
Futur d’Aismalibar
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> CULTURA: Carles Quílez publica ‘La solitud de Patricia’, la seva primera novel·la en solitari. pàg. 21

> Esports: El CD Montcada aposta pels joves de casa en la tercera temporada a Primera Catalana pàg. 26

Les obres de l’hospital
començaran l’any vinent
Disseny de l’edifici | Un projecte 
innovador guanya el concurs d’idees

El nou tram soterrat, de 750m. de longitud, ha alliberat la Plaça Espanya dels històrics embussos que hi havia a causa dels semàfors
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El nou túnel de la C-17 descongestiona el trànsit
La segona fase del projecte, a la cruïlla de la N-150, es farà en dos anys. pàg. 10

“La crisi 
afectarà 
alguns 
projectes”

Següents passes | al setembre es 
netejarà el solar a edificar pàg. 3

> EqUAdoR dEL mAndAT

PSC i CiU fan balanç de 
la gestió pàgS. 8-9
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El projecte ‘Llum, paisatge i salut’ 
–de la Unió Temporal d’Empre-
ses formada per b720 Arquitectu-
ra, Benéitez Arquitectos i Pm-Mt 
Arquitectura– és el guanyador del 
concurs d’idees per a la construcció 
del futur Hospital comarcal Ernest 
Lluch, que s’aixecarà als antics ter-
renys de la fàbrica Redosa, situats 
entre Montcada i Ripollet. L’anun-
ci es va fer públic el 12 de juny a 
l’Ajuntament de Cerdanyola, amb 
la presència de la consellera de Sa-
lut de la Generalitat, Marina Geli, 
i els alcaldes de les quatre pobla-
cions a les quals donarà servei: el 
centre Cerdanyola, Ripollet, Bar-
berà i Montcada. La inversió total 
prevista és de 97 milions d’euros i, 
segons les previsions, el nou equi-
pament sanitari es començarà a 
construir l’any vinent. 
El projecte guanyador ha estat es-
collit per unanimitat entre les cinc 
idees finalistes de les 24 propostes 
d’equips nacionals i internacionals 
que es van presentar al concurs. 
El jurat ha valorat aspectes claus 
com l’adaptació al programa sa-
nitari i la idoneïtat arquitectònica 
del projecte.

Recuperació de l’entorn. La idea 
guanyadora destaca per la recu-
peració paisatgística i la potencia-
ció de la llum natural de l’entorn. 
L’edifici constarà de sis nivells: 
una planta inferior il·luminada 
per patis interiors on s’ubicaran 
els serveis generals d’hospital; 
la planta d’accés i primer nivell, 
que acolliran les àrees assisten-
cials i de suport, i les tres plantes 
restants on hi haurà les 10 unitats 
d’hospitalització. 
Segons l’equip d’arquitectes que 
ha redactat el projecte, el treball 
no ha estat fàcil perquè els ter-

renys es troben en un sector en-
voltat per infraestructures viàries 
importants. “Hem intentat po-
tenciar els valors paisatgístics 
de l’entorn i garantir el màxim 
comfort dels usuaris amb zones 
ben il·luminades, bones vistes 
i protecció acústica de les fonts 
de soroll externes”, va explicar 
l’arquitecte Fermín Vázquez du-
rant l’acte fet a Cerdanyola.

Per la seva banda, l’alcalde de 
Montcada i Reixac, César Arri-
zabalaga (PSC), va avançar en 
el torn de parlaments que durant 
els mesos de setembre o octubre 
l’IMPSÒL –propietari dels ter-
renys de l’antiga fàbrica Redosa, 
on s’ubicarà l’hospital– “farà 
l’enderroc dels edificis que hi 

ha a la parcel·la i la neteja del 
solar, de manera que ja se’n 
podrà cedir definitivament a 
la Generalitat”. Aquests dies 
l’Ajuntament acull a la primera 
planta de l’edifici una exposició 
amb les imatges virtuals  de l’equi-
pament. La mateixa mostra es po-
drà visitar a la Casa de la Vila del 
30 de juny al 19 de juliol.

El projecte ‘Llum, paisatge i salut’ guanya 
el concurs d’idees del futur hospital
Les obres estan pressupostades en 97 milions d’euros i està previst que comencin l’any vinent als terrenys de l’antiga fàbrica Redosa

Sílvia Alquézar | Cerdanyola

Actualitat

SANITAT

Al setembre es farà 
l’enderroc de les naus 
que hi al solar on 
s’edificarà el centre

Imatge virtual de l’atri d’accés del futur Hospital Ernest Lluch, on es potencia la llum natural de l’entorn i el comfort dels usuaris amb bones vistes i protecció acústica del soroll extern

Actualitat
laveu.cat

UN EDIFICI Amb ComFort
Una mostra fotogràfica proposa 
un recorregut virtual a través de 
les sis plantes del recinte

més informació a laveu.cat

Geli, al mig, amb els alcaldes de les quatre poblacions a les quals donarà servei l’hospital
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‘Un abans i un després a la sanitat pública del Vallès Occidental Sud’ 

L’Hospital Ernest Lluch compta-
rà amb una superfície de prop 
de 40.000 m2. Disposarà de 190 
llits per a pacients aguts i 60 per 
a pacients de mitja estada, 5 
quiròfans convencionals i 2 per 
a cirurgia major ambulatòria, 3 
sales de part, àrea de consultes 
externes de totes les especialitats 
amb 49 consultoris i 21 gabinets 
d’exploració, 32 places d’hospi-
tal de dia, una àrea d’hemodiàlisi 

per a 15 persones, àrea de diag-
nòstic per la imatge (ressonància 
magnètica i escàner), àrea de 
rehabilitació i àrea d’urgències 
amb metges de medicina inter-
na, pediatria, cirurgia, traumato-
logia i obstetrícia.

Una necessitat històrica. En opi-
nió de la consellera de Salut, 
Marina Geli, l’equipament sani-
tari és una necessitat per a un 

territori amb més de 190.000 
habitants. “Hi haurà un abans i 
un després amb la construcció 
de l’Hospital Ernest Lluch”, va 
manifestar Geli, qui va destacar 
que el nou equipament acosta-
rà els serveis sanitaris als ciuta-
dans de la zona sud del Vallès 
Occidental i reduirà el nombre 
de població de referència al 
Taulí de Sabadell i a la Vall d’He-
bron de Barcelona | SA
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El túnel de la Línia d’Alta Velo-
citat (LAV) per Montcada ja té 
100 metres de llargada 42 dies 
després de l’inici de les obres. 
Aquesta és una de les dades que 
els responsables d’Adif van do-
nar a conèixer durant la visita 
a la tuneladora ‘Montcada’ que 
va fer el 9 de juny una delega-
ció municipal encapçalada per 
l’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC), i representants de la Pla-
taforma Tracte Just-Soterrament 
Total. La visita es va dur a terme 
aprofitant una parada tècnica de 
la maquinària, situada al costat 
del CEIP Font Freda, a més de 
40 metres sota terra. 
Els tècnics d’Adif van explicar als 
visitants algunes dades curioses 
de l’obra, com la previsió d’utilit-
zar més de 10.500 dovelles –que 
són les peces encaixades entre sí 
que formen l’estructura circular 
de formigó del túnel–, que el punt 
més baix del túnel estarà ubicat a 
l’alçada del parc de les Aigües, a 
54 metres de profunditat, o que 
treballen més de 20 persones a 
cada torn durant 24 hores al dia 
ininterrompudament. 

Pou al parc de les Aigües. Els 
responsables de l’actuació també 

van apuntar que, paral·lelament, 
s’està construint un pou de ven-
tilació i seguretat al parc de les 
Aigües amb una tuneladora 
vertical, una màquina pionera 
a Espanya que permet fer l’obra 
sense que hagi operaris a l’inte-
rior treballant. Un cop finalitzat 
el primer, es construiran 6 pous 
més al llarg del traçat per a la 
ventilació, bombeig i sortides 
d’emergència.

La tuneladora, que va iniciar els 
treballs de perforació el 28 d’abril 
passat, treballa en direcció al Nus 
de la Trinitat. La maquinària té 
una llargada de 105 metres i un 
diàmetre d’11 metres i recorrerà 
una distància de 3.017 metres 
des del pou d’atac situat als ter-
renys de l’antic camp de futbol 
de la Font Freda fins el túnel de 
sortida, que es trobarà ubicat al 
camp de futbol de Vallbona. La 
previsió dels tècnics de l’obra és 
que es perfori una mitjana de 10 
metres diaris, en funció de les ca-
racterístiques del terreny.

L’alcalde, els portaveus municipals i representants de la Plataforma Tracte Just Soterrament Total van fer una visita a la tuneladora

notícies AbStENCIó ELECtorAL
Només el 35% del cens va anar 
a votar a les Europees, menys 
que als comicis del 2004

pàg. 11

laveu.cat/noticies

El túnel de la LAV 
ja té 100 metres
de llargada
Una delegació municipal i ciutadana visita la zona 
d’obres i entra al cor de la tuneladora ‘Montcada’
Laura Grau | Redacció

NOVA INFRAESTRUCTURA VIÀRIA
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Més de 60 operaris 
treballen a 54 metres 
de profunditat per torns 
les 24h sense parar

 

El tram comprès entre 
Trinitat i Montcada i Rei-
xac està pressupostat en 
127.653.245 euros. Les 
obres les realitza la UTE AVE 
Trinitat i està formada per 
les empreses Copesa, Isolux 
Corsán i Vias, sota la direc-
ció d’Adif. La longitud total 
d’aquest tram de la LAV és 
de 4.754 metres. D’aquests, 
3.709 metres corresponen al 
túnel sota el municipi (3.017 
realitzats amb tuneladora i 
692 construïts entre panta-
lles). La resta, 1.045, aniran 
a l’aire lliure en terrenys de 
Barcelona | LG
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EmprESES CoNtrA LA CrISI
Promoció Econòmica impulsa amb 
èxit unes jornades per establir 
contactes comercials
pàg. 12

 3.709 m soterrats
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La plantilla d’Aismalibar ha guan-
yat la primera batalla. El comitè 
d’empresa i la direcció van sig-
nar el 4 de juny un preacord per 
allargar fins al desembre l’actual 
Expedient de Regulació d’Ocu-
pació (ERO), de caràcter tempo-
ral, i retirar l’ERO que suposava 
l’acomiadament del 75% dels 
treballadors, deixant la plantilla 
sota mínims amb una vintena de 
persones. A partir d’ara s’obre 
una treva de sis mesos en què 
Aismalibar podria garantir el seu 
futur amb la fabricació de nous 
productes. Així ho van anunciar 
el 8 de juny les autoritats que van 
assistir a l’última convocatòria de 
‘los lunes al sol’ davant de la fà-
brica de Mas Rampinyo, ja que 
ara els esmorzars reivindicatius 
s’han traslladat a la factoria Cas-
tellón de Ripollet. La jornada va 
comptar l’assistència dels alcaldes 
de Montcada i Ripollet, els socia-
listes César Arrizabalaga i Juan 
Parralejo, i el secretari d’acció sin-
dical de CCOO, Simón Rosado. 

Jugada a tres bandes. Els principals 
clients d’Aismalibar es troben al 
sector de l’automoció, molt afectat 
per l’actual crisi econòmica. “Una 
via clara per sortir d’aquesta 
situació és entrar en el mercat 
de les energies renovables, com 

ara el de les plaques solars”, va 
explicar Rosado, qui considera 
que ara s’ha de seguir forçant la 
direcció perquè canviï de menta-
litat i aposti pel rellançament de 
l’empresa. En aquest sentit, els 
alcaldes de Montcada i Ripollet 
van reiterar el seu suport a les 
plantilles afectades per expedients 
i van comentar que a final de mes 
es concretarà una operació que 
podria suposar noves activitats 
industrials per a Aismalibar. “No 
podem avançar res més, només 
que estan implicats els depar-
taments d’Indústria i d’Econo-
mia”, va dir Arrizabalaga.

CRISI EMpRESARIAl

La plantilla guanya la batalla de l’Ero
i lluitarà pel nou futur de l’empresa
Una sortida a la difícil situació de la fàbrica de Mas Rampinyo és entrar en el mercat de les energies renovables

Sílvia Alquézar | Mas Rampinyo

Els alcaldes de Montcada i Ripollet i el secretari d’acció sindical de CCOO van participar a l’última convocatòria de ‘los lunes al sol’

La plantilla de la planta de Tyco 
Electrònics a Montcada i Reixac 
ha rebut amb sorpresa l’anunci de 
la multinacional nordamericana de 
tancar la factoria de Valls, on re-
centment s’havia fet una important 
inversió per elaborar nous produc-
tes. Els 320 treballadors locals veuen 
amb incertesa el futur de la fàbrica 

situada al polígon del Pla d’en Coll, 
malgrat que la direcció hagi fet públi-
ca la intenció de potenciar-la. 

Iniciativa al Parlament. Els em pleats 
montcadencs estan afectats fins 
al setembre per un expedient de 
regulació d’ocupació temporal. La 
plantilla tem que, quan s’acabi l’ex-
pedient, la direcció decideixi reduir 

el nombre de treballadors i eliminar 
“el cinquè torn, que treballa els 
caps de setmana i té un cost sa-
larial elevat”, ha dit Mario Salinas, 
el portaveu del comitè d’empresa. 
D’altra banda, el Parlament ha 
aprovat una iniciativa de CiU per 
minimitzar l’impacte del tancament 
de Tyco al Berguedà i per consoli-
dar la planta montcadenca.

Nissan presenta 
un nou Ero per 
falta de baixes 
voluntàries

Sílvia Alquézar | Redacció
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La plantilla de tyco rep amb sorpresa
el tancament de la planta de Valls
Els 320 treballadors de la fàbrica del Pla d’en Coll temen que s’elimini el cinquè torn

Nissan ha presentat oficialment 
un nou expedient de regulació 
amb 581 acomiadaments de les 
plantes de Montcada i Zona Fran-
ca de Barcelona, després que no 
s’hagi reduït l’excedent de 1.680 
treballadors anunciat per la direc-
ció el passat mes d’octubre a tra-
vés de les mesures no traumàti-
ques pactades, ja que només hi ha 
130 treballadors inscrits al pla de 
baixes voluntàries amb possibili-
tat de reingrés a partir del 2012. 
Els sindicats han mostrat el seu 
rebuig al nou ERO i han anunci-
at noves mobilitzacions per acon-
seguir que el reajustament de la 
plantilla que la direcció pretén es 
faci sense acomiadaments forço-
sos. El comitè d’empresa ha acu-
sat Nissan de trencar el diàleg i la 
mesa de negociació amb l’anunci 
d’aquest nou expedient | SD 
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‘De gran vull treballar a Aismalibar’
La companyia, fundada per Walter ankli al 1934, va arribar a ser una de les més importants del país, amb 1.600 empleats als anys 70 

Aismalibar és, per a Montcada, 
molt més que una empresa. Hi ha 
un abans i un després en la vida 
del municipi des que al 1934 el suís 
Walter Ankli va obrir a Mas Ram-
pinyo un negoci de trefilats de cou-
re per a la indústria elèctrica com el 
que havia conegut a l’empresa fran-
cesa on treballava. “Al principi no 
tenia res. La meva mare li cosia 
els pantalons i li feia el menjar”, 
explica Encarna Gázquez, la filla 
de la primera treballadora d’Aisma-
libar, Carmen Mañas. 
Hi ha moltes incògnites sobre els 
orígens de l’imperi d’Aismalibar. 
“El fet de tenir la nacionalitat 
suïssa li va servir de molt”, diu 
Rosita Pedrola, que va ser la seva 
secretària personal entre el setem-
bre del 1939 fins que es va casar, al 
1948. L’antiga empleada recorda 
que Ankli no va marxar de Mont-
cada durant la Guerra Civil, mal-
grat el control i les confiscacions 
de la CNT: “Era molt espavilat 
i se les va empescar per aconse-
guir estoc de coure”.

En acabar el conflicte bèl·lic, l’em-
presa va viure una gran expansió, 
aprofitant que el món es trobava 
immers en la II Guerra Mundial. 
En aquesta època va ampliar la 
seva activitat a altres camps com la 
fabricació de cables, fils esmaltats 
i aïllaments. El sistema autàrquic 
que va imposar Franco no va su-
posar cap problema perquè Ankli 
aconseguís mica, un mineral amb 
propietats d’elasticitat i aïllament. 
Era el temps de l’estraperlo i se les 
enginyava per fer arribar d’ama-
gat el material fins a l’empresa. 
La plantilla va créixer en menys 
de 10 anys de forma espectacular: 
de 70 treballadors al 1939 va arri-
bar als 1.500 en la dècada dels 40. 
Coincidint amb el 25è aniversari, 
el 2 de maig de 1959 es va inaugu-
rar la nova fàbrica en un acte mul-
titudinari. Fins als anys 70 es van 

introduir nous productes, com el 
famós Fantasit –conegut com ‘fór-
mica’, que va patrocinar més d’una 
‘Vuelta Ciclista’ a Espanya. La for-
ta demanda i l’absència de com-
petència van afavorir l’expansió 
d’Aismalibar. Un fet que sorprèn 
avui dia és que no existia la figura 
de comercial. “No el necessitava, 
preníem nota de les demandes i 
se servien al cap d’un any”, re-
viu l’exempleat Joan Riera. L’11 
de juliol de 1975 es va produir un 
punt d’inflexió en l’evolució de la 
companyia: la mort del fundador. 
“El vaig veure arribar. Sem-
blava cansat; mentre pujava 
les escales es va aturar diverses 
vegades”, comenta l’exsecretària 
Montserrat Pi. Ankli va morir al 
seu despatx d’un infart.

El declivi. A partir d’aquí, res no 
va ser igual. La família no es va fer 
càrrec del negoci, que va ser venut 
a la multinacional nordamericana 
United Technologies Corporation. 
Després el va comprar VonRoll 
fins que al 2002 va ser adquirit 
pel grup financer de la família 

Sarasola, els actuals propietaris. 
Moltes persones vinculades durant 
la seva vida a Aismalibar coinci-
deixen a destacar que el problema 
de la companyia des de la desa-
parició del seu fundador ha estat 
la mala gestió. “No s’ha apostat 
mai pel futur de l’empresa”, opi-
na Josep Capella, un extreballador 
que va ser contractat per l’empresa 
a la qual Aismalibar va vendre la 
patent i la maquinària d’un pro-
ducte que avui dia continua sent 
rendible. “Només s’han dedicat 
a treure profit de l’enorme pa-
trimoni que tenia Aismalibar”, 
destaca el també exempleat Emilio 
Cazorla, qui reconeix, com molts 

excompanys, que els fa molta pena 
que l’empresa pugui arribar a desa-
parèixer perquè, a banda de la rela-
ció laboral, hi havia també un vin-
cle emocional molt intens. “Quan 

als infants els preguntaven què 
volien ser de grans, deien: tre-
balladors d’Aismalibar”, afirma 
Antònia Bofill, exsecretària del cap 
de personal durant 30 anys.

