
Millores a la Ribera
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L’alcalde atura les obres 
a l’estació de Bifurcació
Decret de paralització | L’Adif havia 
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Un bany refrescant a la piscina descoberta sempre és una bona opció per suportar les altes temperatures pròpies de l’estiu
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treballar tots 
plegats contra 
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L’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC), ha ordenat per decret 
la paralització de les obres de la 
construcció d’una nova nau taller 
ferroviària a l’espai que ocupava 
l’antic dipòsit de ferralla de Can 
Sant Joan, propietat de l’Adminis
trador d’Infraestructures Ferro
viàries (Adif), perquè no comp
ten amb llicència municipal. En el 
moment de tancar aquesta edició 
(2 de juliol) l’ordre continuava vi
gent a l’espera del resultat de la 
reunió que ha de mantenir a mit
jan juliol a Madrid l’alcalde, amb 
responsables de l’empresa pública 
i a la qual l’acompanyarà el secre
tari de Mobilitat de la Generalitat, 
Manel Nadal. Fonts d’Adif, per la 
seva banda, han manifestat que 
l’afer es troba en mans de la seva 
assessoria jurídica i no han volgut 
afegir cap mena d’informació al 
respecte.

Negativa municipal. L’Ajuntament 
manté la seva oposició frontal a 
l’actuació que vol dur a terme 
Adif a l’estació de Montcada Bi
furcació on s’han de traslladar els 
espais de manteniment ubicats a 
Sant Andreu Comtal que estan 
afectats pel pas de la Línia d’Al
ta Velocitat (LAV), amb un cost 
superior als 7 milions d’euros. 
L’Administració local no està en 
contra que els serveis es despla
cin al seu terme municipal, sinó 
al fet que s’ubiquin en la banda 
més propera al barri en comptes 

de situarse al peu de la cimen
tera, lluny del veïnat. Malgrat 
haverho manifestat en reitera
des ocasions i fins i tot en el plec 
d’al·legacions sobre el desdobla
ment de la línia C3 de Vic, l’Adif 
ha fet cas omís a les demandes 
municipals adduint que les obres 
de la LAV són prioritàries i no es 
poden demorar amb un canvi de 
projecte. “Amb l’excusa de l’in-
terès comú, ens volen imposar 
una nova infraestructura que, 
segons els termes plantejats, 
perjudica de manera molt im-
portant els veïns i veïnes de 
Can Sant Joan”, ha dit l’alcalde 
reiterant un cop més l’oposició 
frontal del Consistori als plans 
d’Adif. De fet, el 28 de maig tots 
els grups municipals –PSC, CiU, 
ICVEUiA, PPC i Esquerra– 
van aprovar en Ple una moció 
conjunta en aquest sentit.

L’Ajuntament impedeix que l’Adif pugui 
iniciar les obres projectades a l’estació
L’AV del barri inicia una campanya de signatures en suport a la proposta municipal i reclamant un pàrquing a la plaça de la pedra

Pilar Abián | Can Sant Joan

Actualitat

CAN SANT JOAN

Arrizabalaga viatjarà 
a Madrid acompanyat 
de Manel Nadal 
per reunir-se amb 
responsables d’Adif

L’Adiministrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) havia iniciat sense llicència municipal els treballs de construcció d’una nau taller als antics terrenys del dipòsit de ferralla, al costat de l’estació

Actualitat
laveu.cat

MOció UNàNiME EN cONtRA
Tots els grups municipals van aprovar 
al maig un text en contra del projecte 
d’Adif entenent que perjudica la ciutat
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 L’AV Can Sant Joan demana adhesions en suport a les peticions locals 

La proposta que ha fet l’Ajunta-
ment sobre el futur de l’estació 
de Montcada Bifurcació –que 
rep aquest nom en ser el punt 
on es bifurquen les línies C3 i 
C4 de rodalies– compta amb el 
suport de l’AV Can Sant Joan. 
A grans trets, es tracta de tras-
lladar l’edifici de l’estació a la 
banda més propera al barri -de 
manera que els usuaris no ha-
gin de travessar tota la platja de 
vies per arribar-hi- i d’habilitar 
aparcaments dissuassoris a la 
plaça de la Pedra i a l’espai on 
hi ha l’antic dipòsit de ferralla 
-on l’Adif vol aixecar una nau 
de 4.000 m2.
Per donar suport popular a 
aquestes reivindicacions, l’en-

titat veïnal ha iniciat una cam-
panya de signatures comptant 
amb la col·laboració dels co-
merços del barri. L’AV confia 
poder recollir el màxim de fir-
mes abans que es faci la reu-

nió prevista a Madrid entre les 
autoritats municipals i els res-
ponsables d’Adif per fer constar 
el rebuig social que hi ha contra 
el projecte de l’empresa pública 
tal i com està plantejat | PA

Membres de l’AV Can Sant Joan recollint signatures contra el projecte d’Adif
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La Mancomunitat de Municipis 
de l’Àrea Metropolitana de Bar
celona i l’Ajuntament han deci
dit contractar els serveis d’un 
equip arqueòlegs perquè faci el 
seguiment de les obres del car
rer Major i documenti les restes 
històriques que es puguin trobar 
tenint en compte que aquest an
tic camí Real data del segle XIV. 
De moment, les rases han deixat 
al descobert alguns trams del 
rec que antigament recollia l’ai
gua del riu Ripoll i la canalitza
va cap a l’altre banda de la línia 
de Portbou, on a finals del segle 
XIX tot eren horts d’hortalisses 
i verdures.

Els treballs continuen. A l’espera 
que es faci la inspecció dels es
pecialistes, els treballs d’urbanit
zació continuen i no es preveu 
que s’hagin de paralitzar. “Les 
obres no s’aturen; això sí, es 
documentaran les restes del 
rec que s’han trobat per dei-
xar constància de la seva exis-
tència i es farà un seguiment 
de l’actuació per si es fa algu-

na alguna altra troballa d’in-
terès”, ha dit l’alcalde, César 
Arrizabalaga (PSC). 
Fins al moment, una primera 
inspecció a càrrec tècnics del 
Servei d’Arqueologia de la Di
recció General de Patrimoni 
Cultural del Departament de 
Cultura de la Generalitat ha 
determinat la necessitat de con
tractar un equip d’especialis
tes, però sense que això suposi 
afectar el ritme de les obres. 
“El calendari s’està complint 
i estem satisfets de com s’està 
desenvolupant l’actuació”, ha 
afegit l’alcalde. 

Quatre fases. La intervenció ur
banística, que es va iniciar al mes 
d’abril, ha d’acabar a final d’any 
ja que es tracta d’una obra inclo
sa al Fons d’Inversió Local que 
promou l’Estat central amb un 
cost de 3,4 milions d’euros.
L’actuació consta de quatre fases, 
tres de les quals ja estan en mar
xa i afecten el tram del vial que 
va des de la plaça de l’Església 
fins al carrer Bogatell. Resta pen
dent la franja del carrer Bogatell 
que va fins a l’estació de la línia 
de Manresa. 
L’última fase de les obres consis
tirà en la nova pavimentació de 
tot l’àmbit d’actuació que consta 
d’un total de 10.852 m2. 

notícies
pàg. 6

laveu.cat/noticies

Un equip d’arqueòlegs 
documentarà les restes 
que es trobin al subsòl 
Segons fonts municipals els treballs continuen a bon 
ritme i d’acord amb el calendari previst inicialment
Pilar Abián | Montcada

CARRER MAJOR
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Les obres han deixat al 
descobert una antiga 
volta que es feia servir 
com a canal de rec

 

pàg. 8

Retalls d’història

La contractació d’un equip d’ar-
queòlegs per documentar les 
res tes antigues que es trobin al 
subsòl del carrer Major és un 
gran motiu de satisfacció per a la 
Fundació Cultural que dedica els 
seus esforços a recuperar i man-
tenir la història local. De fet, l’en-
titat fa temps que reclama una 
normativa municipal que obligui 
a que, cada vegada que es faci 
una obra pública o privada al nu-
cli antic, es realitzin aquests tipus 
de treballs. 
“Montcada i Reixac ha estat his
tòricament un municipi rural 
que va destacar per tenir moltes 
fondes, hostals i tallers, i poder 
trobar restes dels fonaments 
d’aquestes construccions ens 
permetria dibuixar quina era la 
trama urbana de cada època”, ex-
pliquen els membres de la Funda-
ció Joan Bertran i Jaume Alcázar. 

