
ment, seguir endavant.

“El Mini és un vehicle 
que va molt bé per 
fer filigranes perquè 
és petit i baixet però 
alhora ampli per dins”

pilot de ral·lis

A títol personal
sÍLViA ALqUéZAR
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