Sílvia Alquézar | Mas Rampinyo

MÉS QUE UNA EMpRESA DE CABlES I AÏllANTS

Walter Ankli va crear el seu imperi a partir d’una petita nau que va comprar al 1934 a Mas Rampinyo. A la foto, datada de principis dels anys 70, s’observa com va arribar a créixer la companyia
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L’imperi d’Aismalibar no hauria 
estat una realitat sense la figura 
del suís Walter Ankli, el germà 
gran d’una família modesta i ul-
tracatòlica amb 7 fills. “Va tenir 
una infantesa dura, no va poder 
continuar els estudis i se’n va 
anar a treballar a França”, explica 
la seva primogènita, María José 
Ankli, qui reconeix que de petita 
li hauria agradat passar més esto-
nes amb el seu pare.
W. Ankli era el primer que arribava 
a la fàbrica i es coneixia tots els ra-

cons. “Cada dia feia la ronda per 
totes les instal·lacions i, si veia 
alguna cosa que no li agradava, 
escridassava el cap correspo-
nent”, comenta Rosa Gil, que va 
treballar durant 20 anys a Aisma-
libar. Malgrat ser una persona de 
tracte auster i que feia tremolar les 
pedres per on passava, mai sabia 
dir que no quan un empleat se li 
acostava per demanar-li un favor , 
com una bestreta del sou. “Era un 
lleó amb un cor d’or”, el defineix 
la seva filla | SA

La mort sobtada del 
fundador, al 1975, va ser 
un punt d’inflexió en la 
història de l’empresa

Aismalibar va patrocinar ‘la Vuelta Ciclista’ a Espanya l’any 1959 fent publicitat del Fantasit
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Ankli obre un regal durant el 25è aniversari
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  Walter Ankli, bronques i bestretes ‘d’un lleó amb cor d’or’

“No s’ha apostat mai 
pel futur de l’empresa”, 
opinen els treballadors
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dos signes d’identitat

Aismalibar ha estat el bressol de 
nombrosos polítics i sindicalistes 

La història d’Aismalibar no es po-
dria entendre sense conèixer el seu 
passat reivindicatiu. La fàbrica de 
Mas Rampinyo ha estat el bressol 
de nombrosos polítics i sindicalis-
tes. De fet, la lluita pels drets dels 
treballadors s’ha viscut sempre 
amb intensitat, sent l’empresa 
de la comarca amb més afi liats 
sindicals –prop de 800– acabada 
d’estrenar la democràcia. Però el 
moviment obrer es va començar 
a gestar als anys 60, quan els tre-
balladors tenien molts deures i 
cap dret. Els sous eren baixos i les 
jornades s’allargaven fins a les 12 
hores diàries. Precisament, el pri-
mer triomf de la plantilla va ser 
aconseguir la jornada de vuit ho-
res sense la reducció proporcional 
del salari. Van ser anys de moltes 
lluites, protestes i persecucions. La 
vaga més traumàtica va ser la del 
10 de març de 1965, que va fina-
litzar amb nombrosos detinguts i 
prop d’una trentena d’acomiadats. 
“L’empresa va aprofitar l’ocasió 
per treure’s de sobre les persones 

que l’incomodaven”, explica un 
dels afectats, Agustín García.

El gran triomf. Un dels èxits de la 
lluita sindical a Aismalibar va ser 
l’obtenció de l’amnistia laboral a 
principi dels anys 80 per a tots els 
empleats acomiadats per motius 
polítics i sindicals durant la dic-
tadura franquista. La sentència 
obligava la direcció a readmetre 
els treballadors. El president del 
comitè d’empresa d’aquella èpo-
ca, Ramon Pla –el fundador de 
CCOO a Aismalibar en la clan-
destinitat–, recorda l’emotivitat 
del primer dia de feina dels read-
mesos: “Els vam fer un passadís 
quan entraven a la secció i els 
vam aplaudir, a més d’un se’ns 
van escapar les llàgrimes”, re-
viu Pla, qui l’1 de maig de 1976 va 
ser una de les dues persones de la 
clandestina CCOO escollides per 
celebrar a Moscou el Dia del Tre-
ballador. Es va allotjar a la casa de 
Dolores Ibárruri ‘la Pasionaria’, lí-
der comunista exiliada a la URSS 
en acabar la Guerra Civil.

Sílvia Alquézar | Mas Rampinyo

L’antic passeig de Sentmenat ple a vessar per una manifestació d’Aismalibar al febrer del 1979

MÉS QUE UNA EMpRESA DE CABlES I AÏllANTS 

Un club de pel·lícula i un equip 
de bàsquet de primera
A final de la dècada dels 40, Aismalibar va cons-
truir unes instal·lacions de primera perquè els 
empleats tinguessin un espai d’oci. Walter An-
kli també hi portava els seus clients i coneguts 
perquè era com els clubs dels rics que sortien 
a les pel·lícules. L’altre símbol de l’empresa va 
ser l’equip de bàsquet que, a la dècada dels 50, 
es va convertir en un dels millors de l’Estat. “Els 
sous de l’època no eren molt elevats, però a 
Aismalibar podies gaudir d’un club de luxe”, 
diu Encarna Gázquez, qui recorda haver viscut 
de petita moltes revetlles com les de la foto per-
què la seva mare regentava el bar | SA
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Era la firma amb més afiliats sindicals de la comarca en instaurar-se la democràcia

Ramon Pla amb ‘la Pasionaria’, al 1976

 a
r

Xi
u

 r
am

o
n

 p
la

07



8 2a quinzena | Juny 2009Notícies08

“El municipi té molt de potencial i ha de 
seguir el seu procés de transformació”

BAlANÇ DE gESTIó. ENTREVISTA A l’AlCAlDE, CÉSAR ARRIZABAlAgA (pSC)

Equador del mandat | ara fa dos anys de l’actual govern 2007-2011 
liderat per tercera vegada consecutiva pel PSC en coalició amb CiU 

-En l’equador del mandat, s’han 
assolit les fites marcades?
En general sí, encara que la crisi ens 
ha obligat a posar fre a algunes de 
les actuacions previstes. No obstant 
això, projectes com el soterrament 
de la C-17, el túnel de la Línia d’Alta 
Velocitat (LAV) com a pas previ al 
soterrament de la línia de Portbou 
i la finalització del complex Aqua 
s’han dut o s’estan duent a terme. 
També estem satisfets de la tasca 
que s’ha fet a la Ribera amb el Pla 
Integral i de poder continuar-la a la 
muntan yeta de Can Sant Joan. 
-Quines són les assignatures 
pendents?
Hi ha molta feina a fer quant a 
millora de carrers, que finançarem 
amb els fons CAME, de l’Àrea Me-
tropolitana. Ara, gràcies als Fons 
Estatals d’Inversió Local, estem 
fent la reforma dels carrers Major, 
Alzina, Lleida i Torres i Bages i, 
després de l’estiu, haurem d’afron-
tar la urbanització de la part superi-
or del túnel de la C-17. També resta 
pendent el desdoblament de la línia 
de tren de Vic-Puigcerdà, sobretot 
volem que el projecte incorpori les 
nostres al·legacions. Pel que fa als 
serveis a les persones, som consci-
ents que després de l’estiu la situa-
ció s’agreujarà perquè molts aturats 
deixaran de cobrar la prestació, 
això ens obligarà a fer un esforç per 
potenciar els serveis socials.
-A l’última campanya una de les 
promeses electorals va ser crear 
la figura del Defensor del ciuta-
dà. Quan es farà realitat?
La crisi ha estat un handicap, per-
què muntar l’oficina requereix una 
mínima infraestructura. Tot i així, 
al setembre volem començar a 
con sen suar amb la resta de grups 
municipals qui pot ocupar aquest 
càrrec, que vetllarà perquè l’admi-
nistració funcioni i doni un bon 
servei a la ciutadania. 
-També durant la campanya es 
va parlar d’ampliar el pavelló.
Aquest projecte, ara per ara, l’hem 
de descartar perquè la conjuntura 

econòmica no és la favorable. De 
fet, els diners que ens havia atorgat 
la Diputació per dur-lo a terme els 
destinarem al nou teatre auditori i a 
qüestions socials.
-I què hi ha de la recuperació 
del Turó? 
Depèn de la direcció de Lafarge i 
això fa que la negociació s’allargui 
en el temps. Properament, el pre-
sident de la companyia vindrà a 
Montcada i esperem poder concre-
tar el futur de la muntanya. Volem 
que Lafarge cedeixi al municipi la 
zona que ja no explota per poder ini-
ciar així el projecte de recuperació.

-L’equador del mandat coinci-
deix amb els 10 anys de gestió 
del PSC i CiU. Quina avaluació 
fa d’aquesta dècada? 
Els dos primers anys van ser, pot-
ser, els més durs perquè vam haver 
d’afrontar la caòtica situació en què 
es trobava la Tresoreria. Després 
vam poder començar a fer realitat 
els projectes que ens vam mar-
car com a govern i crec que hem 
aconseguit transformar significati-
vament la ciutat. D’altra banda, el 
pacte ha funcionat molt bé perquè 
es basa en la fidelitat i el compromís 
i perquè no és un govern de dife-
rents colors, sinó per a la ciutat. 
-Quin grau de satisfacció creu 
que té la ciutadania? 
Jo penso que la gent està contenta, 
encara que sempre hi ha qui opina 
el contrari, però tinc la sensació 
que els veïns estan satisfets dels 
equipaments i dels serveis de qua-
litat que els ofereix l’administració. 
Clarament, hi ha un abans i un 
després. Com a exemple tenim 
l’Oficina d’Atenció a la Ciutada-
nia, que ha estat un salt qualitatiu 
en l’atenció al públic. De tota ma-

nera, crec que ara la preocupació 
de la gent se centra més en l’atur 
i la manca de feina, per això, des 
de l’Ajuntament hem de fer un 
esforç amb fórmules imaginatives 
per resoldre tot allò que estigui a 
les nostres mans. 
-Creu que durant aquesta dèca-
da el municipi s’ha fet un nom?
Hem tocat moltes portes per acon-
seguir inversions d’altres admi-
nistracions i això es nota amb el 
nivell d’equipaments i de noves 
infraestructures. Tant a l’Àrea Me-
tropolitana com al Vallès es valora 
positivament la transformació de 
la ciutat i el nivell dels seus equi-
paments i, el més important, ens 
respecten. Fins i tot a Madrid. En 
algun Ministeri saben prou bé on 
és Montcada i coneixen el seu al-
calde.
-Té bona fama?
Fama de dur, perquè no accepto 
projectes que no beneficiïn la ciu-
tat.
-En aquesta dècada com a alcal-
de haurà viscut moments dolços. 
Quins són els més significatius?
La recuperació d’espais com el 

Kursaal o l’acadèmia Lis com a 
Centre Cívic de la Ribera i poder 
haver fet realitat el complex Aqua. 
Per sort, tinc moltes bones expe-
riències viscudes: aconseguir pre-
servar el Pla de Reixac i bona part 
de Mas Duran, el soterrament de 
la C-17, el compromís per soterrar 
la línia de Portbou, el projecte de 
l’Hospital Ernest Lluch...

-Però també hi ha hagut mo-
ments difícils.
10 anys de govern també desgas-
ten, sobretot una figura com la 
meva i és obvi que acaben passant 
factura a les urnes. L’alcalde foca-
litza tant les lloances com les crí-
tiques, això ho comprenc i ho as-
sumeixo. El que no accepto, però, 
són les mentides i les calúmnies so-
bretot les que entren en qüestions 

personals o aquelles que posen en 
dubte la meva honestedat, com 
ara dir que prioritzo els interessos 
d’una empresa determinada per 
sobre dels de la ciutadania. Això 
és fals. Crec que sovint no es va-
lora la tasca que fem els polítics 
locals, que ens dediquem de ple al 
municipi deixant de banda la nos-
tra vida privada.
-Malgrat aquesta pressió, vol 
continuar com a alcalde?
Ara compto amb el suport fami-
liar i del meu partit. Si això can-
via, no tinc cap inconvenient a 
deixar el càrrec.
-Estarà, doncs, a disposició del 
que li demani el partit?
No vull avançar esdeveniments 
perquè encara falten dos anys 
per a les eleccions. Arribat el mo-
ment, prendré la decisió que cre-
gui més convenient per a mi i la 
meva família i, passi el que passi, 
sempre seré fidel al PSC.
-Com veu el futur de la ciutat?
Encara té molt de potencial. Estic 
convençut que quan acabi la crisi 
seguirà amb empenta el seu pro-
cés de transformació.

Pilar Abián | Montcada

“Crec que els veïns 
estan satisfets del seu 
municipi i ara el que 
realment els preocupa 
és la manca de feina” 

“Tant a la comarca com 
a l’Àrea Metropolitana 
Montcada s’ha fet un 
nom pel nivell dels 
seus equipaments”

Situació econòmica | L’alcalde reconeix que la crisi ha frenat alguns 
projectes però confia poder fer-los realitat quan millori la conjuntura

Arrizabalaga reconeix que 10 anys de mandat són un desgast per al govern i per a l’alcalde però creu que el grau de satisfacció ciutadana és alt 
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“Ara, més que mai, les necessitats socials 
han d’estar per sobre d’altres qüestions”

BAlANÇ DE gESTIó. ENTREVISTA A JOAN MARESMA (CIU), pRIMER TINENT D’AlCAlDE

-Dos anys després de les eleccions 
la crisi ha passat a condicionar 
l’actuació del govern.
Evidentment la crisi està molde-
jant els objectius del Pla d’Actua-
ció Municipal (PAM) i ens obliga 
a modificar els paràmetres dels 
darrers 10 anys i a adaptar-nos a 
la nova situació. Moltes famílies 
estan patint de forma molt crua 
aquesta realitat i l’Ajuntament 
també ha minvat els seus ingres-
sos. De tota manera, la bonança 
enconòmica dels darrers anys 
ens permet afrontar aquesta si-
tuació amb les arques sanejades 
i mantenir el capítol d’inversions. 
No hem d’oblidar que en els dos 
últims anys hem destinat 16 mi-
lions d’euros a inversions.
-Com creu que s’ha d’afrontar 
aquesta etapa?
Cal un canvi d’actitud i fer una 
profunda reflexió en el sí del 
govern amb l’objectiu de reor-
ganitzar cadascuna de les àrees 
d’acord amb les necessitats de 
la ciutadania. Hem de revisar el 
PAM i marcar prioritats incidint 
més en qüestions com ara l’asfal-
tat de carrers o, des d’un punt de 
vista de serveis, l’atenció domici-
liària i l’assistència a la gent gran. 
Ara, més que mai, les necessitats 

socials han d’estar per sobre d’al-
tres qüestions.
-Quant creu que es pot allargar 
aquesta situació?
Aquesta no és una crisi local és 
global i no crec que pugui can-
viar abans de dos anys. Des de 
les hisendes locals, a més, seguim 
a l’espera que es revisi el sistema 
de finançament i que s’augmenti 
la dotació que es rep de l’Estat 
central, una reclamació històri-
ca des de l’inici de la democrà-
cia. Davant d’aquesta situació, 
la nostra gestió s’ha de basar en 
l’efi ciència, l’eficàcia i l’austeritat. 
Això és el que ens demana la ciu-
tadania en aquests moments.

-El pacte amb el PSC dura ja 10 
anys i fins ara no ha donat signes 
de feblesa. Quina ha estat la clau?
La confiança i el respecte mutu. 
Tots els acords el hem pactat i no hi 
ha hagut malentesos. Compartim 
un mateix projecte que avantposa 
la ciutat als interessos dels partits.
-No obstant això, CiU no dóna 

suport a l’Àrea Residencial Estra-
tégica (ARE) prevista a Mas Du-
ran que sí ha aprovat el PSC.
Aquest tema no serà cap cavall de 
batalla. Jo n’he parlat amb l’alcalde 

i li he transmès quina és la nostra 
preocupació: que el municipi crei-
xi sense cap necessitat i que aquest 
nou barri sigui insostenible perquè 
caldrà dotar-lo de serveis que tin-

dran un cost elevat. Precisament un 
dels reconeixements als anteriors 
governs de Campos és que la loca-
litat va créixer de forma equilibra-
da a nivell residencial i industrial, 
de manera que el sector econòmic 
va contribuir al manteniment de la 
ciutat. Aquesta filosofia, de fet, em 
consta que també la comparteix el 
PSC. 
-I que passarà, doncs, si l’ARE 
tira endavant?
Crec que el propi govern de la Ge-
neralitat, que és qui en té les com-
petències, s’adonarà finalment que 
el creixement econòmic no es pot 
basar en la construcció i que s’ha 
d’anar en una altra línia.
-En el govern, el PSC sempre ha 
estat el grup predominant. CiU 
se sent en minoria?
Doncs justament ara no. Si de 
cas, en minoria vam estar en 
l’anterior mandat. Ara, com a so-
cis, garantim la majoria i som una 
figura clau per al govern, de tota 
manera les decisions es prenen 
consensuades no per imposició. 
-Quins són els reptes per als pro-
pers dos anys?
Montcada ha canviat, s’ha transfor-
mat en positiu, disposa d’equipa-
ments que no tenia gràcies a un gran 
esforç inversor. Ara toca adaptar el 
govern i la gestió a la nova realitat.