L’entitat no creu que en aquestes 
inspeccions es localitzin restes 
valuoses des d’un punt de vista 
material, però sí dignes de ser 
documentades, ja que els primers 
assentaments dels quals hi ha 
notícia al centre de la localitat són 
del segle XIV. Ara, d’entrada, es 

podrà datar el canal localitzat que 
subministrava aigua del Ripoll als 
horts de verdures i hortalisses que 
hi havia entre el Besòs i la línia 
ferroviària de Portbou, un sector 
que es va començar a urbanitzar 
a partir de la dècada dels anys 20, 
el segle passat | SD

A la fotografia s’aprecien les restes de la volta de l’antic canal de rec que anava del Ripoll als horts que hi havia a l’altra banda de la línia de Portbou

cONFLictE LABORAL
La direcció d’Aismalibar confirma 
que vol reduir la plantilla a 
només 25 treballadors

QUEiXA ciUtADANA
Veïns de Terra Nostra 
reclamen dignificar l’entrada 
per la N-150 al barri

En aquesta imatge dels anys 20 s’aprecia com es desviaven les aigües del riu al canal

La Fundació cultural celebra que es puguin datar vestigis del passat
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No caldrà sotmetre a avaluació 
l’estudi d’impacte ambiental del 
soterrament de la línia de Portbou. 
Així ho ha decidit el Ministeri de 
Medi Ambient, un dictamen que 
satisfà plenament l’Ajuntament i 
la Plataforma Tracte JustSoter
rament Total. “Aquesta decisió 
ens estalvia un tràmit i accelera 
el procés d’una obra fonamen-
tal per al nostre municipi”, ha 
manifestat l’alcalde, César Arriza
balaga (PSC). Per la seva banda, 
el portaveu del col·lectiu ciutadà, 
Jaume Relat, ha avançat que, de 
forma extraoficial, “hem sabut 
que l’empresa Idom podria te-
nir enllestit el projecte construc-
tiu abans de la data límit, que 
és el gener”. El projecte, segons 
Relat, podria estar elaborat al 
desembre.

Antecedents. El Ministeri va re
metre al desembre del 2008 a 
diversos organismes –entre ells,  
l’Ajuntament– el document am
biental sobre el projecte de mo
dificació del traçat de la línia de 
tren de Portbou, en el tram entre 
Vallbona i Montcada, per deter
minar si calia o no sotmetre’l a 
avaluació ambiental, donat que 
conté variacions respecte a l’es
tudi informatiu aprovat de la Lí
nia d’Alta Velocitat (LAV), que ja 

contemplava el soterrament de la 
línia de ferrocarril convencional. 
Durant la redacció del projecte de 
construcció del tram entre Bar
celona i el municipi també es va 
detectar que el soterrament de la 
línia d’ample convencional pre
sentava interferències importants 
amb els fonaments del viaducte 
de l’autopista C33, per la qual 
cosa es va haver de fer un ajus
tament del traçat. Tots aquests 
tràmits han culminat amb la de
cisió de Madrid de no fer l’estudi 
d’impacte ambiental.

SOTERRAMENT LíNiA C-2 dE ROdALiES

La redacció del projecte de la línia de 
portbou s’agilita retallant els terminis
El govern central ha dictaminat que no caldrà que el projecte sigui sotmès a l’avaluació d’impacte ambiental

Silvia Díaz | Redacció

Un dels anhels de la població és la desaparició dels passos a nivells de la línia de França que existeixen al seu pas pel nucli urbà

Obre el tram 
tallat del carrer 
àngel guimerà 
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El tram tallat per les obres de soter
rament de la C17 del carrer Àngel 
Guimerà, entre Baix de Sant Pere i 
Ferrer i Guàrdia, és obert des del 25 
de juny passat. L’obertura d’aquest 
vial permet ara als vehicles incor
porarse al lateral de la C17 des 
de Mas Rampinyo. D’altra banda, 
està previst que a partir de la sego
na setmana de juliol comencin els 
treballs de condicionament dels la
terals de la nacional, que obligaran 
a tallarne la circulació en alguns 
trams, tant en sentit Barcelona 
com en direcció a Vic. El principal 
canvi es dóna cap a Barcelona, en 
el tram entre els carrers Santa Fe i 
Carrerada, que queda tallat al tràn
sit. Els cotxes s’han de desviar per 
Santa Fe i circular per Anselm Cla
vé fins a Carrerada, on tornen a 
la nacional. Els camions, en canvi, 
no podran entrar al centre de Mas 
Rampinyo i hauran de circular pel 
carrer Ferrer i Guàrdia fins als polí
gons industrials.  

 

Després d’aquests mesos d’es-
tudi, el Ministeri no ha observat 
que l’actual pla pugui produir 
impactes adversos significatius. 
Contràriament, el seu informe 
assenyala que és “més favo
rable des d’un punt de vista 
ambiental que l’original” i ho 
justifica destacant l’allibera-
ment de la superfície sobre el 
tram soterrat, la millora del pla-
nejament urbanístic que supo-
sa deixar un únic corredor fer-
roviari, la reducció del nivell de 

soroll o la millora del paisatge, 
entre d’altres aspectes. 
El soterrament de la línia de 
Portbou afectarà un tram de 
5,2 quilòmetres –des de Vallbo-
na fins al Pla d’en Coll–, adaptat 
al traçat de la LAV. L’ampliació 
de la quantitat de metres que 
aniran soterrats en comparació 
al projecte original permet apro-
fitar la maquinària i els mètodes 
que s’estan emprant per a l’al-
ta velocitat per soterrar la línia 
convencional | SD

Una proposta millor

El carrer Àngel Guimerà ja és obert

Silvia Díaz | Redacció
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Demanda veïnal per dignificar 
l’entrada al municipi per la N-150

Veïns de Terra Nostra han pre
sentat 180 signatures a l’Ajunta
ment per exigir que es netegi i 
protegeixi l’entrada al municipi 
per la N150; que s’eradiqui l’ac
tivitat de prostitució que hi ha a 
les proximitats del polígon Coll 
de Montcada i que es dignifiquin 
les parades d’autobús ubicades en 
aquest punt, sobretot la que hi ha 
en direcció Barcelona.
La promotora de la campanya de 
signatures ha estat Chari Urdia
les, propietària del bar que hi ha 
just al creuament cap al cementiri: 
“Aquesta entrada al municipi 
és deplorable, s’acumulen les 
muntanyes de runa, la parada 
de bus és indigna i, a sobre, les 
dones que exerceixen la prosti-
tució són una molèstia per als 
veïns”. Resoldre aquest últim 
problema no sembla, però, una 
qüestió fàcil. Segons ha explicat la 
presidenta de l’Àrea Interna, M. 
Carme Porro (PSC),  la prostitu
ció no està penada i només es pot 
actuar contra la figura del proxe

neta. “La Policia Local tan sols 
pot intervenir en el cas que les 
dones que exerceixen la prosti-
tució incompleixin l’ordenança 
de convivència ciutadana”, ha 
dit l’edil. L’Ajuntament ha ratificat 
que totes elles són majors d’edat i, 
en ser immigrants, ha demanat a 
la Policia Nacional que comprovi 
si la seva estada al país és legal.