El factor econòmic | Maresma reconeix que la conjuntura obliga a 
replantejar-se el Pla d’actuació Municipal i a establir noves prioritats

Creixement de la ciutat | CiU creu que l’aRE previst a Mas Duran no 
és necessari i tampoc és sostenible pels seus costos de manteniment

Joan Maresma opina que el govern ha d’adaptar-se a les noves demandes de la ciutadania

“La nostra gestió s’ha 
d’adaptar a la nova 
realitat que vivim i s’ha 
de basar en l’eficiència, 
l’eficàcia i l’austeritat”

Pilar Abián | Montcada
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El túnel soterrat alleugereix 
les retencions de trànsit en 
el tram de mas rampinyo

C-17

La inauguració del nou vial, el 8 de juny, va reunir desenes de veïns i força autoritats

“La posada en funcionament 
del túnel soterrat de la C-17 ha 
alleugerit considerablement 
les aglomeracions de trànsit 
i la mobilitat per la nacional 
que ara és més fluïda”. Aquest 
és el balanç de la presidenta de 
l’Àrea Interna, M. Carmen Porro 
(PSC), 10 dies després de la posa-
da en funcionament de la nova in-
fraestructura, que es va inaugurar 
el dia 8 de juny en presència del 
conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques, Joaquim Nadal, 
i l’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC), a més d’una àmplia repre-
sentació municipal, de la Genera-
litat, de l’empresa pública Gisa i 
de l’adjudicatària de les obres, 
Corsán-Corviam. L’obertura del 
túnel, però, ha coincidit amb una 
època en què comença l’horari 
d’estiu reduït a les empreses i que 
han acabat les classes, per tant, 
“no serà fins al setembre quan 
tot torni a la normalitat i es pu-
gui constatar l’eficàcia real del 
tram soterrat, tot i que conside-
rem que el balanç serà positiu”, 
ha indicat Porro.

Importància de l’actuació. La 
cons trucció del túnel ha estat la 

part més ambiciosa de les obres 
que actualment hi ha en marxa 
al tram del vial entre Mas Ram-
pinyo i el Pla d’en Coll. La pla-
taforma nova té una longitud de 
gairebé 800 metres i soterrats en 
són 250. Els quatre nous carrils 
acullen ara els milers de cotxes 
que travessen Montcada per anar 
a Barcelona o en direcció Vic. 

Al centre del municipi no es fan 
cues però a la cruïlla amb la 
N-150 es mantenen les aglome-
racions, especialment en hores 
punta. La solució a aquests em-
bussos arribarà quan es constru-
eixi el viaducte projectat sobre 
l’encreuament actual al qual es 
va referir Nadal el dia de la in-
auguració del tram soterrat: “És 
una obra complexa que enge-
garem en breu i que durarà 
dos anys”. Sobre el túnel, el con-
seller va destacar que “l’obra ha 
comportat un doble benefici, 

la tranquil·litat dels veïns de 
Montcada i la dels conduc-
tors”. Nadal també va destacar la 
reducció d’emissió de CO2 que 
suposa el fet que els cotxes de 
pas no s’aturin al municipi. 
Per la seva banda, l’alcalde es va 
mostrar molt satisfet de fer reali-
tat un projecte que, al seu parer, 
anys enrere semblava impossible 
de fer: “Montcada és molt com-
plexa i treballem per unificar-
la de moltes maneres, ho hem 
fet en aquest tram; al centre, 
amb el soterrament del tren 
de Portbou i, a Mas Rampi-
nyo, treballant per aconseguir 
soterrar el tren de Vic”. 

Les autoritats van fer un recorregut a peu sota el túnel abans de donar pas als vehicles
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Nadal va anunciar que 
les obres de millora 
de la connexió amb la 
N-150 començaran en 
breu i duraran dos anys

Silvia Díaz | Mas Rampinyo

> ‘Ja era hora!’ deien els primers 
conductors en passar pel túnel
L’obertura del nou traçat del vial ha fet realitat un dels 
principals objectius de l’obra, evitar les retencions. 
L’altra finalitat de l’actuació, la cohesió del territori, 
es notarà més intensament quan acabin les obres a 
l’alçada de Mas Rampinyo, que continuen ara amb 
el condicionament dels laterals i la construcció d’un 
nou pont de vianants i dues rotondes. A la inaugu-
ració del túnel es van desplaçar desenes de veïns 
que esperaven l’obertura feia temps, una sensació 
que també es va veure reflectida en els conductors 
que van estrenar-lo, alguns dels quals fins i tot van fer 
sonar el clàxon com a senyal de satisfacció  SD 
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Se alquila caravana de tres plazas en cámping 
de l’Escala (Girona). Julio y agosto:  2.500€, y por 
semanas 500€ (camping incluido). Con todos 
los complementos. Tel.:  659974850 (de lunes a 
viernes) y 609673459 (fines de semana).
Compro tebeos antics, còmics de superherois i 
àlbums de cromos. Telèfon: 630 930 616.
Vendo o alquilo. Párquing para coche no muy 
grande o para motos. En calle Doctor Buxó. Tel. 
935 752 401.

Vendo o alquilo párquing. 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, párquing + trastero 7m2. 
Móvil: 616 700 484.
Vendo o alquilo. Párquing para coche no muy 
grande o para motos. En calle Doctor Buxó. 
Teléfono: 935 642 401.

taulell d’anuncis gratuïts     tel. 935 726 491

Les obres als laterals obliguen 
a desviar el pas dels vehicles
Les restriccions direcció a Barcelona s’aplicaran a partir del 25 de juny i fins a l’1 de setembre

Els treballs de condicionament 
dels laterals de la C-17 afectaran 
el trànsit en tots dos sentits de la 
circulació durant almenys dos me-
sos, a partir del 25 de juny i fins 
a l’1 de setembre. L’asfaltat de la 
carretera i l’arranjament de les 
voreres obligaran als vehicles a 
transitar per només un carril als 
carrers Ferrer i Guàrdia i Pla de 
Matabous. 

El principal canvi es dóna en 
sentit Barcelona, en el tram de 
carretera entre el carrer del Sol 
i Carrerada, que quedarà tallat 
al trànsit. Els vehicles hauran de 
desviar-se pel carrer del Sol fins 
a l’av. Catalunya i baixar per 
Carrerada, on tornaran a la na-
cional. Per reduir les molèsties, 
el trànsit pesant que vingui de 
Granollers en direcció als polí-
gons industrials, no podrà acce-

dir al centre de Mas Rampin yo 
i es desviarà pel carrer Ferrer i 
Guàrdia als polígons industrials. 
Els carrers Anselm Clavé, Sant 
Tomàs i Santa Fe passaran a ser 
de doble sentit. Les parades dels 
autobusos 96 i de la companyia 
Sagalés del carrer Anselm Clavé 
quedaran anul·lades.
En sentit Vic, les obres als late-
rals afectaran una part de la ro-
tonda de la plaça Espanya.

Silvia Díaz l Redaccio
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El pSC és la força més votada i 
l’abstenció bat rècords històrics

ElECCIONS Al pARlAMENT EUROpEU

Només el 35% del cens va anar a votar, la xifra més baixa des de l’inici de la democràcia

El PSC ha estat la força més vo-
tada a les eleccions al Parlament 
Europeu del 7 de juny passat, amb 
3.948 vots (46,6%), en els comicis 
que més abstenció han registrat a 
Montcada des de l’inici de la de-
mocràcia. Només va anar a votar 
el 35,47% de la població, el que 
significa que l’abstenció es va situ-
ar en el 64,5%, un punt per sobre 
de la dada registrada als anteriors 
comicis, al 2004, quan va ser del 
63,78%. Dels 23.871 electors cri-
dats a les urnes, només van exer-
cir-ne el seu dret a vot 8.467. 
Malgrat ser el partit més votat, els 
socialistes han vist disminuir la 
seva representació en 9 punts. El 
PPC es manté com a segona força 
més votada en unes europees; amb 
1.553 sufragis, obté el 18,3% de re-
presentació. CiU ha estat la força 
que major pujada ha experimentat, 
ja que els 1.219 vots registrats la si-
tuen en un 14,4%. ICV-EUiA ha 
obtingut 587 vots, el 6,93% de re-
presentació, mentre que Esquerra 
ha rebut 516 sufragis i veu dismi-
nuït el seu percentatge en gairebé 
un punt, situant-se en un 6,1%. 
 
Valoracions. La davallada en la 
representació no ha fet baixar els 
ànims del PSC. “L’important és 
que hem tornat a ser la força 
més votada a Montcada i volem 
manifestar el nostre agraïment a 
les persones que ens han diposi-
tat la seva confiança”, ha explicat 
el primer secretari a Montcada, 
Francisco Hierro, qui també ha 
lamentat la baixa participació. En 
canvi, la portaveu del PPC, Eva 
García, ha vist en els resultats un 
càstig al PSC “per la campanya 
bruta que han dut a terme i la 
mala gestió al capdavant del 
govern municipal”. La popular 

també ha agraït que una part de 
l’electorat hagi confiat en la seva 
formació “en aquesta època de 
crisi que estem vivint”.
CiU és la força que s’ha reforçat 
més en aquests comicis. “Som 
l’únic partit que ha pujat a tots 
els barris”, ha destacat el presi-
dent local de CDC, Joan Carles 
Paredes, en una roda de premsa 
feta el dia 8 per valorar els resul-
tats. El convergent va vincular 
els resultats dels partits que go-
vernen a Catalunya “a la mala 
gestió” del tripartit, mentre que 
el regidor de grup municipal de 

CiU, Joan Maresma, va destacar 
que “els resultats obtinguts són 
esperançadors de cara al fu-
tur govern de la Generalitat”. 
El portaveu del grup municipal 
d’ICV-EUiA, Josep M. González, 
ha lamentat “el descens de les 
forces d’esquerra” i també con-
sidera “preocu pant” l’elevada 
abstenció. “A nivell local estem 
contents perquè els ecosocialis-
tes mantenin la mateixa repre-
sentació que al 2004”, ha dit.
“Des d’Esquerra volem refle-
xionar sobre l’abstenció, per-
què a Catalunya molta gent no 
s’ha mobilitzat, potser perquè 
està decebuda per promeses 
que no s’han complert, com la 
del finançament o l’Estatut”, ha 
dit el seu president, Jordi Sánchez, 
qui, a nivell local, ha valorat posi-
tivament els resultats.

Silvia Díaz l Montcada

Un elector en el moment de dipositar el seu vot a la urna del col·legi electoral de la Font Pudenta
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Dels 28.871 electors 
cridats a les urnes, van 
anar a votar un total de 
8.467 persones
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ECONOMIA

La segona edició del getting Contacts 
triplica el nombre de participants
Promoció Econòmica es mostra satisfeta de la resposta i la implicació dels empresaris

La crisi econòmica està motivant 
els empresaris a ampliar els seus 
contactes i a cercar noves fórmu-
les de col·laboració amb altres 
firmes. Aquesta necessitat explica 
en bona part l’èxit de la segona 
edició del Getting Contacts orga-
nitzada pel departament de Pro-
moció Econòmica l’11 de juny a 
l’Hotel Ciutat de Montcada. 

Jornada fructífera. Més de 170 
empresaris –gairebé el triple de 
l’any passat– es van donar cita 
en una trobada que va durar 
quatre hores i que es va iniciar 
amb dues conferències, una so-
bre finances i l’altra sobre el tre-
ball en xarxa efectiu. 
A continuació, els participants 
van tenir l’oportunitat d’entre-
vistar-se amb 10 empresaris més 
que va seleccionar l’organització 
en funció de les preferències ma-
nifestades prèviament per cada 
directiu. En acabar les conferèn-
cies, la sala de l’hotel va esdeve-
nir durant dues hores un autèntic 

formiguer on desenes de perso-
nes intercanviaven informació i 
targetes de presentació. 

Majoritàriament, els assistents 
es van mostrar satisfets dels con-
tactes mantinguts durant la jor-
nada. “He conegut altres em-
preses amb les quals em puc 

plantejar fer coses en comú per 
ampliar els nostres respectius 
catàlegs”, explicava Francisco 
Baños, empresari del sector de la 
informàtica. 
A la cita no van faltar els repre-
sentants d’entitats financeres, 
de fet, La Caixa actuava com 
a patrocinadora. “És un plaer 
poder participar-hi, sobretot 
tenint en compte l’actual con-
juntura econòmica”, va dir 
Manel Béjar, responsable de la 
principal oficina que l’entitat té 
al carrer Major.

Pilar Abián | Mas Rampinyo

 

“L’èxit no és nostre, és de les em-
preses que han entés el missatge 
sobre la necessitat de cooperar i 
crear xarxa”. Així s’expressava el 
regidor de Promoció Econòmica, 
Joan Carles Paredes (CiU), a la fi 
de la jornada. Prèviament l’edil –al 
centre de la imatge–, va demanar 
als assistents que, davant la crisi, 
no es deixin arrossegar pel pessi-

misme i aprofitin aquesta circums-
tància per obrir-se a nous con-
tactes i noves vies de negoci. La 
segona edició del Getting Contacts 
posa fi al cicle d’activitats que ha 
dut a terme Promoció Econòmica 
en els últims mesos amb l’objectiu 
de potenciar el teixit empresarial. 
L’agenda es tornarà a reprendre 
després del parèntesi estiuenc | PA

 La necessitat de cooperar en xarxes de negocis

NOVA INICIATIVA

Dona i Igualtat posa les 
bases per crear una xarxa 
de dones empresàries

Generar contactes per establir 
xarxes de cooperació és l’objectiu 
d’una iniciativa que vol posar en 
marxa la Regidoria Dona i Igual-
tat i que es va estrenar el 10 de 
juny amb un taller titulat Dones da-
vant la crisi econòmica, fet a la Casa 
de la Vila. L’activitat va comptar 
amb una quinzena d’assistents i 
de representants de la Fundació 
Internacional de la Dona Empre-
nedora (Fidem). Les participants 
van explicar les seves experiències 
personals i van proposar la creació 
d’un espai que posi en contacte les 
dones empresàries i directives del 
municipi per propiciar intercanvis 

comercials i noves vies de negoci. 
Aquest reclam va ser recollit per 
la responsable de la Regidoria 
Dona i Igualtat, M. Teresa Gallego 
(PSC), que es va comprometre a 
organitzar noves trobades a partir 
del setembre. 

Felicitació. La gerent de Fi-
dem, Núria Viñas, va felicitar 
l’Ajuntament per la iniciativa i va 
animar les participants a no deixar-
se arrossegar pel desànim davant 
la crisi: “Les dones estem demos-
trant que estem preparades per 
afrontar conjuntures adverses i 
que podem aportar nous valors 
per revitalitzar l’economia”. 

Pilar Abián | Montcada

Una quinzena d’assistents va participar al taller ‘Dones davant la crisi’, a la Casa de la Vila
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A la jornada, els empresaris mantenen breus entrevistes per oferir productes i serveis
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Els participants opten 
a conéixer empreses 
amb les quals establir 
acords comercials



132a quinzena | Juny 2009 Notícies

L’mCC i l’Ajuntament asseguren que 
els sortejos han incentivat les vendes

M. Jesús Drago Magallón, veïna 
de Montcada, és la guanyadora 
del primer sorteig de 300 euros en 
Monkyvals de la campanya Obert 
per Obres, organitzada per Mont-
cada Centre Comerç (MCC) i 
l’Ajuntament per incentivar les 
vendes a les botigues del carrer 
Major durant el temps que duri 
la remodelació. L’establiment que 
ha segellat la butlleta guanyadora 
és el bar La Poma. La guardonada 
podrà gastar els diners, dividits en 
60 vals de 5 euros cadascun, als es-
tabliments adherits a l’MCC. 
El primer sorteig es va celebrar en 
un acte públic fet el 15 de juny a 
la Casa de la Vila, que va comptar 
amb la presència de l’alcalde, Cé-
sar Arrizabalaga (PSC); el regidor 
de Comerç, Joan Carles Paredes 
(CiU), i el president de l’MCC, Je-
sús González. Luis Pablo Jiménez, 
d’Adimir, va ser la mà innocent. 
Cada 15 dies se sortejaran 300 
euros en compres. Les butlletes 
s’aconsegueixen fent compres als 
establiments del carrer Major.
“Els sortejos estan incentivant una 

mica les vendes i hem vist més 
moviment de l’esperat durant 
les obres”, va subratllar González. 
L’alcalde ha agraït la predisiposició 
de l’MCC a fer campanyes per pro-
mocionar les compres al carrer Ma-
jor i contribuir així a “disminuir-ne 
l’impacte i revitalitzar el comerç”. 
Paredes, per la seva banda, va expli-
car que una de les incògnites quan va 
començar la remodelació de l’espai 
era esbrinar si la gent continuaria 
comprant-hi: “Veient com està de 
plena la urna, hem aconseguit 

que la gent no deixi de venir al 
carrer Major”. 

Trasllat de zones blaves. Les 16 
places de zona blava situades en el 
tram del carrer Major entre Gene-
ralitat i Bogatell s’han traslladat als 
carrers Generalitat (11) i Colon (5). 
La màquina expenedora es troba 
a tocar l’estació de tren. Les obres 
afecten ja tot el tram del carrer Ma-
jor, des de Bogatell i fins a la plaça 
de l’Església, l’interior de la qual 
també està aixecat.

La montcadenca M. Jesús Drago és la guanyadora del primer val de 300 euros
Silvia Díaz | Montcada

CAMpANYA COMERCIAl Al CARRER MAJOR

El president de l’MCC, Jesús González, amb Luis Pablo Jiménez, la mà innocent del sorteig
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Es posa en marxa la campanya 
comarcal de recollida d’oli a domicili

El projecte pilot de recollida d’oli 
domèstic s’ha posat en marxa a 
Montcada. Es tracta d’una acció 
pionera a Catalunya, promogu-
da pel Consorci per a la Gestió 
de Residus del Vallès Occidental, 
que es va presentar públicament 
l’11 de juny. La iniciativa vol in-
cidir en el reciclatge d’un dels re-
sidus domèstics més contaminants 
i del qual es fa menys recollida 
selectiva. Montcada és un dels 11 
municipis de la comarca que parti-
cipa en el programa.
Els barris de Can Sant Joan i Can 
Cuiàs són els escollits per imple-
mentar aquest projecte i ja s’hi 
han instal·lat els nous contenidors 
de recollida d’oli a la via públi-
ca, de color taronja. En aquests 
bidons el veïnat podrà dipositar 
ampolles de plàstic plenes d’oli 
usat i, per omplir els recipients 
de forma més senzilla i còmoda, 
també es distribuiran embuts, que 
es podran aconseguir al Kursaal 
(Masia, 37-43) o al Centre Cívic 

Can Cuiàs (Geranis, sn). Els con-
tenidors taronja estan situats a les 
places del Bosc i Nicaragua i als 
carrers Molí i Reixagó, així com 
als accessos del centre comercial 
de Can Cuiàs.
En el moment de demanar els em-
buts, els veïns hauran de deixar 
constància de la seva adreça. 
“Algunes persones ja s’han in-
teressat pel projecte perquè no 
sabien com desfer-se de l’oli 
usat”, ha explicat la regidora de 

Medi Ambient, Eva Gonzalo 
(PSC), departament que, conjun-
tament amb Serveis Municipals, 
s’encarrega de coordinar el pro-
jecte al municipi. Fins ara, les op-
cions dels veïns per portar aquest 
material eren els serveis de deixa-
lleria i minideixalleria.
Dins del contenidor taronja es 
diposita tot l’oli que prové dels 
domicilis en un recipient. Una 
empresa contractada pel Consorci 
s’encarrega de fer-ne la recollida.