Col·laboració ciutadana. Porro 
considera vital la col·laboració 
ciutadana per eradicar els abo
caments il·legals, ja que l’única 
manera de sancionar aquestes 

accions és enxamparne els au
tors in fraganti.
Quant a la parada d’autobús, 
la presidenta de l’Àrea Interna 
ha confirmat que la que hi ha 
en sentit Barcelona aviat dispo
sarà de marquesina, ja que la 
Direcció General de Carreteres 
ha donat resposta afirmativa a 
la petició municipal. En sentit 
Sabadell, tot i que l’Ajuntament 
també ha demanat que s’instal·li 
una marquesina, Carreteres esti
ma que, ara per ara, no és viable 
perquè obligaria a intervenir al 
talús adjacent.

Pilar Abián | Terra Nostra

TERRA NOSTRA

Recollida de signatures contra els abocaments incontrolats i l’exercici de la prostitució

A pocs metres d’on es fan abocaments hi ha l’entrada al cementiri de Collserola

 

La Policia Local va detenir la matinada del 25 de juny quatre menors i un adult 
que van calar foc intencionadament una malla de protecció d’un edifici de cinc 
plantes en obres al carrer Elionor. Les flames van afectar també un vehicle que 
hi havia aparcat. També la nit de la revetlla, els agents locals van detenir un jove 
a Can Sant Joan que va fer explosionar un petard de grans dimensions sobre 
un vehicle. Durant la jornada festiva –des del 23 de juny a la tarda fins a la ma-
tinada del 24–, la policia va fer una quinzena d’actuacions a causa d’incendis 
provocats per l’ús de petards. La majoria de les intervencions van comptar amb 
la col·laboració de Protecció Civil. D’altra banda, un petard s’apunta com la 
possible causa d’un foc que va cremar una hectàrea de bosc a Can Cuiàs, el 22 
de juny, en una zona propera a la llar d’infants. En l’extinció van participar 12 
dotacions de Bombers, la Policia Local, els Mossos, Protecció Civil i les ADF de 
Montcada – a la imatge–, Ullas trell, Castellbisbal i Sant Cugat  | PA

> cinc detinguts per provocar focs amb petards

Agents del cos de la Policia Nacional van desarticular a mitjan del mes de 
juny un grup organitzat format per set persones que es dedicava a piratejar 
cds i dvds. La banda operava des de dos domicilis de Can Sant Joan on es 
van intervenir 43 gravadores, 11.000 pel·lícules copiades i 4.500 cds. Segons 
fonts policials, el grup estava dedicat en exclusiva a aquesta activitat delictiva. 
Als detinguts se’ls imputa un delicte contra la propietat intel·lectual | PA

> Desarticulada una xarxa de pirateria
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ciU i icV-EUiA secunden una moció 
d’Esquerra sobre consultes populars

L’assignació de 780.000 euros a 
l’equipament escènic del nou Tea
tre Municipal va ser el punt més 
debatut del Ple del mes de juny 
(veure pàgina 22). L’altre tema 
més polèmic va ser una moció 
d’Esquerra, que finalment no va 
prosperar, demanant al Parlament 
que tramiti amb la màxima celeri
tat el projecte de Llei de Consultes 
Populars –promogut pel Depar
tament de Governació, a mans 
d’Esquerra– que dóna cobertura 
als governs autonòmics i locals per 
convocar referèndums. Segons va 
exposar la portaveu, Marta Agui
lar, “el projecte suposa poder 
obrir un procés participatiu en-
tre la ciutadania per demanar la 
seva opinió sobre el dret a l’au-
todeterminació de Catalunya i  
també sobre qualse vol tema”. 
La campanya la impulsa el movi
ment Decidim.cat de càrrecs electes 
locals pel dret a decidir. 

Protesta. Els dos grups del govern, 
PSC i CiU, van fer una opció de 
vot diferent. El portaveu de CiU, 
Joan Carles Paredes, va expressar 
el seu suport a la moció d’Esquer
ra perquè “el projecte de Llei 
només pretén desenvolupar un 
dels drets que preveu l’Estatut”. 
Per contra, el portaveu socialista, 
Jordi Climent, va senyalar que la 
Constitució espanyola “no con-
templa que les autonomies pu-

guin determinar la seva relació 
amb l’Estat mitjançant referèn-
dums”. La portaveu popular, Eva 
García, va recordar que el seu partit 
ja ha presentat una esmena a la to
talitat del projecte i va argumentar 
que “les consultes que s’han fet 

fins ara, com la de l’Estatut, te-
nen una participació poc signifi-
cativa”.  El portaveu d’ICVEUiA, 
Josep M. González, va opinar tot el 
contrari: “Les consultes populars 
són el camí perquè la gent torni 
a interessar-se per la política”.

Laura Grau | Montcada

pLE

La portaveu d’Esquerra, Marta Aguilar, exposa el contingut de la moció sobre referèndums
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La comunicació 
dels plans 
estratègics
Tècnics de diferents municipis par
ticiparan el proper 15 de juliol en 
una jornada de treball que es farà a 
la Casa de la Vila organitzada per 
la Xarxa de Processos Estratègics 
Locals (XPEL) de la Diputació. 
La reunió girarà al voltant dels 
plans de comunicació dels Plans 
Estratègics com una eina essencial 
per promoure la participació de la 
ciutadania i dels agents socials en 
la definició i el desenvolupament 
de les propostes.
La jornada es presenta a les 9.30h 
i començarà amb una ponència so
bre la comunicació en els plans es
tratègics i a les 11.30h intervindran 
Joan Campreciós, coordinador ad
junt del Pla Estratègic de Barcelo
na, i els tècnics municipals Román 
Castro i Maria del Mar Viera, que 
parlaran sobre els canals de comu
nicació interns i externs que fa ser
vir el Departament de Planificació 
Estratègica de Montcada | PA

Zabaleta i Uriz reivindiquen 
a Montcada el diàleg per 
resoldre els conflictes
El ppc critica la presència d’un dels fundadors d’HB a la xerrada

“El poble el que vol, per sobre 
de tot, és la pau”. Amb aquestes 
paraules es va expressar l’advocat 
Patxi Zabaleta, un dels creadors de 
la coalició abertzale Herri Batasu
na i un dels impulsors del corrent 
crític Aralar, en la conferència que 
va fer a la Casa de la Vila organit
zada el 18 de juny pel Consistori 
en el marc de la celebració dels 30 
anys d’ajuntaments democràtics. 
Zabaleta i l’exparlamentari del 
PSOE per Navarra José Luis Uriz, 
que van reivindicar el diàleg com la 
via per resoldre qualsevol conflicte, 
van explicar que és possible parlar 
de nacionalisme i d’autodetermina
ció, sempre que es faci des del res
pecte i la lliure decisió dels pobles. 
Uriz qui, com a regidor a Villaba 
(Navarra) en l’actualitat, va amb 
escorta i Zabaleta, amenaçat per 
ETA en diverses ocasions, conei
xen bé el que és viure sota pressió 
per defensar les seves idees. “Exi-
gim la dissolució d’ETA, perquè 
la violència és el principal escull 

per normalitzar la vida política 
a Euskadi”, va dir Uriz. També 
Zabaleta va reclamar la desaparició 
de la banda terrorista com a pas 
previ indispensable per poderse 
plantejar un nou escenari a Eus
kadi. L’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC), va aprofitar el contingut de 
la conferència per definirse com a 
nacionalista i també patriota. “Sóc 
basc, però també em sento cata-
là; crec més en les persones que 
no en els símbols”, va dir.

Protesta del PPC. La presència de 
Zabaleta va aixecar dures crítiques 
per part del PPC, que l’endemà de 
l’acte el va desvincular del Con
sistori. “Això no ho ha convo-
cat l’Ajuntament, ha estat una 
inicia tiva particular de l’alcalde, 
qui ha mostrat així una gran 
irresponsabilitat”, va dir la seva 
portaveu, Eva García, qui va car
regar contra Arrizabalag per “triar 
una persona vinculada amb el 
món etarra i amb la lluita arma-
da per parlar de democràcia”. 

Pilar Abián | Montcada

D’esquerra a dreta, Zabaleta, l’alcalde i Uriz durant la xerrada a la Casa de la Vila
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L’Ajuntament i l’Institut Català del 
Sòl, l’Incasòl, han signat un con-
veni per regularitzar la urbanitza-
ció Estany de Gallecs, situada al 
parc natural i amb 45 hectàrees 
que pertanyen al terme municipal 
montcadenc. En el conveni, apro-
vat per unanimitat en el Ple de 
juny, el Consistori es compromet a 
redactar, aprovar i tramitar un Pla 
de Millora Urbana, que s’execu-
tarà pel sistema de reparcel·lació 
per coo peració que implica eco-
nòmicament el veïnat, així com 

els documents de gestió necessa-
ris per al seu desenvolupament. 
L’Incasòl es farà càrrec de les 
despeses de redacció tant del Pla 
com dels projectes de reparcel-
lació i d’urbanització. 
Al 2005, la Generalitat va aprovar 
definitivament el Pla Director Ur-
banístic de Santa Maria de Gallecs 
i en el cas de Montcada, calia le-
galitzar la urbanització de l’Estany, 
que disposa de carrers parcialment 
executats i pateix una problemàtica 
de titularitats de parcel·listes | lg

Conveni per regularitzar l’Estany de Gallecs

La proposta no va prosperar perquè els grups del pSc i del ppc hi van votar en contra
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Aismalibar es reafirma en la 
reducció del 75% de la plantilla 

Aismalibar ha reiterat el seu posi
cionament en el conflicte laboral 
iniciat al març quan va presen
tar un Expedient de Regulació 
d’Ocupació (ERO) amb l’aco
miadament del 75% de la planti
lla. La direcció ha anunciat en un 
comunicat que durà a terme un 
pla de viabilitat que li permeti su
perar la caiguda generalitzada de 
l’activitat industrial, especialment 
en el sector de l’automoció, al que 
es dedicava fins ara.
Segons fonts de la companyia, el 
projecte contempla la continuïtat 
i la potenciació dels productes 
amb major valor afegit com la 
fabricació de laminats de coure 
i alumini per a il·luminació per 
LED’s i electrònica de potència 
i la continuïtat de l’empresa a les 
actuals instal·lacions a Montcada. 
Aismalibar també té previst se
guir fabricant semielaborats per 
a paviments d’alta pressió per a 
terres i comercialitzar laminats 
procedents d’Àsia i productes per 
al mercat de l’automoció.

D’altra banda, Aismalibar ha 
desmentit que tingui intenció de 
dedicarse a la fabricació de nous 
productes per al sector fotovol
taic, aeronàutic i d’energies reno
vables, com havien anunciat els 
sindicats. La direcció ha indicat 
que la fabricació d’aquest tipus de 
productes “és inviable” i compor
taria una inversió important que, 
a causa de la crisi actual, “no és 
possible assumir”. La plantilla, 
formada per prop de 90 persones, 

està afectada per un expedient de 
regulació temporal, que s’allarga
rà fins al desembre, després que 
a final del maig la direcció retirés 
l’expedient amb una cinquantena 
d’acomiadaments. 
El comitè d’empresa no s’ha mos
trat sorprès amb els objectius de 
la companyia “perquè no ha vol-
gut mantenir cap reunió amb 
nosaltres sobre la fabricació de 
nous productes”, ha indicat el 
president, José Antonio Grillo. 

Sílvia Alquézar | Redacció

iNdÚSTRiA

La direcció desmenteix que l’empresa estigui reorientant la seva activitat productiva

Es ven o lloga. Plaça de pàrquing al carrer Aragó 
de Mas Rampinyo. Tel. 620 992 410.
Nuevo grupo single del Vallès Occidental y 
Oriental. Tlf. 627 598 581 ó 653 425 308 (Fermín).
Se alquila. Caravana de tres plazas en camping 
de l’Escala (Girona). Julio y agosto:  2.500€, y 
por semanas 500€. Camping incluído. Con 
todos los complementos. Tel.:  659 974 850.
Compro tebeos antics, còmics de superherois i 
àlbums de cromos. Telèfon: 630 930 616.

Vendo o alquilo. Párking para coche no muy 
grande o para motos. En calle Doctor Buxó. Tel. 
935 752 401.
Vendo o alquilo párking. 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, párking + trastero 7m2. 
Móvil: 616 700 484.

taulell d’anuncis gratuïts     tel. 935 726 491

Les entitats volen que acabi l’activitat 
extractiva abans de fer la restauració

TURÓ dE MONTCAdA

El debat sobre la futura restauració 
del Turó de Montcada i el fet que 
es plantegi l’ús de runa han moti
vat un nou comunicat de la FAV
MiR, el Grup de Medi Ambient
Ecologistes en Acció i les AV de 
Can Sant Joan i Montcada Centre, 
reclamant la total finalització de 
l’activitat extractiva a la muntanya 
que es va iniciar fa 92 anys. Les 
entitats consideren que la població 
no podrà gaudir de la recuperació 
del Turó mentre segueixi l’explo
tació de pissarra en una de les ves
sants. “L’empresa reconeix que 
la fotosíntesi de la vegetació del 
Turó queda perjudicada”, diu 
textualment el manifest.

Terra neta. L’escrit expressa l’opo
sició de les entitats a que es re
ompli la muntanya amb runes 
de la construcció i demana que 
s’emprin “terres netes d’aporta-
ció exterior o de rebuig intern”. 
Tanmateix, considera que el tràn
sit de camions  carregats amb ru
nes augmentaria la contaminació. 
En contraposició, opina que s’ha 

de dissenyar un pla de restauració 
“ecològic moderat, digne i sufi-
cient” i assenyala que “per recu-
perar la vegetació, com a pulmó 

verd, no cal tornar a omplir la 
muntanya de terra”. Un cop més, 
les entitats lamenten  l’absència de 
diàleg amb l’Ajuntament.