MEDI AMBIENT

Es tracta d’una prova pilot que a Montcada es durà a terme a Can Cuiàs i a Can Sant Joan
Silvia Díaz | Redacció

 

L’Ajuntament va presentar públicament el 6 de juny el Pla de prevenció 
d’incendis en urbanitzacions ubicades en entorns forestals en un acte a la 
Casa de la Vila que va comptar amb una baixa assistència de veïns de les 
zones afectades: la urbanització del Bosc d’en Vilaró i l’Estany de Gallecs, 
on viuen al voltant de 720 persones | SD

> pla municipal de prevenció d’incendis forestals

Un incendi va cremar la matinada del 14 al 15 de juny l’empresa de palets 
Recupalets, situada al sector de Can Rocamora al Mas Duran, sense cau-
sar danys personals. Per apaivagar les flames, que van créixer de forma 
considerable, van actuar 9 dotacions de Bombers, 3 de la Policia Local i 
els Mossos d’Esquadra. Les causes del foc encara es desconeixen. El 3 de 
juny passat, un altre incendi va cremar una part de la mateixa empresa, 
però es va localitzar a temps i no va causar danys majors.

> El foc crema tota una fàbrica a mas Duran
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Els regidors Eva Gonzalo i Sergio Hermoso (al centre) van assistir a la presentació del projecte
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La Favmir iniciarà una nova línia de treball promovent 
l’ús de vaixella reutilitzable a les festes que facin les enti-
tats que en formen part. “Les associacions veïnals hem 
de donar exemple i reduir la generació de residus en 
els actes i festes que fem al carrer”, va explicar el seu 
president, Antonio Cera, al final de l’assemblea anual de 
l’entitat que va tenir lloc el 10 de juny a la Casa de la 
Vila, en què repeteixen la majoria dels membres de la 
junta, amb dues noves incorporacions, Jaime Imbernón 
i Esteban Fernández | LG

> La Favmir, amb la recollida selectiva

> projecte per urbanitzar un espai de Can Cuiàs
L’Ajuntament destinarà 44.000 euros a urbanitzar un espai que hi ha entre el 
carrer Circumval·lació i la planta baixa del bloc Jacint –a la foto–, que es troba 
força degradat. El projecte permetrà ampliar la zona verda i la vorera fins a dos 
metres, igualant-la amb la de la resta del vial que es pavimentarà de nou, amb 
el mateix tipus de panot utilitzat a tot el barri | LR 
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propoStA D’ADImIr
El projecte local seria 
pioner en l’atenció integral 
als discapacitats

prImEr bAtEIg CIVIL
El Consistori estrena aquesta 
cerimònica per donar la 
benvinguda dels nadons

pàg. 17 pàg. 18

Prop de 130 activitats inundaran 
aquest estiu els carrers de Mont-
cada i Reixac. Propostes esporti-
ves, juvenils, mediambientals, ac-
tivitats de la xarxa d’equipaments 
socioculturals, actes de promoció 
de la salut i diversos apartats des-
tinats a les activitats que es duran 
a terme al Casal Infantil i Juvenil 
de la Ribera i al Casal de la Gent 
Gran Casa de la Mina. 
L’Ajuntament ha presentat La 
revista de l’estiu, que recull tot el 
programa d’activitats per als me-
sos estivals organitzades per les 
regidories d’Infància i Joventut, 
Educació, Esports, Medi Ambi-
ent, Cultura i Participació Ciuta-
dana, com tallers per a totes les 
edats, visites guiades a la Casa de 
les Aigües, la Mostra de Turisme 
Jove o diversos espectacles musi-
cals i teatrals. La publicació reviu 
a través del disseny ‘retro’ alguns 
dels personatges famosos de l’ani-
mació infantil dels anys 80. 

A la presentació van assistir l’al-
calde, César Arrizabalaga (PSC), 
i la presidenta de l’Àrea Social, 
Ana Rivas (PSC), que van subrat-
llar que “aquesta revista és una 
guia útil per a grans i petits per 
conéixer les alternatives d’oci 
que tenen a l’estiu, i passar-ho 
de categoria”. 

ACTIVITATS

per gaudir d’un estiu actiu i festiu
L’ajuntament presenta la ‘Revista de l’estiu’, que recull prop de 130 propostes des de juny i fins a finals de juliol

Lluís Maldonado | Montcada

La Mostra de Turisme ofereix sessions temàtiques amb activitats. A la foto, una imatge de la tarda jamaicana de l’edició de l’any passat

“Oferim alternatives 
d’oci per passar un 
estiu sense haver de 
marxar fora”, diu Rivas
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  Un programa esportiu, social i cultural per a grans i petits

Entre les propostes de l’Insti-
tut Municipal d’Esports i Lleu-
re (IME) destaquen la lliga de 
futbol-7, les diades de 3x3 de 
bàsquet i futbol, el Mulla’t per 
l’esclerosi múltiple, els tallers 
de balls llatins, txa-txa-txà i 
tango, marató de spining o el 
Campionat de natació Vila de 
Montcada.
Pel que fa a les activitats 
juvenils, l’Espai Jove Can 
Tauler es convertirà de nou 

en l’escenari de la Mostra 
de Turisme Jove, del 19 de 
juny al 24 de juliol. Durant 
els dies que duri la mostra se 
celebraran diverses activitats, 
com ara, exposicions amb fo-
tos del Tibet, el Perú o la ruta 
de la Seda. També hi haurà 
diversos tallers com un sobre 
l’organització de viatges eco-
nòmics, d’anglès, d’interrail i 
cursos de break dance, graf-
fiti o teràpia del riure. 

Cultura té previst fer a final 
de juny tallers i aules ober-
tes de teatre, música, gui-
tarra, cant i guitarra elèc-
trica i exposi cions amb les 
creacions dels alumnes dels 
cursos organitzats per la Re-
gidoria. Medi Ambient ha fet 
ja dues visites a la Casa de 
les Aigües. La revista amb el 
programa complet d’activi-
tats es pot trobar als equipa-
ments municipals | LM

El Casals tracten 
la conquesta 
dels ibers
El Casal d’Estiu que organitza la 
Regidoria d’Infància i Joventut es 
farà a tots els centres escolars on hi 
havia oferta, a excepció del CEIP 
El Turó, on no hi ha hagut sufi-
cient demanda. Durant la primera 
quinzena, del 29 al 10 de juliol, hi 
ha matriculats 420 infants i, a la 
segona, del 13 al 24 de juliol, un 
total de 253. Els dies 2 i 3 de ju-
liol, l’Ajuntament obre de nou les 
inscripcions per si algunes famílies 
volen apuntar els seus fills cara al 
darrer tram de mes, oferint gaire-
bé un centenar de places. A excep-
ció del CEIP El Viver, a totes les 
escoles s’habilitarà servei de men-
jador i, en canvi, només al CEIP 
Elvira Cuyàs ha estat necessari fer 
ludoteca. El CEIP Reixac és l’únic 
que acollirà el servei matiner, que 
obre abans que comenci el Casal, 
que es fa de 9 a 13.30h. 
La conquesta dels ibers serà 
l’eix de totes les activitats, que 
s’adaptaran a cada grup d’edat 
dels infants | SD
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Reutilitzar roba suposa un estalvi 
econòmic i un ajut al medi am-
bient perquè, segons les estadís-
tiques, cada any generem entre 8 
i 10 quilos de residus tèxtils per 
persona a Espanya, un material 
que, per la seva composició, acaba 
als abocadors o bé reduït a cendres. 
Aquest missatge es va difondre el 
dia 5 de juny a la plaça del Bosc de 
Can Sant Joan, durant la desfilada 
que Andròmines va organitzar 
per commemorar el Dia Mundial 
del Medi Ambient i també per 
celebrar el seu quinzè aniversari. 
Aquest acte es fa durant tot aquest 
mes a diferents poblacions de la 
província de Barcelona i forma 
part d’un projecte de l’entitat Ae-
ress, finançat per l’Obra Social de 
Caja Madrid.

Missatges. L’objectiu d’Andròmines 
era mostrar que a les botigues de 
segona mà “es pot trobar roba 
que portem diàriament, no co-
ses lletges o passades de moda”, 
va indicar la directora tècnica 
d’Andròmines, Marisa Gliosca. 17 

voluntaris, la majoria vinculats a 
l’entitat, van presentar models de 
tota mena: conjunts d’estiu, vestits 
de nit, roba per anar a la platja, a 
passejar amb els amics, així com 
alguns dissenys de modistes que es 
dediquen a fer vestits amb material 
reciclat. Per la seva part, la directo-
ra social d’Andròmines, Montse 
Romo, va destacar la importància 

que la gent “prengui consciència 
que la roba que no fa servir pel 
motiu que sigui pot utilitzar-la 
una altra persona i donar-li un 
nou valor”. Andròmines té una 
botiga de roba de segona mà a 
Carretera Vella i és l’encarregada 
de gestionar la nau de reciclatge 
del polígon de la Ferreria i el ser-
vei de minideixalleria.

MEDI AMBIENT

andròmines va organitzar l’acte per conmemorar el quinzè aniversari de la seva fundació

Una desfilada de roba de segona 
mà com si fos acabada d’estrenar
Silvia Díaz | Can Sant Joan
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Una dona i la seva filla mostren dos conjunts de segona mà que es poden comprar a Andròmines
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Les Vinyes, nom 
de la futura 
residència
de gent gran

Les Vinyes serà el nom que tindrà 
la futura residència i centre de dia 
que es construirà a la Rasa (Mas 
Rampinyo), d’acord amb el resul-
tat de la consulta popular que ha 
fet l’Ajuntament. Al llarg dels dos 
mesos en què la ciutadania ha 
pogut votar s’han comptabilitzat 
1.881 paperetes: 1.309 favorables 
a l’opció guanyadora, 414 per a 
“Vent de marinada” i 113 per a 
“La geneciana”. Els tres noms van 
ser proposats per les entitats mu-
nicipals i seleccionats per un jurat 
format per polítics i tècnics.

Característiques del centre. La 
residència disposarà de 140 pla-
ces d’internament, amb diferents 
modalitats, assistida i/o el servei 
d’acolliment i descàrrega fami-
liar, i 50 places de centre de dia 
per a persones grans amb de-
pendència. Al gener, el Consorci 
va adjudicar el projecte per a la 
construcció de l’equipament a 
l’empresa Batllori i Trepat arqui-
tectes, i ara és a l’espera que la 
Generalitat marqui la data d’inici 
de les obres.

Pilar Abián | Redacció

SAlUT

Campanya de l’AECC 
prevenir el melanoma

La Junta Local de l’Associació Es-
panyola contra el Càncer (AECC) 
ha tornat a sortir un cop més al 
carrer per fer campanya contra el 
melanoma o càncer de pell. Apro-
fitant l’arribada de l’estiu i el Dia 
Mundial d’aquesta malaltia –que 
se celebra oficialment el 12 de 
juny–, les voluntàries de l’entitat, 
amb la col·laboració de la Regi-
doria de Salut Pública i Consum, 
van muntar el dia 18 una parada 
informativa a la plaça Lluís Com-
panys per explicar als vianants la 
necessitat d’evitar la sobreexpo-
sició al sol, ja que aquest n’és el 
principal factor de risc. Una altra 
dada rellevant a tenir en compte 

és que gran part de l’exposició 
solar es produeix abans dels 16-
18 anys d’edat, per aquest motiu 
és molt important extremar les 
mesures de protecció en nens i 
adolescents. També les persones 
de pell blanca són més propenses 
alhora de desenvolupar un càncer 
de pell. 
Els principals consell dels experts 
són no prendre el sol de manera 
gradual i evitar l’exposició prolon-
gada entre les 12 i les 16h i prote-
gir-se amb cremes solars adequa-
des (amb factor superior a 20) en 
funció de cada tipus de pell. Els 
bronzejadors s’han d’aplicar 30 
minuts abans de prendre el sol i 
després de cada bany.

Pilar Abián | Redacció

Voluntàries de l’AEC van repartir informació entre els vianants sobre el càncer de pell

La nena d’El 
Salvador operada 
de l’oïda ja sent
La nena salvadorenca de 4 anys 
que va ser operada de l’oïda l’any 
passat a Espanya i es va allotjar 
a la seu de l’ong Tazumal, a Mas 
Rampinyo, ha estat una setmana 
al municipi a principi de juny. Ma-
ría José, acompanyada per la seva 
mare, Caren Genovez, ha vingut 
al nostre país per sotmetre’s a una 
revisió i perquè l’equip mèdic ava-
luï la seva evolució després que al 
novembre fos intervinguda quirúr-
gicament per recuperar l’audició. 
Quan va marxar a l’hivern, la nena 
començava a familiariatzar-se amb 
els sons de l’entorn. Ara, sis mesos 
després, ja articula algunes parau-
les. “Diu el seu nom, el sent i el 
reconeix perfectament i també 
diu mama”, explica la Caren, 
molt contenta perquè la seva filla 
ha començat l’escola i s’ha integrat 
perfectament al grup. 

Sílvia Alquézar | Redacció

M. José i la seva mare, Caren

sÍ
lV

ia
 a

lq
u

ÉZ
ar



172a quinzena | Juny 2009 Societat

L’associació de discapacitats mont-
cadenca Adimir està impulsant 
la creació d’un centre d’atenció 
integral per a discapacitats a 
partir dels 6 anys, quan deixen 
de rebre els serveis integrals 
de detecció precoç. “A partir 
d’aquesta edat es produeix un 
buit en els recursos dedicats als 
discapacitats quan, per contra, 
augmenten les seves necessitats 
educatives i de lleure”, ha ex-
plicat Carolina Ibáñez, integrant 
d’Adimir.
El projecte està vinculat a la 
construcció del futur Hospital 
Ernest Lluch i atendria els tres 
municipis que integren la Man-
comunitat de Montcada, Ripollet 
i Cerdanyola, amb una població 
potencial de 6.000 persones. En 
aquest emplaçament s’ubicaria 
el servei així com els educadors, 
psicòlegs, sociòlegs i altres espe-
cialistes que acompanyarien els 
discapacitats donant-los suport, 
com a tutors, en l’accés al món 

laboral, a l’habitatge, al trans-
port públic i a l’educació, entre 
d’altres àmbits. L’atenció seria 
transversal i evitaria que els 
usuaris haguessin de traslladar-se 
a diferents centres, en funció de 
l’àmbit, i que es repetissin proves 
i tràmits.

Presentació pública. Adimir va pre-
sentar la proposta el 16 de juny a la 
comissió d’Immigració i Benestar 
del Parlament de Catalunya, amb 
l’objectiu d’aconseguir un “com-
promís ferm” en l’atenció als dis-
capacitats així com el finançament 
necessari per construir el centre, 
ja que la intenció d’Adimir és que 
sigui públic. “L’ideal seria que 
cada municipi acollís un centre 
d’atenció”, ha apuntat Ibáñez. 
Dos membres de l’entitat, Ana 
Ballesta i Andrés Jiménez, van 
ser els encarregats de presentar 
el projecte als parlamentaris, 
així com altres iniciatives que 
promou Adimir per integrar els 
discapacitats.

La proposta, que es va presentar públicament al Parlament, està vinculada al futur Hospital Ernest Lluch

INTEgRACIó

Adimir proposa crear un centre 
d’atenció integral de discapacitats
Silvia Díaz | Redacció
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> Comprar amb cadira de rodes
L’Assemblea Local de Creu Roja va organitzar una sortida 
al mercat que tenia l’objectiu de sensibilitzar la població sobre 
les situacions que han d’afrontar les persones amb mobilitat re-
duïda. En aquesta activitat, els voluntaris i voluntàries de Creu 
Roja acompanyaven els compradors que vulguessin provar 
l’experiència de fer les compres al mercat amb cadira de rodes o 
amb els ulls tapats. D’altra banda, recentment ha finalitzat el curs 
de suport al cuidador, fet en col·laboració amb l’Ajuntament, en 
què ha participat una vintena de persones | SA
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Taula de la comissió del Parlament amb Ana Ballesta, d’Adimir, a l’esquerra de la imatge 

preinscripció 
per al nou curs a 
l’Escola d’Adults
El Centre de Formació d’Adults, 
al número 5 del carrer Reixagó 
(Can Sant Joan) manté obert 
fins al 26 de juny el termini 
d’inscripció per al graduat en 
educació secundària (ESO) i les 
proves d’accés a cicles formatius 
de grau mitjà i superior. El termi-
ni també és obert per als interes-
sats a fer algun dels cursos propis 
de l’escola: alfabetització, cultura 
general, català inicial i bàsic, an-
glès inicial i bàsic, castellà per a 
nouvinguts i informàtica inicial 
i bàsica. Tots els cursos són gra-
tuïts i per obtenir més informació 
es pot trucar al telèfon 935 643 
001. L’horari d’atenció al públic 
és de 9.30 a 13h i de 15.30 a 20h. 
La matrícula s’haurà de formalit-
zar del 2 al 8 de setembre | SD
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ACTE DE BENVINgUDA

L’alcalde ha anunciat que la intenció del Consistori és oficialitzar aquest tipus de cerimònies

L’Aleix, de Can Cuiàs, el primer 
nadó ‘batejat’ de forma civil
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Una cinquantena de persones va assistir a la nova edició de la Nit d’estels que van 
organitzar el 6 de juny l’Associació per a la Conservació i la Recerca de l’Entorn 
(Acer) i l’Ajuntament. La sessió, que es va dur a terme a les instal·lacions del 
Camp de Tir de Can Piqué, va incloure un resum de la història de l’Astronomia, 
l’observació del cel amb telescopi, l’explicació de les constel·lacions i el relat de 
llegendes relacionades amb personatges mitològics | LG

> Força participació a la darrera Nit d’estels

> Elevada participació a la Setmana saludable
La Regidoria de Salut Pública i Consum ha fet una valoració positiva de 
les activitats organitzades del 7 al 14 de juny als diferents centres cívics 
i equipaments municipals en el marc de la Setmana de Promoció de la 
Salut. El programa, 
que va comptar amb 
la participació en total 
de prop de 200 perso-
nes, va inclore xerra-
des –a la imatge dreta 
una conferència sobre 
l’osteoporosi al casal 
Casa de la Mina-, ca-
minades i activitats 
esportives | PA

L’Aleix Ligero, amb tan sols tres 
mesos de vida, s’ha fet un nom 
en la història recent de Montca-
da i Reixac en ser el primer nadó 
batejat civilment al municipi. La 
cerimònia, oficiada per l’alcalde, 
César Arrizabalaga (PSC), el 13 
de juny a la Casa de la Vila, es va 
fer a petició dels pares del nadó, 
Judith Rodríguez i José Anto-
nio Ligero, veïns de Can Cuiàs. 
“Ens feia il·lusió la cerimònia 
civil perquè no som religiosos i 
ens agradava la idea de donar 
a conèixer el nostre fill a la fa-
mília i els amics”, ha comentat 
el pare. Durant l’acte, que va ser 
molt emotiu i va comptar amb 
parlaments dels testimonis, l’edil 
va recordar els drets dels infants 
i va desitjar al nou montcadenc 
una vida plena i feliç.