Pilar Abián | Redacció

La fàbrica de Lafarge a Montcada és una de les que té menys índex 
d’accidents laborals de tota la companyia, que està implantada a 79 països 
del món. Així ho va confirmar el 19 de juny el director de la planta local, 
Oswaldo Pereda, durant la jornada que va fer l’empresa en el marc del mes 
de la seguretat i la salut i que va comptar amb la presència del director ge-
neral de Lafarge, Jean Martin-Saint-Léon, i de l’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC). Pereda va dir que, des de l’inici d’any, no hi ha hagut cap baixa per 
accident laboral i que les xifres s’han anat reduïnt sensiblement any rere any, 
motiu pel qual la factoria ha rebut un premi del grup. Durant la jornada, els 
treballadors van participar en una gimcana amb proves relacionades amb 
qüestions com la seguretat laboral i el treball en equip (imatge) | PA

> Lafarge redueix l’índex d’accidents laborals
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col·lectius veïnals i ecologistes també s’oposen a l’abocament de runes a la muntanya

La plantilla de Nissan 
reprèn les mobilitzacions

Els treballadors s’han mobilitzat contra l’anunci de la direcció en reiterades ocasions
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Els treballadors de Nissan han 
iniciat un seguit de protestes 
contra l’Expedient de Regula
ció d’Ocupació (ERO) amb 581 
acomiadaments que ha presentat 
la direcció. Uns 300 empleats es 
van concentrar el 22 de juny da
vant la seu del Departament de 
Treball i, el dia 29, un nombre si
milar de treballadors va tallar el 
trànsit a la Diagonal de Barcelo
na per acabar la protesta davant 
del Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa.
La plantilla sol·licita la retirada 
de l’expedient i reobrir la taula 
de negociació per trobar solu
cions menys traumàtiques a l’ex

cedent de personal que planteja 
la multinacional japonesa. En el 
cas de la fàbrica de Montcada, els 
sindicats consideren que l’ERO 
encara té menys sentit que a la 
factoria de la Zona Franca de 
Barcelona “perquè la plantilla 
ha passat de 280 a 230 treba-
lladors entre el pla de baixes 
voluntàries i les prejubila-
cions”, opina el president del 
comitè d’empresa a la planta del 
Pla d’en Coll, Joaquín Carrillo. 
En el moment de tancar aquesta 
edició, la plantilla tenia previst 
manifestarse davant del Parla
ment de Catalunya i lliurar un 
manifest als representants polí
tics en contra de l’expedient.

Sílvia Alquézar l Redacció

Sol·licita la retirada de l’expedient i tornar a la negociació
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trenta comunitats de 
la Ribera aprofitaran les 
subvencions per fer obres

pLA iNTEGRAL

L’Ajuntament ha demanat una pròrroga a la Generalitat 
per executar les rehabilitacions entre aquest any i el 2011

Tres de cada quatre comunitats de 
propietaris de la Ribera –30 d’un 
total de 41– han decidit rehabilitar 
l’edifici aprofitant d’aquesta ma
nera les subvencions que atorga 
la Llei de barris, finançada a parts 
iguals per l’Ajuntament i la Gene
ralitat, que assumeixen el 70% del 
cost total dels treballs així com les 
despeses d’aixecament de plànols, 
redacció dels projectes, la direcció 
d’obra i els estudis de seguretat, 
entre d’altres. De la trentena d’im
mobles on es faran actuacions, a 
14 també s’instal·larà ascensor. 
El primer bloc que es va aprofitar 
dels ajuts de la Llei de barris va 
ser el número 23 del carrer Car
ril i a hores d’ara està en marxa 
la rehabilitació del número 9 de 
la plaça de la Ribera, que podria 
estar enllestida al setembre, segons 
la previsió municipal. Els treballs 
dels edificis 2, 5, 6 i 7 del carrer de 
la Conca estan pendents de poder 

començar i altres 6 comunitats han 
adjudicat ja les obres a l’empresa 
que les farà. A més hi ha 5 projec
tes pendents de rebre informació 
sobre pressupostos i 13 en procés 
de redacció. El gruix de les obres 
s’executarà durany l’any vinent i 
el 2011, tot i que el Pla Integral 
estava previst que acabés al 2009. 
“Hem demanat una pròrroga 
de dos anys a la Generalitat per 
completar les actuacions previs-
tes”, ha indicat el regidor delegat 
del Pla Integral de la Ribera, Car
les Guijarro (PSC). 

Renovació. L’Ajuntament i la Cam
bra de la Propietat de Sabadell i 
del Vallès Occidental han renovat 
el coveni de col·laboració, a través 
del qual l’ens comarcal dóna su
port a les comunitats que decidei
xen fer obres i s’encarrega de tots 
els tràmits administratius vinculats 
al projecte. El servei està situat al 
Centre Cívic (Llevant, 10).

Silvia Díaz l La Ribera

Les obres del número 9 de la plaça de la Ribera podrien acabar al setembre
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Ajuts per pal·liar 
els danys del 
temporal de vent

La Diputació ha concedit un ajut 
de 15.000 euros per tal de compen
sar la despesa que l’Ajuntament 
va fer per pal·liar els danys que va 
causar el temporal de vent del 24 
de gener passat. Aquest organis
me i la Generalitat van obrir al fe
brer línies de crèdit i subvencions 
per col·laborar amb els municipis 
afectats pels forts vents. Segons 
les dades aportades pel Consis
tori, els danys causats a Montca
da van pujar a gairebé un milió 
d’euros. “Encara hem de deci-
dir a què destinar exactament 
aquesta quantitat però anirà a 
solventar algun desperfecte en-
cara no resolt, com el mur del 
camp de futbol de Can Sant 
Joan”, ha avançat el regidor de 
Serveis Municipals, Sergio Her
moso (PSC). 
La caiguda d’arbres i les afec
tacions a les zones verdes van 
suposar la major part del cost 
dels efectes del temporal, més de 
650.000 euros, mentre que altres 
200.000 euros es van dedicar als 
treballs de reposició en depen
dències municipals, senyalització 
i afectacions a la via pública.

Silvia Díaz | Redacció
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-Estem a l’equador del man-
dat. Quina nota li posaria al 
govern?
Un clar suspens. Els montcadencs 
encara no hem vist els beneficis 
dels grans projectes que enarbora 
el govern. Exemple d’això és la 
carretera C17, el soterrament de 
la qual només beneficia els con
ductors, no pas els vianants que 
han de creuar diàriament aquesta 
via. Un altre projecte que estem 
patint i patirem és el de la LAV. 
I sort que la Plataforma Tracte 
JustSoterrament Total va donar 
la veu d’alarma, sinó el govern 
hagués llençat la tovallola accep
tant un projecte que no incorpo
rava el soterrament de la línia de 
Portbou.
-Com valora la reacció del go-
vern davant de la crisi?
Ens preocupa la seva falta de 
reac ció. Mentre han arribat di
ners, tant de la Diputació com de 
la Generalitat, no hi hagut proble

ma. Mentre els constructors han 
tingut carta blanca per fer tot el 
que volguessin al municipi, provo
cant un creixement desequilibrat, 
tot ha anat bé. Ara que la política 
del “totxo” no és viable i arriba 
la crisi, el govern no és capaç de 
presentar un pla d’acció amb cara 
i ulls, ni concretar quines mesures 
d’austeritat ha posat en marxa.
-Què és el que més li retreu al 
govern? 
D’una banda, la falta de planifica
ció. El tan anomenat Pla d’Actua
ció Municipal (PAM) és només 
una llista de desitjos, però no un 
pla d’acció amb projectes concrets 
i pressupostats. S’actua al revès, 
quan arriben els diners, es co
mencen a redactar els projectes. 
I això vol dir que el govern no té 
clares les seves prioritats. L’altre 
retret que li fem és l’actitud de 
prepotència que es deriva del seu 
tracte cap a l’oposició. 

-A què es refereix?
Fa un any que l’alcalde no as
sisteix a la Junta de portaveus, 
un òrgan d’assessorament que 
ha perdut el seu sentit original 

i on només es discuteixen les 
mocions.  L’alcalde no es deixa 
assessorar, va a la seva, ni tam
poc facilita tota la informació 
que li demanem.
-És difícil fer oposició en aquest 
context?
L’actitud del govern no ajuda 
gens, perquè contínuament se’ns 
ignora, tot i que des del comen
çament vam mostrar un tarannà 
constructiu. En aquests dos anys 
de mandat hem assolit una expe
riència que ens ha de servir per 
aprofundir més en els temes i 
adoptar una actitud més activa, 
portant al Ple propostes pròpies 
o alternatives a les del govern.
-Quins temes són prioritaris 
per al seu grup?
Ja fa temps que reclamem un pla 
d’acció contra la crisi que impli
qui l’Ajuntament, els partits polí
tics i les empreses. No entenem 
perquè s’ha presentat el projecte 
del carrer Major al Fons Estatal 
d’Inversió Local. S’hauria d’ha
ver apostat per projectes més 
petits que impliquessin empreses 
del municipi, creant així més ocu
pació per als aturats locals. Tam
bé està pendent un pla d’equipa
ments i un altre de mobilitat entre 
barris. És inconcebible que el 
carrer Mossèn Castell ví, que con
necta la Font Pudenta amb el cen
tre, estigui tal com està després de 
tants anys.

“El PAM és només una 
llista de desitjos, però 
no un pla d’acció amb 
projectes concrets”

Laura Grau | Montcada

“El govern prioritza les grans obres 
per sobre dels problemes reals”

-Com valora la gestió que ha 
fet el govern en els dos primers 
anys de l’actual mandat?
Crec que ara el més important 
és parlar del present i de l’actual 
conjuntura. En temps de crisi, s’ha 
de governar pels més necessitats, 
pels aturats, per les famílies que 
ho estan passant malament, pels 
comerciants. En definitiva, pels 
contribuents i el govern no se’n 
preocupa. Això fa que els ciuta
dans estiguin descontents.
-Així, creu que el govern no està 
afrontant bé la crisi?
Tothom, menys el govern, veia 
clar que la crisi venia i era fulmi
nant. Al setembre, des del PPC 
vam presentar un decàleg amb 
mesures d’austeritat que va ser 
denegat. Van dir que algunes de 
les propostes ja s’estaven fent i al
tres les van rebutjar dient que no 
era el moment. Com a portaveu, 
em va saber greu perquè crec que 
la gran majoria de mesures pre

sentades es podrien haver apro
vat.
-La relació entre el govern i 
l’oposició no sembla gaire fluï-
da. Per què? 
Cada mes, en els debats del Ple, 
es reflecteix clarament la realitat 
que afronta l’oposició. Sovint no 
ens donen la informació que re
clamem o no contesten les nostres 
preguntes. Tot plegat és preocu
pant, com també el fet que l’alcal
de fa un any que no presideix la 
Junta de portaveus. Això demos
tra el seu tarannà prepotent.

-Com a oposició, què reclama 
el PPC?
Nosaltres no demanem cap carte
ra, el que volem és que ens deixin 

participar en els projectes de ciu
tat, que ens donin opció a poder 
fer les nostres aportacions. Ara 
no tenim ni veu ni vot, tot i que 
representem 1.500 votants. 
-I què pensa vostè que necessita 
la ciutadania?
L’important és garantir l’ordre, 
la neteja i la seguretat als carrers. 
Dotar de més recursos Serveis So
cials per poder aplicar la Llei de 
dependència, augmentar les pla
ces d’escolarització per evitar que 
hi hagi famílies que s’hagin de 
desplaçar fora del barri com pas
sarà el curs vinent en més d’una 
dotzena de casos... Aquestes són 
les coses per les quals s’ha de 
preocupar el govern i no tant per 
les obres faraòniques.
-No comparteix, per tant, l’opi-
nió que Montcada i Reixac ha 
fet un salt qualitatiu en els úl-
tims anys?
És cert que s’han fet avenços 
quant a la construcció de nous 
equipaments, però s’han prioritzat 

aquestes obres per davant d’altres 
necessitats, algunes de primer or
dre que encara no estan cobertes.
-Com, per exemple..?
El mal estat dels carrers a molts 
barris i també als polígons indus
trials, la manca d’aparcaments, la 
recollida d’escombraries i la mo
bilitat interna. També cal resol
dre els problemes de degradació 
i convivència que hi ha a molts 

barris, fruit de la immigració. Els 
partits d’esquerra s’omplen la 
boca parlant de la riquesa de la 
multiculturalitat, però a la majo
ria dels veïns no els agrada veure 
com els seus barris i algunes es
coles acaben sent autèntics getos. 
I tampoc no els agrada la insegu
retat ciutadana. Aquestes són les 
qüestions per les quals s’hauria 
de preocupar el govern local.

Pilar Abián | Montcada

Eva García és regidora des del 2001 i actualment fa les funcions de portaveu del PPC

ENTREViSTA AMB EVA GARCíA (ppC)
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“Com a oposició no 
tenim ni veu ni vot, 
malgrat representar 
1.500 votants”

Preocupacions | El grup popular opina que cal actuar sobre l’estat dels carrers, la 
manca d’aparcament, la convivència, la seguretat ciutadana i la degradació dels barris
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Josep M. González és regidor i portaveu d’ICV-EUiA des del 2007, quan va ser cap de llista

BALANÇ dE GESTiÓ MUNiCipAL. ENTREViSTA AMB JOSEp M.GONzáLEz (iCV-EUiA)

“Al govern li retreiem la falta de 
planificació i la prepotència”
Valoració | El grup ecosocialista posa un suspens al govern i reclama un pla d’acció 
contra la crisi que impliqui l’Ajuntament, els partits polítics i les empreses 
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-Quina valoració fa dels pri-
mers dos anys del mandat?
El govern està vivint dos dels 
anys més difícils dels darrers 
temps, pel context de crisi. L’eta
pa anterior era de bonança, però 
s’ha estirat més el braç que la 
màniga, amb grans obres i altres 
despeses, i ara ho estem pagant. 
Des de l’oposició ja havíem ad
vertit que això passaria.
-Sempre han estat molt crítics 
amb la gestió municipal.
A tots els departaments de l’Ajun
tament es produeix un desgavell 
econòmic molt important i no hi 
ha cap mena de previsió. El govern 
no preveu, no planifica i gestiona 
molt malament els recursos.
-I quines solucions n’aportaria el 
seu grup?
Totes les forces hauríem d’anar en 
una mateixa direcció per donar 
resposta a les necessitats reals de 
la ciutadania. Ara no és el moment 
de pensar en el model de ciutat que 
volem sinó de resoldre el dia a dia. 

S’han de prioritzar les mesures per 
ajudar les famílies i fer un impor
tant esforç en educació i formació, 
dues qüestions bàsiques perquè 
els aturats trobin feina de nou. A 
nivell social, seria un bon moment 
per aplicar la gratuïtat dels llibres 
de text. Cara els emprenedors, el 
projecte del centre de negocis, actu
alment aparcat, serviria per fomen
tar l’ocupació. També proposem 
aplicar mesures fiscals que ajudin 
els comerços.