Una qüestió de Ple. La cerimònia 
ha obert un precedent per instau-
rar aquest tipus de celebracions a la 
localitat. Arrizabalaga ha avançat 
que la intenció de l’Ajuntament 

és oficialitzar-la: “Properament 
portarem el tema a Ple perquè 
creiem que aquestes celebra-
cions civils com els funerals, els 
matrimonis i els naixements te-

nen cabuda a la nostra societat 
d’avui dia”. La cerimònia va aca-
bar amb la signatura dels pares i 
els testimonis a la carta municipal 
de benvinguda. 

Sílvia Alquézar | Montcada

La Judith i el José Antonio amb l’Aleix, a la Sala de Plens, abans de la cerimònia
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Agenda
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8 hores de rock
Smaxone, Hora Zulú, Chicharrica, Don 
Hamaca, Paco Góngora i The Capaces
Organitza: Coordinadora de Grups de Rock

Lluís Coloma Trio
Concert de Blues & Boogie Woogie, 
presentat per Andreu Fàbregas
Organitza: Abi

20 de juny, a les 20h 
polígon la granja, al costat del lidl

26 de juny, a les 22.30h
abi (colon, 5)

19 l divendres
Taller. De manualitats al carrer per a 
grans i petits (dintre de la Setmana Cul-
tural). Hora: 17.30h. Lloc: Davant del 
Centre Cívic Can Cuiàs.

Inauguració. De la Festa Major de Can 
Sant Joan amb el pregó a càrrec dels 
alumnes del CEIP El Viver i de José Luis 
Martínez. Hora: 18.30h. Lloc: plaça del 
Bosc (veure la resta d’actes a la pàgina 
24).

Cinema. True stories, de David Byrne. 
Hora: 22h. Lloc: Abi.

20 l dissabte
8 hores de rock. Amb Paco Góngora, 
Don Hamaca, Smaxone, Hora Zulú, 
Subterranian Kids, Chicharrica i The Ca-
paces. Hora: 20h. Lloc: Polígon la Gran-
ja, al costat del Lidl (veure pàgina 22).

Teatre amateur. Besos, dels alumnes del 
Taller de teatre de l’Ajuntament. Hora: 
22h. Lloc: Kursaal (veure pàgina 22).

23 l dimarts
Festa Major. De la Ribera, amb xocolata-
da i revetlla popular amb l’orquestra Pà-
gina 6. Hora: 18h i 23h (veure la resta 
d’actes al final d’aquesta pàgina).

Revetlla. Sopar a la fresca, ball i concert 

del grup Nigram. Hora: 21.30h. Lloc: 

davant de l’Abi. Organitza: Abi, AV Mont-

cada Centre i grup Get Back.

Revetlla. Foguera i sopar de germanor. 

Hora: 22h. Lloc: Pista coberta del Parc 

del Turó Blau. Organitza: AV Can Cuiàs. 

25 l dijous
Setmana Cultural. De la Ribera sobre 

l’Àfrica Subsahariana, amb degustació 

gastronòmica, exposicions i actuacions 

de música i dansa. Lloc: Centre Cívic La 

Ribera.

Aula oberta. Dels alumnes dels tallers de 

música, guitarra i cant de l’Ajuntament. 

Hora: 19.30h. Lloc: Auditori Municipal.

26 l divendres
Hora del conte. Quan plou i fa sol, de 

Marc Lloan. Hora: 18h. Lloc: Biblioteca 

de Can Sant Joan.

Aula oberta. Dels alumnes del taller de 

guitarra elèctrica. Hora: 19h. Lloc: Audi-

tori Municipal.

Concert. Del grup montcadenc Ítaca. 

Hora: 20h. Lloc: Abi. Gratuït.

Concert. De jazz amb Lluís Coloma Trio. 

Hora: 22.30h. Lloc: Abi. Preu: 5 euros 

per a socis i grups de tres persones, 7 

euros per a la resta.

27 l dissabte
Sardanes. Amb la Cobla Premià. Hora: 

19h. Lloc: Plaça del poble de Terra Nostra.

28 l diumenge
Festa. De la bicicleta, amb premis a la 

millor decoració i cercavila. Hora: 10h. 

Lloc: Plaça del poble. Organitza: Xarxa 

de Dinamització i AV Terra Nostra.

Teatre familiar. Els jugamons, de Lap-

sus Espectacle. Hora: 12h. Lloc: Centre 

Cívic Can Cuiàs. 

30 l dimarts
Xerrada. Sobre els agermanaments de 

Montcada i Reixac amb El Salvador i Ni-

caragua. Hora: 19h. Lloc: Centre Cívic 

La Ribera. 

Exposició. Dels alumnes dels cursos de 

fotografia de l’Afotmir. Hora: 19h. Lloc: 

Centre Cívic Antigues Escoles de Mas 

Rampinyo.

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
Fins al 19 de juliol

Exposició
dels cursos de 
pintura per a 
joves i adults
Fins al 28 de juny

Aules obertes 
DE mÚSICA, CANt 
I gUItArrA
25 de juny, a les 19.30h 

DE gUItArrA ELÈCtrICA
26 de juny, a les 19h

sala 
principal

TEATRE AMATEUR

bESoS
del taller de teatre
20 de juny, 22h | gratuït
sala Joan Dalmau

Exposició dels tallers 
infantils d’arts plàstiques
Fins al 28 de juny | sala sebastià Heredia

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
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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

19 20 21

26 27 2823 24 2522

3029

J.Vila pardo pardo

Duran J.Vila J.VilaV.nieto J.relat rivasrecassens

J.Vilarecassens V.nieto guixguix

1 32
Duran Duran

4 5

 juny/juliol
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>Editorial
L’Hospital, 
més a prop

¡imaginación!
Leo con asombro en la última 
edición  de La Veu que la culpa de 
la poca asistencia a los actos pro-
gramados en la Festa Major han sido 
que el carrer Major está en obras. ¡Y 
se quedan tan anchos! Por favor, un 
poco de autocrítica no iría nada mal 
a los responsables de la Regidoria 
de Cultura. Un acto como la Festa 
Major que, en un principio, es de 
los más importantes del calendario 
cultural de Montcada, se está con-
virtiendo desde hace unos años en 
una repetición del año anterior, sin 
innovaciones que enganchen a la 
gente y que le hagan participar.
Hace falta savia nueva en la Regido-
ria que dé un vuelco a esta patética 
fiesta. Ejemplo: un acto como una 
tomatina, una batalla de globos de 
agua etc, algo refrescante ¡que hace 
calor! Conciertos con grupos cono-
cidos, patrocinados por las grandes 
empresas que tienen su ubicación 
en Montcada. Y más cosas que po-
drían pensar, que para eso pagamos 
a estos responsables públicos. En 
cambio nos programan –con todo 
respeto para los participantes–, el 
campeonato de tiro con arco y la Mi-
lla de Montcada, algo minoritario el 
primero y el segundo para personas 
con una determinada preparación 
física. La mayoría de los actos pú-
blicos participativos han sido pro-
gramados por entidades del pueblo.  
Señores y señoras de la concejalía, 
aprendan de ellos para el próximo 
año.

josé Manuel Melgar 
Montcada Nova

horaris de la biblioteca
Quan tan sols fa dos mesos de la 
inauguració de la nova i faraònica 
Biblioteca Elisenda de Montcada, ja 
s’han modificat els horaris d’apertu-
ra. Des del dia 15 de juny, data que 

coincideix de ple amb els exàmens 
universitaris, s’han reduït els horaris 
de les instal·lacions: només obre els 
matins dels dimarts i l’horari de les 
tardes es redueix mitja hora. Això 
és la línia política habitual d’aquest 
municipi, fer equipaments de cara a 
la galeria però mancats d’una bona 
funcionalitat. Com a usuària habitual  
de la Biblioteca sento indignació en 
veure com un servei fonamental que 
funciona i que té una gran accepta-
ció per part de la població, ha de re-
duir la seva activitat. Els hi recordo 
que les biblioteques no només són 
una col·lecció de llibres, sinó que 
compleixen una funció d’informació, 
investigació, educativa i de lleure en 
la lectura, servei necessari per al 
desenvolupament humà, i que ha de 
romandre obert el màxim de temps 
possible. Prou vergonyós era ja l’an-
tic horari com perquè encara l’anem 
retallant més. De res serveix tenir 
una biblioteca molt gran i moderna 
si no s’obre les hores suficients.

lidia Molano
Montcada

Montcada i el seu parc
No sé a qui adreçar-me per demanar 
un parc infantil al centre de Mont-
cada amb condicions. Perdoneu la 
meva ironia, però no tinc una altra 
manera d’expressar-me educada-
ment així que vaig a fer un seguit de 
valoracions aplicant una puntuació. 
De fet, tinc molts dubtes a l’hora 
de buscar un espai perquè puguin 
gaudir els infants. Potser sóc curta? 
Perquè mira que és senzill i n’hi ha 
molts a Montcada, no?
El primer: el parc tan ben condicio-
nat de la plaça Lluís Companys, amb 
aquella sorra que recorda el desert 
del Sàhara. La textura no és igual, 
però com és per als nens, ja està bé, 
no? Fem castells de sorra amb pedra 
i pols, què bonic! Què originals sóm 

a Montcada i com desenvolupem 
l’art! Anem al parc... Apa, a obrir 
els armaris i a posar-te el pitjor que 
tens, ja que et posaràs ple de merda 
i de pols. Ah!, potser és per immu-
nitzar-nos de les al·lèrgies a la pols? 
Quina bona idea! 10 punts en sani-
tat i higiene. A més, el parc té una 
tanca única, no hi ha cap perill per 
als infants. Està al centre del poble i 
envoltat per la carretera i les vies del 
tren. Però sort, la tanca de protecció 
és perfecta.., 10 punts en seguretat. 
Els tècnics de l’Ajuntament no han 
vist cap parc a Barcelona?
Una altra qüestió: els aparells de 
fer gimnàstica per a la gent gran 
estan en un parc infantil. De fet, la 
gent gran són com nens, no? Però 
ningú no ha pensat que els infants 
poden prendre mal, potser per què 
els aparells són de ferro? No podrien 
estar a qualsevol part de les zones 
blaves que tenim a prop de l’únic 
parc, eh? Així podrien aprofitar més 
l’espai cara als infants. 10 punts en 
infraes tructures. Resultat 30 punts, 
som un exemple a seguir per a tots 
els països en vies de desenvolupa-
ment. Gràcies per tenir a Montcada 
uns dels millors parcs infantils del 
món. 

s. Vidal
Montcada

policia de proximitat
Vaig llegir a La Veu que pròximament 
s’implantarà a Montcada un cos de 
la Guàrdia Urbana que farà les fun- 
cions de policia de proximitat. Da-
vant d’aquest anunci voldria col-
laborar aportant certes idees, ja que 
fa temps que patim unes irregulari-
tats que segurament no es corregei-
xen, simplement perquè no s’hi pen-
sa. Per exemple, evitar que els cotxes 
aparquin en els passos de vianants i, 
sobretot, que no impedeixin el pas 
de cadires de rodes. Avisar quan els 

contenidors d’escombraries  estan 
plens o abocats per terra i també 
quan estan desplaçats del seu lloc. 
“Pescar” els cotxes que giren un cop 
passat el pas a nivell i entren en di-
recció contrària pel carrer Guadia na. 
Avisar de voreres trencades i/o im-
practicables per als vianants, ja si-
gui pels cotxes, com pels senyals de 
trànsit que impedeixen passar, sacs 
de runa... Prohibir l’estacionament 
en els guals dels cotxes dels vehi-
cles dels mateixos propietaris (no 
es pot tenir una plaça de pàrquing 
reservada a preu de gual). 
Controlar l’estacionament de camio-
netes que són “xatarreries” ambu-
lants i que, fins que no estan plenes, 
no marxen (quan plou deixen un ras-
tre impressionant de rovell). Fer acte 
de presència en el mercat del dime-
cres, per disuadir els “xoriços” que 
hi pul·lulen. Comunicar a qui calgui 
els carrers que, malgrat haver passat 
l’equip de neteja, segueixin bruts. 
Evitar el pas incontrolat de ciclistes 
per zones de vianants amb el perill 
que això representa per als infants. 
Tenir presència visual al carrer en tot 
moment i que quan comencin l’ho-
rari de treball ja hagin esmorzat, per 
evitar malentesos (és preferible que 
comencin una hora més tard, que 
no saber mai quan estan de servei). 
Mentalitzar-los perquè siguin ama-
bles ja que estan per servir el poble. 
Que tingueu sort, que tinguem sort.

jaume ribera
Montcada

Fe d’errates

En el número anterior a l’apartat Fil directe 
la persona que signava la pregunta era Josep 
R. C, de Mas Rampinyo, i no pas la regidora 
de Medi Ambient, Eva Gonzalo (PSC), qui 
havia d’aparèixer en realitat com a autora de 
la resposta.
D’altra banda, a l’agenda, vam publicar per 
error que el preu de la botifarrada popular 
organitzada per l’AV Montcada Nova era de 3 
euros, quan en realitat va ser d’1 euro.

L’Hospital Ernest Lluch va 
prenent forma. Des que es 
va anunciar la seva construc-
ció al desembre del 2004, 
els municipis implicats 
–Mont cada i Reixac, Cerda-
nyola, Ripollet i Barberà–, 
han viscut el procés amb il-
lusió però també amb recel, 
especialment la Coordinado-
ra en defensa d’una Sanitat 
Pública de Qualitat. Ja ho 
diu la dita: “Las cosas de pa-
lacio van despacio”, però el 
cert és que sovint s’allarguen 
més del compte.
Ara que ja s’ha fet el concurs 
d’idees i se sap quin aspec-
te tindrà l’Hospital, convé 
accelerar el calendari per 
garantir que efectivament al 
2010 (data que, en inici, es 
va apuntar com la de l’estre-
na) es posi la primera pedra 
i comencin les obres. Estem 
parlant d’un edifici que està 
pressupostat en prop de 100 
milions d’euros i on hi treba-
llaran 800 persones el que 
ens dóna una idea de la seva 
important dimensió.
Convé que l’administració 
com petent, en aquest cas la 
Generalitat, posi fil a l’agulla 
i, sense més demora, agiliti 
les actuacions que encara 
hi ha pendents al voltant del 
projecte, com ara la demolició 
de les construccions indus- 
trials que hi ha en el solar on 
s’edificarà el centre sanitari 
i la seva posterior neteja. En 
paral·lel s’ha de resoldre què 
passa amb l’àmplia franja 
d’afectació que actualment té 
la N-150 al seu pas per davant 
dels terrenys del futur hospital. 
Fins ara els municipis afectats 
han fet els deures, cal que la 
Generalitat assumeixi les reg-
nes del projecte.

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

El proper número, el 3 de juliol

En la N-150 hay desde hace unos días varias mujeres que ejercen la pros-
titución a pie de carretera. A veces esperan a sus clientes junto a la parada 
de autobús que hay cerca de la entrada al cementerio. Creo que no es 
una buena imagen para Montcada. ¿Piensan hacer algo las autoridades al 
respecto? C. t. I terra Nostra

A hores d’ara hem fet el que la legislació ens permet; aquestes dones 
són majors d’edat i ens trobem en procés de comprovació de la seva 
documentació i de l’estat de la seva situació al país. A més, tant la Poli-
cia Local com els Mossos estan fent vigilàncies estàtiques per controlar 
les possibles incidències en la circulació. No hi ha cap norma legal que 
reguli l’exercici lliure de la prostitució i, per tant, aquestes són les úni-
ques actuacions que podem dur a terme | M. Carme Porro, presidenta 
de l’Àrea Interna (PSC)Cantonada insegura al barri de mas rampinyo

Fent un xamfrà en aquest punt del carrer Anselm Clavé que fa cantonada amb el passatge Santa Fe guanyaríem 
fluïdesa i seguretat tant per als vehicles com per als vianants. Pere Herrero. Mas Rampinyo

som@laveu.catel clic
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Ja es pot trobar a les llibreries de 
Montcada i Reixac i de la resta 
de Catalunya La solitud de Patrícia, 
l’obra que va fer guanyar al perio-
dista montcadenc Carles Quílez el 
premi “Crims de tinta” de novel·la 
negra, d’intriga i policíaca que con-
voca el Departament d’Interior de 
la Generalitat conjuntament amb 
les editorials La Magrana i RBA. 
El llibre l’ha publicat l’editorial La 
Magrana en català i properament 
RBA publicarà l’edició en castellà. 
Quílez, de 43 anys, és llicenciat en 
Ciències de la Informació per la 
Universitat Autònoma de Barcelo-
na (UAB) i té un màster de Perio-
disme Jurídic de la Universitat Au-
tònoma de Madrid. Treballa com 
a cap de la secció de tribunals i po-
licia de la Cadena Ser a Barcelona 
i col·labora en diversos programes 
de televisió. Ha escrit les obres de 
no ficció Atracadores, Psicòpata, Piel de 
policia i Mala vida, i la novel·la Asal-
to a la Virreina, a quatre mans amb 
Andreu Martín. 