-I quina és la seva proposta de 
redistribució dels diners?
El govern fa despeses innecessà
ries, que la ciutadania no demana, 
com els viatges per a la gent gran, 
que suposen més de 50.000 euros, a 
més de ser competència per a agèn

cies de viatges o el mateix ’Imserso.
-Què pensa de la futura Àrea 
Residencial Estratègica (ARE)?
El municipi no està preparat 
per acollir més població. Primer 
s’han de resoldre problemes com 
la mobilitat i la manca d’identi
tat com a ciutat provocada per 
la divisió del territori. El futur 
barri de Mas Duran no farà més 
que agreujar la situació. Ens hem 
mostrat molt crítics amb el pro
jecte perquè Montcada té resolta 
la demanda d’habitatge almenys 
fins al 2011. L’ARE respon a una 
necessitat metropolitana.
-Aquest any han començat les 
obres del carrer Major, finan-
çades des de Madrid.
El Fons Estatal d’Inversió Local 
és una bona oportunitat per mi
llorar Montcada, però el govern 
s’ha equivocat destinantne la 
major part a la remodelació del 
carrer Major, un projecte que ja 
tenia finançament metropolità i 
que, a més, preveia fer les obres 
en més temps per reduirne l’im

pacte i evitar molèsties als co
mercians i als veïns.
-Què creu que implica per a la 
ciutat el soterrament de la C-17 i 
de les vies de tren?
Un avenç fonamental, són infra
estructures que canviaran radical
ment el municipi.
-Aquest 2009 també es complei-

xen 10 anys del pacte entre el 
PSC i CiU. Com el valora?
Negativament i no perquè ens to
qui com a oposició. Sempre hem 
intentat ser constructius i donar 
suport al màxim d’iniciatives del 
govern, però la mala gestió econò
mica no ens deixa avaluar aquesta 
dècada de cap altra manera.

Silvia Díaz | Montcada

BALANÇ dE GESTiÓ MUNiCipAL. ENTREViSTA AMB MARTA AGUiLAR (ESQUERRA)

“tots els grups hauríem de treballar 
plegats per fer front a la crisi”
Proposta | Esquerra considera que els recursos s’haurien de destinar a fomentar la 
formació i l’educació, sobretot perquè els aturats puguin trobar una nova feina

“El govern no preveu, 
no planifica i fa una 
mala gestió dels 
recursos municipals”

Marta Aguilar és la portaveu d’Esquerra, un grup que en aquest mandat compta amb dos edils
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Montcada es compromet a tenir un pla 
d’ús d’energies sostenibles en un any

Montcada és un dels 12 munici
pis de la comarca que s’ha com
promès a redactar, en el termini 
màxim d’un any, un Pla d’Acció 
d’Energia Sostenible (PAES). 
El municipi s’adherirà al Pacte 
d’Alcaldes i Alcaldesses de la co
marca a través del qual les locali
tats impulsaran l’ús de les energies 
renovables amb accions com el 
lloguer de sostre i sòl públics per
què empreses privades instal·lin 
energia solar fotovoltaica i, a ni
vell municipal, la promoció de 
l’estalvi energètic en àmbits com 
l’enllumenat públic o l’ús de pla
ques solars als equipaments.

Actuacions locals. L’Ajuntament 
ha instal·lat plaques solars per a la 
captació d’energia en construccions 
recents com el Kursaal, les escoles 
bressol Mitja Costa i Camí del 
bosc, l’estadi de futbol de la Ferre
ria, el nou edifici de la Brigada i la 
Biblioteca. També, des de fa temps, 
es fan servir bombetes de baix con
sum i altres criteris d’estalvi en la 
il·luminació de la via pública. 

El municipi se sumarà al pacte d’Alcaldes per promocionar sistemes renovables
Silvia Díaz | Redacció

MEdi AMBiENT

El Kursaal és un dels equipaments municipals que fa servir plaques solars
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L’empresa Fecsa-Endesa ha 
instal·lat plaques fotovoltaiques 
als centres de transformació que 
la companyia té desplegats per 
Montcada i Reixac, Castellar, 
Sabadell, Rubí i Sant Cugat. Es 
tracta d’una actuació pionera a 
Catalunya i que ha suposat una 
inversió de més de 30.000 eu-
ros. Aquests mòduls, amb una 
potència de 250 Wp cadascun, 
subministraran l’energia necessà-
ria per a l’alimentació, mitjançant 

bombetes de baix consum, dels 
centres de transformació on s’han 
incorporat, segons ha informat 
Fecsa. Una instal·lació d’aquest 
tipus consta de panells fotovol-
taics per transformar l’energia so-
lar en elèctrica, d’un equipament 
de regulació i d’equips de bateries 
d’acumulació per a instal·lacions 
solars, que permeten el funciona-
ment de forma autònoma fins i tot 
sense la llum del sol. La vida útil 
dels equips és de 15 anys | SD

Projecte pioner de Fecsa
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MULticULtURALitAt
La Ribera va acollir a final 
de juny una jornada sobre 
l’Àfrica subsahariana

pROJEctE D’ADiMiR
L’entitat posarà en marxa el 
centre d’atenció integral per a 
discapacitats a títol particular

pàg. 17 pàg. 16

“M’agrada venir al Casal per-
què fem jocs i ens ho passem 
molt bé”.  La Irene, de 8 anys, 
ho té molt clar, a l’igual que el 
Manel, de 12, qui asegura que 
“quedar-se a casa és un avorri-
ment”. Tots dos, del CEIP Font 
Freda, es mostren il·lusionats en 
el primer dia de Casal d’Estiu de 
la Regidoria d’Infància i Joven
tut –el passat 29 de juny– amb 
les activitats que els monitors els 
han avançat que faran enguany. 
Malgrat la conjuntura econòmi
ca, la inscripció s’ha mantingut 
respecte les edicions anteriors, 
amb 420 infants a la primera 
quinzena –fins al 10 de juliol– i 
230 a la segona –del 13 al 24 de 
juliol. On sí que hi ha hagut un 
descens de la demanda és en els 
serveis extres com l’acollida ma
tinal i el menjador. “Les famílies 
s’ho han mirat més i la veri-
tat és que en alguns centres no 
hi ha hagut prou sol·licituds 
per oferir aquests serveis”, ha 
comentat Manel Lorca, coor
dinador de l’empresa Més que 
Lleure, adjudicatària del Casal 
d’Estiu per segon any consecu
tiu.

l’eix central. Totes les activitats 
giren entorn la civilització dels 
ibers, un dels primers pobladors 
de Montcada. “Hem escollit 
un tema que té relació amb la 

ciutat i, alhora, pot atraure els 
nens”, ha dit Lorca, qui ha recor
dat que les propostes s’adapten 
a cada nivell. Per als més petits, 
es recrea la festa del sol revivint 
els rituals dels ibers –un poble 
respectuós amb el medi am bient 
que considerava l’astre com un 
ésser suprem– per gaudir de 
l’arribada de l’estiu. Com feien 
els nostres avantpassats, cada di
lluns es llegeix el pregó de festa 
que anuncia el tema a celebrar 
durant la setmana com l’aigua, 
la terra o el cel, entre d’altres. 

Pel que fa als més grans, de 
primer a sisè de primària, els 
infants s’han convertit en joves 
arqueòlegs per descobrir les ru
tes de les tribus iberes que van 
poblar el territori català i, cada 
setmana, investiguen una de di
ferent per poder trobar les restes 
de la seva ciutat, tot revivint els 
seus costums i tradicions.
El Casal d’Estiu inclou cada 
setmana una sortida –a ‘Cos
mocaixa’, a una granja, al poblat 
ibèric de Cerdanyola i al Parc 
d’Arenys– i un dia a la piscina. 

iNFÀNCiA i JOVENTUT

Sílvia Alquézar | Montcada

Els més petits passen una estona ben divertida als gronxadors infantils

“Hem escollit un tema 
que té relació amb 
la ciutat i, alhora, pot 
atraure els infants”, 
diu Manel Lorca

  Casal d’Estiu de Can Sant Joan
Una quarantena d’infants 
participa durant el juliol al 
Casal d’Estiu de Can Sant 
Joan, gestionat per la Regi-
doria de Serveis Socials. Els 
nens i nenes estan dividits 
en dos grups d’edat –de 1r 
a 3r de primària i de 4t a 
a 6è– i cada tarda, de 16 a 
19h, fan activitats a la seu 
del Casal, l’Hotel d’Entitats. 
La Cooperativa Suara és 
l’adjudicatària del servei. 