Passió per la feina. Per a Quílez, 
La solitud de Patrícia suposa la seva 
primera novel·la en solitari i també 
la seva confirmació com a escrip-
tor de novel·la negra, “gènere en 
el que he tingut el millor mestre, 
Andreu Martín”. L’obra té com a 
protagonista una periodista que rep 
una filtració dels Mossos d’Esqua-
dra. A partir d’aquí ens endinsem 
en el dia a dia del periodisme d’in-

vestigació, feina que apassiona l’au-
tor i a la qual ha dedicat 20 anys de 
professió. La novel·la està basada 
en fets que ha viscut com a peri-
odista i que l’han obligat a parlar 
amb tots els actors implicats, des de 
la policia fins als delinqüents i els 
jutges. “Això també m’ha ajudat 
a construir els personatges, molts 
dels quals estan inspirats en per-
sones reals”, ha explicat. Per a 
Quílez, el repte literari més gran 
era explicar la història en primera 
persona des de la pespectiva d’una 
dona periodista “que té moltes co-
ses de mi mateix”.

lITERATURA

El periodista i escriptor ret homenatge al periodisme d’investigació en la seva primera obra de ficció en solitari

‘La solitud de patrícia’ confirma 
Quílez com autor de novel·la negra
Laura Grau | Redacció

Carles Quílez, a la llibreria Papers de Mas Rampinyo, escenari de la primera presentació de la novel·la ‘La solitud de Patrícia’ a Montcada

L’escriptor José Antonio Medi-
na, autor de la novel·la Mentiras, 
organitza un Taller de creativitat 
literària que tindrà lloc tots els di-
vendres del mes de juliol, de 18 
a 21h. Les quatre sessions s’arti-
cularan a partir de quatre estats 
emocionals, amor, odi, angoixa i 
èxit, i es treballaran aspectes com 
la por al paper en blanc, l’estruc-
tura del relat, les trames i subtra-
mes i el perfil dels personatges. 
Medina considera que en una 
societat tan accelerada com la 
nostra “l’acte d’escriure suposa 
un espai d’intimitat i un vehi-
cle de creixement personal”. 
El grup serà reduït i obert a per-
sones que tinguin certa pràctica 
en l’escriptura, tot i que no és un 
requisit imprescindible. El preu 
del taller és de 60 euros i els inte-
ressats s’han d’adreçar a l’escola 
d’anglès del carrer Montiu, de la 
qual és el director, o bé trucar al 
telèfon 629 064 993.

José A. medina 
farà un taller de 
creació literària
durant el juliol

Cultura
laveu.cat/cultura

tALLErS D’Art
El Kursaal i la Casa de la Vila 
acullen les exposicions dels 
tallers d’arts plàstiques

8 HorES DE roCk
La banda danesa Smaxone 
(Mnemic) i els granadins Hora Zulú, 
plats forts del festival

pàg. 23pàg. 22

entrevista. Carles Quílez, periodista i escriptor

“Tinc un sentiment de desolació sobre l’evolució del periodisme’
-‘La solitud de Patrícia’ reflecteix  
les tensions entre la llibertat 
d’informació i el poder polític. 
S’hi ha trobat en alguna ocasió?
Amb el temps aprens estratègies 
per fer front a aquestes situa-
cions. Encara que no sempre és 
fàcil. Fa poc vaig ser citat per una 
jutgessa per haver fet pública una 
informació que estava sota se-
cret de sumari. Aquesta fòrmula 
legal vincula els jutges, però no 
als periodistes. En aquests casos 

cal que investiguin qui ha filtrat la 
informació, no a qui li ha arribat. 
Fa tres anys, un jutge va alertar 
la premsa d’una operació con-
tra uns narcotraficants a Galícia. 
La filtració podria haver posat en 
perill  l’actuació policial, però es va 
prioritzar l’efecte mediàtic. 
-És evident que el poder sovint uti-
litza els mitjans per als seus fins. 
Precisament aquest és el tema 
del llibre en què estic treballant 
des de fa temps. Em sento privi-

legiat de ser periodista i haver 
viscut històries que m’han en-
riquit moltíssim, però alhora tinc 
un sentiment de desolació sobre 
l’evolució d’aquesta professió i, 
en el meu cas, del periodisme de 
successos. Cada vegada el poder 
té més control de la informació i 
el periodista es converteix en un 
mer  transmissor. Paral·lelament les  
em preses de comunicació esde-
venen uns actors més de la vida 
econòmica i política | LG
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Laura Grau | Montcada
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La banda danesa de metal me-
lòdic Smaxone, formada per ex-
components del mític Mnemic, 
i el quartet granadí Hora Zulú, 
precursor de la fusió de metal i 
flamenc, encapçalen el cartell 
de la 18a edició de Les 8 Hores 
de Rock que tindrà lloc el 20 de 
juny (20h). La cita amb el rock 
més dur canvia d’escenari per 
les obres de la LAV –que fan 
impossible utilitzar el parc de les 
Aigües– i es trasllada al polígon 
la Granja, al costat del magatzem 
Lidl. Completen el cartell els 
grups barcelonins de hardcore The 
Capaces i Subterranean Kids, i la 
banda de punk-rock Chicharrica, 
de Saragossa.
 
Participació local. Com ja és ha-
bitual en les darreres edicions, el 
cartell del festival també inclou 
grups montcadencs. En aquesta 
ocasió el públic tindrà l’oportuni-

tat de veure en directe el rock de 
Paco Góngora i la rumba afrolla-
tina de Don Hamaca y los Confu-
sos del Tablao, tots dos membres 
de la Coordinadora de grups de 
Rock, entitat que organitza l’es-

deveniment conjuntament amb 
la Regidoria d’Infància i Joventut 
de l’Ajuntament. Un any més 
Les 8 Hores de Rock tenen com 
a lema l’oposició al racisme i la 
intolerància.

La comèdia ‘besos’ culmina el curs 
de teatre el 20 de juny al kursaal

Els alumnes del taller de teatre assagen l’obra ‘Besos’ al Kursaal. L’espai escènic conté referències de les discoteques dels anys 70 i 80

Els alumnes del curs de teatre de 
l’Ajuntament estrenen el 20 de 
juny al Kursaal (22h) l’obra Besos, 
una successió d’escenes de caràc-
ter amorós-sentimental, narrades 
des d’una perspectiva irònica i 
humorística, a partir de les lletres 
de cançons representatives del 
pop espanyol dels anys 60, 70 i 
80. Segons el professor del curs, 
Climent Sensada, “Besos no és 
un musical sinó una comèdia 
on els actors interpreten, can-

ten i ballen cançons que tots 
hem escoltat alguna vegada”. 
Per fer front a aquest triple rep-
te han assistit a classes amb les 
professores dels tallers de dansa i 
cant. També s’ha comptat amb la 
col·laboració de professionals ar-
tístics com el dissenyador d’il·lu-
minació Israel Quintero. 

Experiència global. L’obra és la cul-
minació del curs i ha permès que 
els alumnes coneguin tota la fei-
na, no només artística sinó també 

tècnica i de producció, que hi ha 
al darrera d’un muntatge teatral. 
D’altra banda, els alumes del 
curs d’iniciació faran la lectura 
dramatitzada de La vuelta: 1947, 
un text de Max Aub, el 30 de 
juny a l’Auditori (20.30h). L’acte 
compta amb la col·laboració de 
la Fundació Juan Ramón Maso-
liver, qui fou amic personal de 
l’escriptor. Manuel Aznar, cate-
dràtic de Literatura Espanyola 
Contemporània de la UAB, farà 
la xerrada introductòria.

TEATRE

Els alumnes del taller d’iniciació faran una lectura dramatitzada d’un text de Max aub el dia 30

8 hORES DE ROCk

Smaxone i Hora Zulú comparteixen 
cartell amb dos grups montcadencs
El nou escenari dels concerts serà el recinte firal del polígon La Granja, al costat del Lidl
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JAZZ

El pianista Lluís Coloma va ser nomenat “Músic de l’any 2003” i millor artista de Blues 2006

Lluís Coloma porta l’estil 
boogie Woogie a l’Abi

Lluís Coloma Trio és el plat fort 
de la temporada del cicle “Jazz 
a l’Abi” que l’entitat va posar 
en marxa el passat mes d’abril. 
Coloma (Barcelona, 1973) és un 
dels pianistes més actius i reco-
neguts de l’escena estatal en el 
camp del Blues i el Boogie Woo-
gie. El concert serà presentat pel 
crític de jazz i coordinador de la 

programació, Andreu Fàbregas, 
qui ha destacat que Coloma “és 
un dels pocs pianistes a Espa-
nya amb capacitat de recrear  
els estils primitius d’aquest gè-
nere”. El concert tindrà lloc el 26 
de juny, a les 22.30h. L’entrada 
costa 7 euros, amb descomptes 
per als socis i els grups de 3 per-
sones que només hauran de pa-
gar 5 euros.

Laura Grau | Redacció

Es tracta d’un dels pianistes més reconeguts del món del Blues

Laura Grau | Redacció

El quartet granadí Hora Zulú presenta el seu darrer treball ‘El que la lleva la entiende’
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Vila reivindica pla com 
‘el pujol de la literatura’
El periodista presenta a l’abi l’obra ‘El nostre heroi Josep Pla’

El periodista i historiador Enric 
Vila (Barcelona, 1972) va presen-
tar a l’Abi el 16 de juny el llibre 
El nostre heroi Josep Pla (A Contra-
vent, 2009). A mig camí entre 
el diari personal i la investigació 
històrica, l’autor planteja una 
visió novedosa de Pla, lluny de 
la imatge d’home escèptic, con-
servador i misògin difosa des de 
diferents àmbits de la cultura. 
Segons Vila, sota la màscara de 
pagès sorrut i aliè a la realitat po-
lítica del franquisme, “Pla posa 
les bases perquè la realitat cul-
tural de Catalunya tingui una 
plasmació política”. En aquest 

sentit, considera l’autor com “el 
Pujol de la literatura, on sem-
pre trobes alguna veritat on 
agafar-te”. També afirma que és 
un model per aprendre a escriu-
re “en un país ocupat on con-
tinuen existint restriccions en 
el debat de pensament”. Sobre 
l’escepticisme de Pla, Vila creu 
que és una impostura, no un tret 
essencial de la seva personalitat, 
“ja que un escèptic difícilment 
podria escriure una obra tan 
extensa”. La seva complicada 
relació amb les dones ve dona-
da, segons l’autor, “perquè l’es-
forç de crear l’invalidava per a 
l’amor”.

Laura Grau | Montcada

El periodista i escriptor Enric Vila, durant la xerrada, amb el president de l’Abi, Miquel A. Gràcia

 a
r

Xi
u

 l
.c

.t

Laura Grau | Can Sant Joan

w
eb

 H
Z



232a quinzena | Juny 2009 Cultura

TAllERS D’ART

Els alumnes acomiaden 
el curs amb exposicions
Les obres es poden veure a la Casa de la Vila i al Kursaal

la
u

r
a 

g
r

au

Totes les obres dels alumnes dels tallers d’arts plàstiques que s’exposen a la Casa de la Vila estan fetes sobre un suport de fusta circular

Fins al 28 de juny es poden visitar 
a la Casa de la Vila i al Kursaal 
les exposicions de fi de curs dels 
alumnes dels tallers d’arts plàsti-
ques per a adults i per a infants 
que organitza la Regidoria de 
Cultura. La mostra dels adults 
té com a peculiaritat que totes les 
obres s’han fet sobre un suport 
de fusta circular. “Era un repte 
per als alumnes i un recurs per 

crear un efecte visual d’uni-
tat”, ha explicat la professora, 
Eva Sereno. L’altra exposició, de 
nens de 5 a 12 anys, destaca per 
la gran varietat de creacions, des 
de dibuixos fins a escultures fetes 
amb materials reciclats. La pro-
fessora, M.Àngels Gil, ha desta-
cat la crea tivitat dels nens, “que 
encara no tenen prejudicis i es 
lliuren a l’acte de crear amb 
total llibertat”.

Laura Grau | Redacció

> Es reedita el llibre ‘Sant pere de reixac’
L’Associació Amics de Reixac i l’Ajuntament han reeditat l’opuscle 
Sant Pere de Reixac, sobre la història de l’emblemàtica església, ubi-
cada a la Serralada de Marina. El llibre es va publicar per primera 
vegada l’any 1996 i el seu contingut va ser coordinat pel mossèn Josep 
M. Joan Torres (a la dreta de la foto, amb l’alcalde, César Arrizabalaga, 
i el president d’Amics de Reixac, Jordi Salat). D’aquesta tercera edició 
se n’han fet 500 exemplars, 300 dels quals són per a l’entitat que els 
distribuirà entre els seus socis i simpatitzants. La presentació es va fer 
el 15 de juny a l’església, un dia després de la festa anual de l’entitat 
que va congregar més de 200 persones a Reixac | LG
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Lloc i acte és el títol de l’exposició 
de Jordi Lafón –finalista del Pre-
mi Nacional de Pintura Maso-
liver 2008– que es podrà veure 
a l’Auditori Municipal fins al 19 
de juliol. La mostra està formada 
per una vintena d’obres de gran 
format sobre fusta damunt de 
les quals l’artista enquesta peces 
d’aquest material i altres elements 
com retalls de caixes de fruita i 
etiquetes de roba. “M’interessa 
el valor dels objectes fora de 
context i les històries que hi ha 
al darrera després de la seva 
vida útil”, va explicar durant la 
inauguració feta el 9 de juny.

Jordi Lafón: “m’interessa el valor 
dels objectes fora del seu context”
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El finalista del Premi Masoliver 2008, Jordi Lafón, davant de l’obra ‘De poeta camioner’

Laura Grau | Montcada

ExpOSICIó

El finalista del Premi de Pintura Masoliver exposa a l’auditori Municipal fins al 19 de juliol
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> giravolt clou el curs amb un concert
L’Associació musical Giravolt va posar el punt final al curs 2008-9 amb un 
concert a càrrec dels alumnes de l’escola que es va fer el 14 de juny a la 
Sala Josep M.Prado del Gran Casino de Terra Nostra | LR
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La ribera, Can Cuiàs i terra Nostra 
posen fi a la temporada de tallers

Els centres cívics de la Ribera, 
Can Cuiàs i Terra Nostra han 
posat el punt final als diversos 
tallers que organitzen durant 
la temporada amb exhibicions 
obertes al públic. A la Ribera, el 
dia central va ser el 10 de juny, 
amb les actuacions del grup de 
teatre Pandora i l’Associació de 
Flamenc Triana i dels alumnes 
de taekwondo, calaix flamenc, 
batukada, aeròbic i balls de saló, 
entre d’altres. Les alumnes dels 
tallers de costura i cuina van 
muntar una paradeta per posar a 
la venda les seves creacions. 
A Can Cuiàs, també van posar 
fi a les classes els alumnes de ball 
i de guitarra del Centre Cívic. 
Les actuacions formen part de la 
Setmana Cultural del barri que 
clourà el 23 de juny amb la revet-
lla de Sant Joan. La representa-
ció del grup de teatre Sayuc s’ha 
ajornat fins al 2 juliol. A Terra 
Nostra, el Centre Cívic l’Alzina 
va acollir el festival de fi de curs 
el 13 de juny.

Laura Grau | Redacció

CENTRES CíVICS

Els alumnes dels diferents cursos mostren els coneixements adquirits en actes oberts al públic
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El grup de batukada del Centre Cívic La Ribera (a dalt). A sota, el de guitarra de Can Cuiàs
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> montcada Nova celebra la seva festa anual
L’AV Montcada Nova va celebrar el 6 de juny la seva revetlla anual davant 
del pavelló Miquel Poblet. La vetllada va consistir en un sopar i un ball 
amenitzat per l’Orquestra Guinardó. Cristina Gerbolés, veïna del Pla d’en 
Coll, va ser la guanyadora del pernil que va sortejar l’AV amb motiu de la 
festa que va cloure abans d’hora a causa de la pluja | LR
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el retro-visor Jaume Aregall
Fundació Cultural

El posterior traçat va originar una barrera que la plaça Espanya no va aconseguir alleujar

Que Montcada i Reixac ha estat 
sempre un important nus de vies 
de comunicació ho constata el fet 
que per aquí passava la via Au-
gusta romana. Avui dia, la C-17 és 
una altra de les vies destacades. 
Anomenada anteriorment N-152, 
el seu nom més bucòlic ha estat 
sempre el de la carretera de Ribes. 
Projectada l’any 1848, el traçat 
pretenia unir Barcelona amb Ri-
bes de Freser servint-se de camins 
i vials que van anar convertint-se 
en importants carrers allà per on 
passava. 

D’aquesta manera, l’antic traçat 
de la carretera de Ribes creua-
va Montcada per l’actual carrer 
Carretera Vella –d’aquí el nom–, 
creuava a nivell la línia de tren de-
Manresa per l’anomenat pas dels 
Canons, davallava per l’actual car-
rer Quarters cap al riu Ripoll –que 
travessava per un gual– i entrava 

a Mas Rampinyo creuant-lo per 
l’actual avinguda Catalunya. El 
pas pel Ripoll es va millorar amb 
la construcció del pont, inaugurat 
al 1929 –coincidint amb l’Exposi-
ció Universal de Barcelona–, i ei-
xamplat posteriorment a causa del 
desdoblament de la carretera. 
Però el que va significar una bar-
rera cada vegada més accentuada 
per l’augment de trànsit va ser el 
trasllat de l’antic traçat fora del nu-
cli de Mas Rampinyo, a l’emplaça-

ment actual. L’adequació de l’espai 
per al desplaçament de vehicles i 
persones va donar origen a mitjan 
del segle passat a la plaça Espa-
nya. Aquest nus, però, no va servir 
per mitigar el trossejament del ter-
ritori. Repassant l’hemeroteca, ja 
al 1973, trobem un article d’opinió 
al diari Nueva Moncada en què 
l’autora es queixa de l’absència de 
semàfors i de l’abandonament del 
pas subterrani –que va acabar de-
sapareixent per insegur.

De la carretera de ribes a la C-17

Aspecte de la carretera C-17 al seu pas per la plaça Espanya, l’any 1988

L’antic traçat del vial 
creuava Montcada 
per Carretera Vella, 
d’aquí el nom actual
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L’Afotmir 
convoca una 
nova edició del 
Fotomontcada
Laura Grau | Redacció

Can Sant Joan 
i La ribera 
viuen les seves 
festes majors
Laura Grau | Redacció

L’Agrupació Fotogràfica de 
Mont ca da i Reixac (Afotmir)
convoca la segona edició del 
concurs Fotomontcada adreçat a 
nens amb edats compreses entre 
els 8 i els 16 anys, ambdós inclo-
sos. El tema de les imatges, que 
s’han de presentar en paper foto-
gràfic, és Montcada i les mides 
no poden superar els 19 cm d’al-
çada i els 25 d’ample (el mínim 
és 12 i 23 cm respectivament). 
Les obres s’han de presentar 
abans del 30 de setembre a la 
seu de l’Afotmir, o bé, a la Casa 
de la Vila, l’Auditori, el Kursaal 
i el Centre Cívic Can Cuiàs. El 
lliurament de premis es farà el 
20 d’octubre a la Casa de la Vila, 
coincidint amb la inau guració de 
la mostra de les obres partici-
pants. Hi haurà tres classificats 
en cada categoria, la de 8 a 12 
anys, i la de 13 a 16. Els premis 
consistiran en pendrives de capa-
citats diverses. El president de 
l’Afotmir, Pedro Caballero, con-
fia que enguany “hi hagi impli-
cació de les escoles i instituts en 
el certamen”.

Un concert dels grups locals Bo-
lívar Rock i Don Hamaca y los 
Confusos del Tablao és un dels 
actes destacats del primer dia 
de la Festa Major de Can Sant 
Joan que comença el 19 de juny 
i s’allargarà fins al 24. Entre les 
novetats destaquen una camina-
da popular, el dia 20; la traca in-
fantil i la guerra de globus, el 21 i 
la bicicletada pels carrers del bar-
ri, el 22. José Luis Conejero, de 
l’AV de Can Sant Joan, ha desta-
cat que aquest és el primer any 
que la festa tindrà com un dels 
escenaris el Kursaal, que el 22 
acollirà una sessió especial  del ci-
cle “Coses que passen” dedicada 
a Mario Benedetti, una exhibició 
dels alumnes del curs de dansa 
oriental i un cant de rondalles, a 
càrrec del grup del casal de Gent 
Gran Casa de la Mina. La Ri-
bera comença la seva festa el 23 
amb una xocolatada a la tarda i 
la revetlla a la nit amb l’orques-
tra Pàgina 6. Els actes infantils, 
amb un parc d’inflables i festa de 
l’escuma, es faran el 24, l’últim 
dia de la festa.
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El tercer projecte del CD Montca-
da a la Primera Catalana va pre-
nent forma. Mantenint la filosofia 
de fer una aposta per la gent jove 
i preferentment de Montcada, el 
club verd ja ha presentat cinc fitxat-
ges per a la propera temporada. Es 
tracta dels davanters Eric Calvo 
–el montcadenc torna al club des-
prés del seu pas per la Tercera Di-
visió amb el Prat–, i Israel Serrano, 
que prové del Poble Sec. Per refor- 
çar el mig del camp, Alfonso Pino 
s’ha emportat del Mercantil, equip 
que va entrenar fa unes tempora-
des, dos joves valors de 18 anys: 
Joan Egaño i Marc Burgos. El cin-
què reforç és un altre montcadenc. 
Es tracta del defensa Víctor Pache-
co, que estava jugant al juvenil del 
Badalona. 
“Teníem molt clar, veient com 
ha anat aquesta temporada, que 
havíem de millorar la davante-
ra. Amb el fitxatge de Serrano 
i el retorn d’Eric, creiem que 
aquest problema està solucio-
nat. Ara, estem pendents d’una 
altra contractació per al mig del 
camp”, ha comentat el president 
del club, Modesto ‘Tato’ Sanchís. 
L’arribada d’aquests cinc jugadors 
s’ha compensat amb l’anunci de 
la baixa d’altres cinc membres 
de la plantilla. Són el capità Xavi 
Alonso, que ha decidit marxar per 
motius personals, Àlex Huguet, 
Rubén Fuentes, Andrés Borges 
i José Luis Romero. El porter Jo-

nathan, que estava cedit a la UE 
Sant Joan, també s’incorporarà a la 
plantilla verda. 

Planificació de la pretemporada. 
L’equip de Pino, que ja ha acabat 
els seus entrenaments, iniciarà la 
pretemporada el 3 d’agost, amb 
sessions de dilluns a divendres a 
l’estadi de la Ferreria. El club ja 
ha tancat el cicle de partits amis-
tosos que seran contra el Prat 
(15 de agost, 20h) i l’Espanyol B 
(22 d’agost, 20h), tots dos a casa. 
El dia 29, l’equip farà la presen-
tació oficial davant de l’afició, 
a les 19h. Una hora més tard, ju-
garà un partit contra el Mollet. El 
30 d’agost, el conjunt verd tancarà 
la pretemporada amb un matx a 
casa del Palau (18h), amb motiu 
de la celebració de la Festa Major 
d’aquest municipi. 

Rafa Jiménez | Redacció

D’esquerra a dreta: Israel Serrano, Joan Egaño, Modesto ‘Tato’ Sanchís –president del club–, Marc Burgos, Víctor Pacheco i Eric Calvo

FUTBOl. pRIMERA CATAlANA

Esports
laveu.cat/esports

bAIXA AL VALENtINE
Als seus 33 anys, el base Unai 
Abrisqueta, exjugador de l’equip 
EBA, anuncia la seva retirada

moVImENtS A LA SALLE 
Adrià Bonilla, primer reforç de 
l’equip de Dídac de la Torre, que 
prepara el retorn a la Lliga Catalana

pàg. 28 pàg. 29

presentació de la nova samarreta

El CD Montcada ja té nova samar-
reta per a la propera temporada. 
El club verd va presentar el 13 de 
juny, en un acte a la Casa de la Vila 
que va despertar l’interès de nom-
brosos aficionats, la nova camiseta 
que lluirà durant les properes tres 
temporades i que pertany a la mar-
ca Joma, que vesteix alguns equips 
de Primera Divisió com el Sevilla, 
el Getafe o el Racing. La primera 
vestimenta seguirà fidel als colors 
tradicionals del club, amb samar-
reta verda i pantalons blancs. La 

novetat estarà en la segona, que 
canvia el color blau pel negre. 
Durant l’acte de presentació, al-
guns jugadors del primer equip 
com Eric Calvo, Jonathan, Rubén 
Tardío, Norbert i Víctor Pacheco 
van fer d’improvisats models. “És 
un teixit de qualitat, que no cala 
la pluja, còmode i lleuger”, va re-
marcar Eva Perea, representant de 
Joma a Montcada. El nou equip 
juvenil que ha creat el CD Mont-
cada també lluirà aquesta nova  
samarreta | SA

sa
n

ti
 r

o
m

er
o

sÍ
lV

ia
 a

lq
u

ÈZ
ar

El CD montcada dóna forma al seu nou 
projecte amb el fitxatge de cinc jugadors
Els davanters israel Serrano i Eric Calvo; els migcampistes Joan Egaño i Marc Burgos, i el defensa Víctor Pacheco s’afegeixen a la plantilla de Pino 
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Quique berlinghieri ja comença a fer 
els primers moviments de fitxatges
El porter Fran i el lateral Carlos, primeres dues incorporacions d’un equip que mantindrà el 80% de la seva plantilla

FUTBOl. UE SANT JOAN, pRIMERA TERRITORIAl

Amb la temporada ja finalitzada, 
Manel Trias, president de l’EF 
Montcada, fa una valoració a 
nivell esportiu i social de la situa-
ció del club i no amaga que les 
relacions amb el CD Montcada 
s’han deteriorat després de la po-
lèmica sobre el nou juvenil. 

-Com ha vist la temporada del 
club a nivell esportiu?
En línies generals, s’han complert 
les expectatives. Som una escola 
jove, que va consolidant les seves 
categories. Estem satisfets amb el 
resultats esportius.
-I en la vessant social?
Això és el que més ens interes-

sa. El que volem és fomentar la 
convivència i una sèrie de valors 
mitjançant el futbol. La nostra fa-
mília es cada vegada més gran.
-Com veu el futur de l’equip 
femení?
Hi ha contactes per trobar un 
nou entrenador, però encara no 
estan tancats. En tot cas, l’equip 
té garantida la seva continuïtat 
després d’haver aconseguit la 
permanència. El que ens agra-
daria és que el futbol femení 
tingués més acceptació entre les 

noies més joves i nosaltres conti-
nuem treballant en aquesta línia. 
-Com estan les relacions amb 
el CD Montcada després de la 
formació del juvenil verd?
S’han deteriorat. Amb la creació 
d’un juvenil, el CD Montcada 
està interferint en la tasca que 
nosaltres tenim encomanada i 
això no ens sembla gens positiu. 
Les voluntats són similars, però 
les maneres o temes secundaris, 
molt diferents i no hem pogut 
arribar a cap acord.

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOl. Entrevista a Manel Trias, president de l’EF Montcada

Argüelles 
seguirà dirigint 
el Santa maria

Miguel Argüelles continuarà la 
propera temporada a la banque-
ta del Santa Maria. L’entrenador, 
que va substituir José María 
Esquerda ‘Tete’ al tram final de 
l’últim curs, ha arribat a un acord 
amb el president Ricardo Moya 
per seguir al càrrec un any més. 
De moment, el tècnic està parlant 
amb tots els jugadors per saber la 
seva disponibilitat per continuar 
a l’equip. L’objectiu és confeccio-
nar un bloc més jove i, en aquest 
sentit, podrien pujar un parell de 
juvenils de l’EF Montcada. “És 
complicat, però no hem de 
tancar la porta a la possibilitat 
d’intentar pujar a la Primera 
Territorial”, ha dit Argüelles. 
L’equip ja ha acabat els seus en-
trenaments i començarà la pre-
temporada el 18 d’agost. 

Rafa Jiménez | Redacció

Manel Trias, president de l’EF Montcada
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“La nostra família és 
cada vegada més gran”

Quique Berlinghieri, nou entre-
nador de la UE Sant Joan, ja està 
treballant en la confecció de la 
plantilla per a la propera tempo-
rada. De moment, el club de Can 
Sant Joan ha tancat els dos pri-
mers fitxatges. Es tracta de Fran, 
exporter del Santa Maria ara fa 
dues temporades, i el lateral Car-
los, ex de l’Alella. “Continua el 
80% de la plantilla, fet que fa-
cilitarà el meu treball amb un 
grup que ja està cohesionat”, 
ha destacat el nou tècnic, que es-
pera lligar més reforços, entre ells 
el d’un altre porter ja que Jona-
than marxarà al CD Montcada. 
L’entitat farà la seva assemblea 
de socis el 19 de juny on es con-

firmaran algunes baixes a la junta 
directiva, tot i que Pepe González 
continuarà a la presidència.

Torneig de presentació. D’altra 
banda, el club organitzarà aques-
ta pretemporada, per primera ve-
gada, el seu propi torneig, que es 
disputarà el cap de setmana del 
5 i 6 de setembre amb la partici-
pació del FC Palau, Atlètic Poble 
Sec i CE Sabadell B, que serà el 
primer rival dels montcadencs. 
L’equip tornarà a la feina el 10 
d’agost i ja ha confirmat dos par-
tits amistosos. Seran el dissabte 
29 d’agost, a l’estadi de Can Sant 
Joan, contra el Montmeló, i el 30 
d’agost, a la Roca del Vallès, da-
vant la Torreta.

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOl. 2a Territorial

> Amistós a benefici de projecte Home
Per tancar la temporada, la UE Sant Joan i el CD Montcada van jugar 
el 7 de juny un amistós que va finalitzar amb victòria local per 3 a 1. El 
resultat era el de menys, ja que el matx, l’últim de ‘Kuki’ a la banqueta 
de la Unió, va servir per recaptar diners per a Projecte Home | RJ
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Unai Abrisqueta no continuarà al 
CB Montcada. Als seus 33 anys, 
Unai, que va debutar com a sè-
nior al Valentine quan tenia 18, 
ha decidit retirar-se després d’una 
segona etapa al club que ha du-
rat tres temporades. “Arriba un 
moment en què has de priorit-
zat altres coses, com la família 
o la feina. Ja ho volia deixar fa 
dues temporades, però el club 
em va engrescar a continuar. 
Ara és un bon moment i li  
desitjo el millor a una entitat 
que m’ha fet sentir com a casa”, 
ha explicat el badaloní. Unai i 
Raúl Ortega van ser els dos únics 
jugadors de l’equip EBA que van 
continuar a l’entitat després del 
descens.

Unai Abrisqueta es retira i el Valentine 
es queda sense un dels jugadors claus

Rafa Jiménez | Redacció

als 33 anys, el badaloní acaba la seva carrera en el mateix equip on va debutar com a sènior

BÀSQUET

En el seu moment, Abrisqueta no va voler marxar de Montcada, tot i la pèrdua de la categoria EBA

> El Cim tanca el 25è aniversari de la marxa
El centre excursionista de Montcada, el Cim, va celebrar el 5 de juny la cloenda 
del 25è aniversari de la Marxa a Montserrat, amb un acte protocol·lari al col·legi 
La Salle. El president del Cim, Alfred Canals –a la imatge, al costat del regidor 
d’Esports, Juan Parra (PSC)–, i promotor d’aquesta activitat des de la seva 

creació, va ser homenatjat pels seus 
companys que li van lliurar el cartell de 
la 25a marxa, emmarcat i signat per la 
resta de membres de l’entitat. D’altra 
banda, el Cim es va adherir a la Set-
mana de la Promoció de la Salut, que 
es va celebrar entre el 8 i 14 de juny, 
amb una nova edició del Montcada 
Camina. L’activitat, que es va fer el 14 
de juny, va consistir en una sortida al 
mirador de Torre del Baró | NS 

> més incorporacions al mausa montcada
L’equip de Juan Antonio Jaro té gairebé tancada la plantilla a falta d’una in-
corporació. A les darreres setmanes, el club va lligar els fitxatges de ‘Bola’, ala 
del Ripollet B, i de Javi Vázquez, ala-pivot que torna a la disciplina del CFS 
Montcada. Ara mateix, la plantilla està formada per Javi, Jordi, Mario, David 
Jiménez, Jhonny, Miguelito, Javi, Raül, Nau, ‘Bola’ i Javi Vázquez. El conjunt ja 
ha finalitzat els seus entrenaments i tornarà a la feina el 27 d’agost | RJ

La Salle fa la primera contractació 
i dóna a conèixer la llista de baixes
Juan Manuel Fernández deixa la direcció del primer equip femení i passa a dirigir el sènior B

El CH La Salle continua prepa-
rant el retorn a la Lliga Catalana. 
De moment, ja s’ha confirmat el 
fitxatge del jove extrem esquerre 
Adrià Bonilla. En el capítol de 
baixes, marxen Alberto Hernán-
dez, David Leiva, que es retira, i 
Òscar San Felipe, que penja les 
botes i serà el segon entrenador 
de Dídac de la Torre. 
D’altra banda, el conjunt femení 
canvia d’entrenador ja que Juan 
Manuel Fernández dirigirà el sè-
nior B, que va acabar la lliga a 
la penúltima posició de la Segona 
Catalana després de guanyar el 
Vilanova i la Geltrú (26-25) i per-
dre a Amposta (39-30). 

Rafa Jiménez | Redacció

hANDBOl

> presentació de l’acord amb Adimir
L’anunci de l’adéu d’Unai Abrisqueta es va realitzar durant el sopar de fi 
de temporada que el CB Montcada va celebrar el 5 de juny al restaurant 
Can Piqué. L’acte, que també va servir per confirmar la continuïtat de 
Miquel Àngel Cortón a la banqueta del primer equip, va tenir un important 
caire social ja que el club va presentar un acord amb l’entitat de discapa-
citats Adimir. Les dues associacions col·laboraran en accions conjuntes 
per difondre les activitats d’Adimir, organitzant xerrades sobre la discapa-
citat i lliurant donacions econòmiques quan sigui possible. Adimir va rebre 
una primera aportació econòmica del club de 300 euros | SD
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Adrià Bonilla, primer fitxatge de La Salle, al costat del seu nou tècnic, Dídac de la Torre
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El Lee Young suma nou medalles, 
quatre d’or, al Campionat d’Espanya
El sènior alberto Jo Lee, la júnior Jennifer Àlvarez i dos trios aniran al Campionat d’Europa i del Món

Gran èxit del Lee Young al Cam-
pionat d’Espanya de Pumse que 
es va disputar el 6 de juny a Tor- 
relavega (Cantàbria). Tots els 
membres del club montcadenc 
van tornar amb medalla, des-
tacant les quatre d’or que van 
aconseguir Alberto Jo Lee, en 
categoria sènior; Jennifer Àlva-
rez, en junior femení, i els dos 
trios formats per Alberto Jo 
Lee, José Manuel Ramón, José 

Luis Estudillo, Diego Carrillo, 
Bernardo Fidalgo i Juan Anto-
nio Santiago. En total, el Lee 
Young va sumar 9 metalls amb 
quatre ors, una plata i quatre 
bronzes, acabant a la segona 
posició de la classificació per 
equips.
Els quatre medallistes d’or 
ja s’han guanyat la seva clas-
sificació per als Campionats 
d’Europa i del Món que es 
faran a Portugal i a Egipte a 

l’octubre i al desembre, respec-
tivament. 

Copa Federació. El 31 de maig, 
el club també va participar a la 
primera edició del Torneig de 
la Federació Catalana de com-
bat que es va disputar a Barce-
lona. L’entitat montcadenca va 
sumar dos ors, de Mercedes 
Amaya i José Antonio Gámez, 
i un bronze, aconseguit per Joa-
quín Mollet. 

Rafa Jiménez | Redacció

TAEkwONDO

L’open Ciutat de montcada espera 
una bona participació, tot i la crisi
La UE Montcada no nega problemes de finançament del torneig, que comença el 25 de juny

La Unió Escacs Montcada conti-
nua treballant per poder celebrar 
la 17a edició de l’Open Ciutat 
de Montcada, que es farà, per 
segon any consecutiu, a l’Espai 
Cultural Kursaal de Can Sant 
Joan, entre el 25 de juny i el 3 de 
juliol. El torneig no està en perill, 
però l’organització no nega que 

està tenint molts problemes per 
trobar finançament a causa de 
la crisi econòmica i que, ara ma-
teix, no té garantida la totalitat 
del pressupost. “Tot i que hem 
baixat els premis i que no po-
dem pagar les despeses de tots 
els participants que venen de 
fora, creiem que anem pel bon 
camí a nivell de participació”, 

ha explicat el president de la UE 
Montcada, Jaume Izquierdo. 
El termini d’inscripcions finalit-
zarà el dia 23 i es preveu arribar 
als 150 participants, una xifra 
semblant a la de l’any passat. 
L’últim vencedor, el búlgar Julian 
Radulski, no hi prendrà part, 
però sí ho farà el francès Fabien 
Libiszewski, guanyador al 2007. 

Rafa Jiménez | Redacció

ESCACS

Imatge de tots els medallistes al Campionat d’Espanya de Pumse que es va disputar el primer cap de setmana de juny a Cantàbria
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L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) i el 
Consell de l’Esport Esco-
lar de Montcada i Reixac 
(CDEM) van organitzar el 
6 de juny la cloenda dels 
Jocs Escolars al parc de la 
Llacuna de Mas Rampi-
nyo, ja que l’emplaçament 
tradicional, el parc de les 
Aigües, està en obres. La 
celebració, que posava 

punt final a la temporada 
esportiva a les escoles, es 
va desenvolupar amb total 
normalitat malgrat la pre-
visió de pluja. 
Uns 700 infants, els que 
enguany han participat a 
la Lliga Escolar, van gau-
dir de la celebració, que va 
comptar amb la tradicional 
desfilada dels equips par-
ticipants. Posteriorment, 
es va fer el lliurament de 

trofeus per als guanyadors 
i tot plegat va acabar amb 

exhibicions de balls i un 
dinar de germanor.

700 nens i nenes 
gaudeixen de la 
festa de cloenda

JOCS ESCOlARS

Els infants van poder fer activitats diferents com el futbolí humà

Núria Sánchez | Redacció

> Vencedors de la Lliga d’Hivern
L’IME va atorgar el 12 de juny els premis als participants 
de la segona edició de la Lliga d’Hivern de futbol-7. El 
conjunt Bar La Pastora –a la imatge– va ser el campió 
per davant de Forbo i Syrtel. D’altra banda, 12 equips 
van començar el 15 de juny la Lliga d’Estiu. El sistema de 
competició consisteix en dos grups de sis conjunts que 
jugaran una fase regular fins al 9 de juliol. Els dos primers 
classificats de cada grup disputaran del 15 al 17 de juliol 
el play off final | NS

La piscina obre portes 
amb força afluència

ACTIVITATS ESTIU

El Font Freda obté 25 medalles 
a la Final Comarcal de Judo

JOCS ESCOlARS

El primer cap de setmana que va obrir la piscina va aplegar força infants

La piscina, situada a la Zona 
Esportiva Centre, va obrir 
portes el 12 de juny i tancarà 
el 13 de setembre. Durant el 
primer cap de setmana de 
funcionament, hi va assistir 
força públic. L’equipament 
obre de 10.30 a 19h, de di-
lluns a diumenge. Fins al 23 
de juliol es poden adquirir 
els abonaments. 

Casal estiu. Un any més, 
el Casal Esportiu, que 

organitza l’Institut Mu-
nicipal d’Esports i Lleure 
(IME), va tancar el termini 
d’inscripcions amb les gai-
rebé 290 places cobertes. 
Les activitats es faran del 29 
de juny al 24 de juliol a les 
instal·lacions esportives de 
la Zona Centre, de dilluns 
a divendres. Els més petits 
faran només dues hores –de 
12 a 14h–, mentre que la res-
ta podrà optar per l’horari 
reduït o bé fer cinc hores, de 
9 a 14h. 

Núria Sánchez | Redacció

El CEIP Font Freda va ob-
tenir 25 pòdiums a la final 
comarcal de Judo, que va 
tenir lloc el 31 de maig a 
Cerdanyola del Vallès. En 
concret, els montcadencs 
van sumar vuit metalls 
d’or, sis de plata i onze de 
bronze. Destaquen els pri-
mers llocs de Marc Gon-
zález, Pedro Zamora, Adel 
Yousfi, Eric Alfaro, Lucía 
Brox, Edgar Sicart, Paula 
Mimoso i David Moreno. 

Núria Sánchez | Redacció

Els judoques locals, amb els trofeus guanyats a la competició comarcal

El Club Gimnàstica Rít-
mica La Unió va tancar 
la temporada amb bons 
resultats. Les gimnastes 
locals van obtenir tres 
pòdiums al Trofeu Barce-
lona Comarques que es va 
disputar el 6 de juny a Pa-
lau Solità i Plegamans. En 
concret, les montcadenques 
van aconseguir un or, una 
plata i un bronze. Helena 
Bea va acabar primera; 

Patricia Jané va finalitzar 
segona, i el conjunt cadet 
va ser tercer.

Festival. L’entitat local va 
organitzar el seu tradi-
cional festival de final de 
temporada el 14 de juny al 
pavelló Miquel Poblet. Les 
gimnastes locals van oferir 
als pares, mares, familiars 
i amics, que van omplir el 
recinte, exhibicions indivi-
duals i de conjunt.

La Unió clou el curs 
amb bons resultats

gIMNÀSTICA RíTMICA

Núria Sánchez | Redacció

Els equips del club van mostrar exhibicions de ball individual i de conjunt
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El Casal Esportiu cobreix les places un any més

L’IME, en col·laboració amb 
l’EF Montcada, organitza 
aquest estiu un campus de 
tecnificació de futbol. Una 
trentena d’infants partici-
parà en aquesta primera 
edició. L’activitat tindrà lloc 
a l’estadi de la Ferreria i es 
farà en dos torns: del 29 de 
juny al 10 de juliol i del 13 
al 24 de juliol. Per a més 
informació, cal adreçar-se 
a les oficines de l’IME 
(Tarragona, 32). 

Campus de 
tecnificació 
de futbol

IME

Núria Sánchez | Redacció

> Festa de l’Esport
Amb motiu de la Festa de l’Esport, 
que es va celebrar els dies 6 i 7 de 
juny, la Diputació de Barcelona, amb 
la col·laboració dels ajuntaments de 
l’Agrupació Territorial dels Consells Es-
portius, va celebrar el 26 de maig una 
roda de premsa per reclamar la instau-
ració del Dia de l’Esport Europeu –a la 
imatge–. A l’acte, va assitir el regidor 
d’Esports, Juan Parra (PSC) i el presi-
dent de l’Àrea de l’Esport de la Diputa-
ció de Barcelona, Josep Monrás | NS
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en 2 minuts...

> El CEb celebra el final de la temporada

CB MONTCADA

El club presenta 
novetats a la 
direcció tècnica
El CB Montcada presenta 
novetats a la part tècnica per 
a la pròxima temporada. Cé-
sar Monfort abandona, per 
motius personals, el càrrec 
de director tècnic després 
de vuit anys. El seu substitut 
serà Marc Fabregat, un jove 
de 24 anys nascut a Caldes 
i amb molta experiència al 
món del bàsquet. Fabregat 
ha jugat diverses tempo-
rades a equips de la Lliga 
EBA, entre ells el Valentine, 
i ha format part de la selec-
ció catalana i estatal de cate-

gories inferiors. Fabregat té 
experiència en el càrrec per-
què va ser director tècnic del 
CN Caldes.

JAM

Núria Sánchez | Redacció

El CEB Can Sant Joan va 
tancar el 6 de juny la tem-
porada amb una jornada 
festiva. El club va celebrar 
la diada amb partits de 
tots els seus equips –mini 
femení, infantil, júnior A 
i B, sots-25 i sènior– a 
la pista del CEIP Viver. 
A banda de les activi-
tats esportives, els més 
petits van poder gaudir 
d’inflables | NS

L’EF Montcada, amb la 
col·laboració de l’Institut 
Municipal d’Esport i Lleu-
re (IME), va organitzar els 
dies 13 i 14 de juny la quarta 
edició del Torneig Ciutat de 
Montcada, que es va dispu-
tar als camps de la Ferreria 

i de Can Sant Joan. Tots 
els equips de l’EF van par-
ticipar a la competició, que 
un any més ha tingut “una 
molt bona acollida”, se-
gons el club. El bon ambient 
a les graderies i l’excel·lent 
temps van acompanyar les 
jornades.

Elevada participació 
en el quart torneig

EF MONTCADA

Núria Sánchez | Redacció

Joan riera es proclama 
campió de Catalunya 

El CH La Salle organitza 
el 21 de juny la V Diada 
Salvador Benítez amb una 
novetat: el primer torneig 
escolar per a infants de se-
gon de primària a primer 
d’ESO. Els interessats po-
den formular la inscripció 
a través de l’adreça elec-
trònica escola@chlasalle-
montcada.com o bé al te-
lèfon 670 452 202.

Nou torneig 
escolar de 
La Salle

Ch lA SAllE Els infantils van disputar la competició a l’estadi de La Ferreria

Núria Sánchez | Redacció

L’aleví Joan Riera, amb la medalla
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> L’AE Can Cuiàs tanca la campanya
L’AE Can Cuiàs va ce-
lebrar el 13 de juny 
la festa de fi de tem-
porada. Durant tot el 
dia, els participants 
i assistents van gau-
dir d’una jornada de 
partits de futbol sala 
–a la imatge– i mú-
sica. Els equips de 
l’entitat van disputar 
matxs d’exhibició i 
el Grup de Dones de 
Can Cuiàs va oferir 
balls tradicionals | NS
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-Després de vuit anys, tindrà 
molts moments inoblida-
bles. Quins records té?
Me n’emporto molts, però 
personalment em quedo 
amb els nombrosos amics 
que he fet. He col·laborat 
amb les diferents juntes i re-
cordo moltes coses bones. 
-Està satisfet amb la seva 
feina?
Sempre he treballat per mi-
llorar el bàsquet i intentar 
que els equips de l’entitat 
estiguin al màxim nivell. La 

veritat és que hem aconse-
guit que molts nens practi-
quin esport i em sento força 
satisfet. 
-L’exigència i la constància 
han estat valors molt impor-
tants en la seva filosofia.
Sí, sóc exigent amb mi i amb 
els que m’envolten. Treballo 
amb passió i amb determi-
nació i per això crec en el 
compromís i en el grup per 
damunt de la individualitat, 
tot i que són valors difícils de 
trobar avui dia.
-Quins són els motius de la 
seva marxa?
Motius personals. La meva 
vida ha canviat i he decidit 
donar prioritat a la família. 
Malgrat tot, no em desvincu-
laré del club | NS

“Em quedo amb els amics que he fet”

El CFS Montcada va cele-
brar els dies 6 i 7 de juny 
el seu torneig. El juvenil 
i el femení es van procla-
mar vencedors mentre 
que els equips prebenja-
mí, benjamí, aleví i ca-

det van finalitzar segons. 
Paral·lelament, l’FS Mo-
nistrol ha fet el seu propi 
campionat i els guanya-
dors de tots dos tornejos 
s’enfrontaran en una fase 
final que es disputarà el 15 
de juliol a Barcelona. 

El juvenil i el femení 
guanyen el torneig
Núria Sánchez | Redacció
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César 
Monfort
exdir. tècnic 
CB Montcada

Marc Fabregat és el nou director 

ar
Xi

u
//l

au
r

a 
g

r
au

CFS MONTCADA

La Joventut Atlètica Mont-
cada ( JAM) va obtenir 
bons resultats als Cam-
pionats de Catalunya en 
pista a l’aire lliure que es 
van disputar els dies 13 i 
14 de juny a Terrassa i el 
Prat de Llobregat. Els lo-
cals van obtenir tres me-
dalles: una d’or i dues de 
plata. Cal destacar la vic-
tòria de l’aleví Joan Riera 

en la modalitat de 600 
metres llisos. D’altra ban-
da, l’infantil Yeli Sagna, 
en 3.000 metres llisos, i el 
juvenil Aitor Martín, en 
2.000 obstacles, van acon-
seguir el sots-campionat de 
Catalunya. A més, Martín 
va obtenir la marca míni-
ma per participar al Cam-
pionat d’Espanya, que es 
disputarà a Granada els 
dies 20 i 21 de juny.

Núria Sánchez | Redacció

l’entrevista

El cadet va quedar segon i no podrà participar a la fase final de Barcelona 



Jon Santacana
Superació. La vida de Jon Santacana (Sant Sebastià, 1980) va canviar als 8 anys. Un dia, jugant 
a mirar matrícules de cotxes, els seus pares es van adonar que alguna cosa fallava en la seva vista. 
Després d’una pelegrinació per diversos metges, va arribar el diagnòstic: agudesa visual baixa i 
problemes al camp visual. Jon va aprendre a viure anb aquesta discapacitat, que no va ser cap 
obstacle perquè s’entregués a la seva gran passió: la neu. Membre de l’equip paralímpic d’esquí 
des dels 19 anys, els èxits li han arribat aquest 2009, guanyant tres medalles al Campionat del Món 
i la classificació general de la Copa del Món. Fa vuit anys, l’amistat i l’amor el van portar a viure a 
Montcada i Reixac, on ha trobat la tranquil·litat i el bon temps per preparar-se per a una nova fita: 
guanyar la seva primera medalla en el que seran els seus tercers Jocs Paralímpics d’Hivern. La cita, 
el proper any a Vancouver (Canadà). 

“No em veig com un exemple, 
tots tenim discapacitats”
Com es va aficionar a l’esquí?
Els meus pares tenien una autocara-
vana i anàvem molt sovint a la neu. El 
meu avi i la meva tieta també havien 
esquiat. Em vaig enganxar ràpida-
ment. Jo volia competir, però no esta-
va en les mateixes condicions que al-
tres nens a causa del meu problema. 
La seva agudesa visual baixa li per-
met fer una vida normal? 
Els que tenim aquests problemes 
busquem recursos per poder suplir 
la nostra mancança. Jo sóc indepen-
dent i m’agraden molt els esports. Es-
quio, vaig en bici, faig surf... Ho puc 
fer tot, encara que sóc conscient de 
les meves limitacions. 
Com i quan va començar a competir 
al món de l’esquí?
L’any 2000, amb 19 anys. Vaig llegir 
en una revista un article sobre l’equip 
paralímpic d’esquí. Vaig fer una prova 
i em van assignar un guia. 
L’esquí és un esport individual, però 
en el seu cas és d’equip...

Nosaltres no podem competir sen-
se un guia. Des de fa sis anys 
m’acompanya Miguel Galindo, ex 
membre de l’equip nacional. Ell va 
davant meu i em va marcant el camí 
a seguir per la pista.
I nou anys després, han arribat els 
seus millors resultats.
Sí, al març vaig guanyar al Canadà la 
Copa del Món gràcies a la meva millo-
ra en les proves de velocitat. M’havia 
quedat un parell de vegades a les por-
tes d’aconseguir-ho. 
Al febrer, va guanyar una medalla 
d’or i dues de plata al Campionat del 
Món de Corea. Per què els seus èxits 
no tenen repercussió mediàtica?
Perquè sóc paralímpic. És trist i injust, 
però és la realitat. Els mitjans s’haurien 
d’obrir més al món de l’esport dels 
discapacitats. És espectacular veure 
dos esportistes baixar junts una pista 
esquiant a una gran velocitat. 
I el proper any, el seus tercers Jocs 
a Vancouver 2010. Arribarà la seva 

primera medalla paralímpica?
Em vull treure l’espina de Torí 2006, 
ja que vaig participar en baixa forma 
després d’una greu lesió de tíbia i 
peronè. Arribaré en el meu millor mo-
ment, a nivell físic i d’experiència. 

Què li dóna l’esquí? No li fa por?
És una barreja. Et fa pujar l’adrenalina. 
Els esportistes som masoquistes i ens 
agraden les sensacions que, a priori, 
poden semblar dolentes. 
Per què resideix a Montcada?
Un dels meus companys de l’equip 
paralímpic vivia aquí perquè tenia una 
nòvia de Barcelona. Ara fa vuit anys,  
també vaig conèixer una noia catala-

na i em vaig venir aquí a compartir pis 
amb el meu amic. Ell va marxar, però 
jo m’hi vaig quedar. Estic molt a gust 
a Montcada. 
No és dur ser lluny de la família?
Els pares que tenen un fill amb una 
discapacitat tenen tendència a pro-
tegir-lo excessivament. Per sort, els 
meus pares em van educar d’una 
altra manera i sóc molt independent, 
encara que intentem veure’ns sovint.
Es pot viure de l’esquí?
Fins l’any passat, compatibilitzava 
l’esport amb els estudis d’INEF i fisio-
teràpia. Ara, l’exigència és molt gran i 
he fet un parèntesi per concentrar-me 
en l’esquí fins al 2010. Amb les be-
ques del Plan ADO no guanyem molts 
diners, però ens podem mantenir.
Com és el seu dia a dia?
Quan no estem fora concentrats, 
entreno cada dia a l’Aqua pel meu 
compte amb una programació que 
ens fa un preparador físic.
Creu que mai podran arribar a com-

petir amb els no discapacitats?
El món dels vàlids mai ho permetrà 
ja que guanyaríem els discapacitats 
amb els factors de correcció de temps 
que s’haurien d’aplicar. Tampoc crec 
que sigui necessari. Les dones tam-
poc competeixen amb els homes.
Què li diria als discapacitats que no 
es veuen amb cor de fer esport?
Es fàcil parlar de la superació del dis-
capacitat, però jo no em veig com un 
exemple. Tots tenim alguna mena de 
discapacitat. Hi ha tímids que mai 
anirien a una classe d’aerobic o gent 
amb els peus plans que no pot córrer. 
Tots ens hem de superar. S’ha de do-
nar un pas endavant i provar-ho. 
Quan es retiri, a què es dedicarà?
La veritat és que m’agradaria ser fisio-
terapeuta. La greu lesió de l’any 2006 
em va fer valorar molt aquesta feina
Hem guanyat un montcadenc més?
(Riu) Serà complicat que torni al País 
Basc. Allà sempre plou i aquí fa bon 
temps. A Montcada estic tranquil.

“Els meus èxits no 
tenen ressò perquè 
sóc paralímpic.  
És trist i injust, però  
és la realitat”

esquiador paralímpic

A títol personal
rAFA JIméNEZ
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