El Casal d’Estiu és la conti-
nuïtat del programa de lleu-
re que es fa durant l’any i 
els infants que hi participen 
habitualment tenen plaça 
assegurada. Per adjudicar 
les vacants, el 29 de juny, 
les monitores van obrir-ne 
la inscripció i van fer un 
taller de manualitats a la 
plaça Nicaragua –a la imat-
ge– que va atraure desenes 
d’infants | SD
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El casal d’Estiu durà 
a terme al juliol la 
conquesta dels ibers
Més de 400 infants participen a la primera quinzena del programa

Els infants més grans del Casal d’Estiu que es fa  a les instal·lacions del CEIP Font Freda van fer el primer dia exercicis de relaxació
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Els nens, fent un joc de grup
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Fins a final de juliol, l’Espai Jove 
Can Tauler (Balmes, 16) ofereix 
als usuaris eines per muntar les 
vacances d’aquest estiu amb ex
posicions, conferències i tallers, 
que formen part de la Mostra de 
Turisme organitzada per la Regi
doria d’Infància i Joventut. 
El servei Infoviatge orienta els 
usuaris en qüestions com ara 
muntar una sortida barata. Tam
bé hi ha tallers d’anglès bàsic per 
defensarse a l’estranger (7 de 
juliol), de fotos creatives (dia 21) 
i una sessió dedicada a l’interrail 
(14 de juliol). Les xerrades es fan 
a les 18h.
Cada dijous, el servei d’in
formació juvenil (SIJ) ofereix 
l’activitat Cercarutes. Els partici
pants han de passar diverses pro
ves per aconseguir guies de rutes. 
El programa d’activitats del saló  
es complementa amb tallers de 
break dance i graffiti, de risoterà
pia i teràpia del riure i massatges. 
Fins al dia 17, Can Tauler acull 

un curs per formar monitors per 
als menjadors escolars. La festa 
de cloenda de la Mostra de Tu
risme tindrà lloc el 30 de juliol, 
a les 20h, amb un berenar a la 
fresca al pati de Can Tauler.

Exposicions. L’exotisme que des
prèn l’Extrem Orient donarà am
bient a Can Tauler mentre duri el 
saló, amb dues exposicions. Fins 
al 3 de juliol es pot visitar la mos
tra Mirades de la ruta de la seda, 
que compta amb la col·laboració 
de l’associació Amu Daria.
Del 10 al 17 de juliol, l’equipa
ment oferirà una exposició dedi
cada al Tibet, amb el suport de 
la Casa del Tibet. Un integrant 
d’aquesta organització, Thubten 
Wangchen, oferirà el 10 de juliol 
(19.30h) una xerrada sobre la 
història, la filosofia i l’actualitat 
d’aquesta regió asiàtica. 
D’altra banda, l’artista Àngel Pe
ral mostrarà del 6 al 9 i del 20 al 
24 de juliol una exposició amb 
imatges del Perú. 

MOSTRA dE TURiSME

Fins al 30 de juliol, can Tauler facilita als usuaris informació i guies per preparar les seves vacances estiuenques

El saló complementa l’oci dels joves 
amb tallers, exposicions i concursos

Silvia Díaz | Redacció

participació local 
al campus Ítaca 
de la UAB

Un total de 24 alumnes, 8 de 
cada institut públic de Montcada, 
ha participat al primer torn –del 
8 al 18 de juny– de l’edició 2009 
del Campus Ítaca, una iniciati
va de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB) per tal que 
els estudiants coneguin com és 
l’entorn universitari i incentivar 
el seu interès per aquests estudis. 
El Campus s’adreça a joves de 15 
anys que han acabat tercer d’ESO 
i que a final del proper curs hau
ran d’optar entre accedir al món 
laboral, fer algun mòdul profes
sional o estudiar batxillerat. 
Al llarg de 15 dies, els alumnes 
montcadencs han participat en 
diverses activitats lúdiques i es
portives i en diferents conferèn
cies a la UAB. Les novetats del 
programa ha estat una pràctica 
de català basada en els contes 
tradicionals, un debat sobre com 
la societat veu els adolescents, 
un taller per conèixer el funcio
nament de la televisió digital ter
restre i un altre sobre diversitat 
cultural. Internet, anglès, mate
màtiques i tècniques de labora
tori són altres àmbits que s’han 
tractat al Campus.

Silvia Díaz | Redacció

L’exotisme de l’Extrem Orient es desprèn de l’exposició ‘Mirades de la ruta de la seda’
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Després de presentar el 16 de juny 
a la Comissió de Benestar i Immi
gració del Parlament de Catalunya 
el projecte de creació a Montcada 
i Reixac d’un centre d’Atenció In
tegral i Interdisciplinar per a nens 
discapacitats majors de 6 anys, 
Adimir ha decidit engegar la seva 
proposta malgrat no comptar amb 
fons públics. “El que volem és 
demostrar a l’administració que 
aquest tipus d’iniciatives són ne-
cessàries ja que actualment hi ha 
una manca de recursos i d’ajudes 
de caràcter públic i interdiscipli-
nar a partir que els nens fan sis 
anys”, ha explicat Carolina Ibáñez, 
d’Adimir.

Seu a Terra Nostra. Inicialment, es 
començarà amb un grup reduït de 
nens i dos o tres equips de profes
sionals de l’àmbit de la psicologia, 
la fisioteràpia i la neuropediatria i el 
cost del servei el sufragaran els pa
res. El centre d’atenció s’establirà a 
la seu que l’entitat té a Terra Nostra 
a l’espera de poder tenir el seu pro
pi espai a l’hospital Ernest Lluch.

L’entitat vol demostrar a les administracions que la seva proposta és viable

pROJECTE piLOT

Adimir engegarà el centre per a nens 
discapacitats com a iniciativa privada
Pilar Abián | Redacció

> Renovació del servei d’atenció psicològica
L’Oficina d’Atenció a la Dona (OAD) –situada a la Casa de la Vila– ha 
renovat el contracte amb El Safareig, l’entitat que presta el servei 
d’atenció psicològica. El conveni està valorat en 22.000 euros. Al 
2008, el Consistori va ampliar-ne l’horari com a resposta a la deman-
da que s’anava produint des de l’any anterior i, sobretot, a les peti-
cions d’ajut sobre violència, derivant la resta de casos, en la mesura 
del possible, al sistema sanitari. Les intervencions que fa el servei 
psicològic, que atén els dimecres i sempre amb cita prèvia, són ma-
joritàriament presencials, però també es fan seguiments telefònics i 
informes psicològics | SD
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Ana Ballesta i Andrés Jiménez, d’Adimir (dreta), amb Artur Mas, al centre de la imatge

 

L’AV de Terra Nostra i la Xarxa de Dinamització van donar la benvinguda a 
l’estiu el 28 de juny a la plaça del Poble, amb la festa de la bicicleta. Una 
quinzena de participants es va dedicar durant les primeres hores del matí a 
guarnir la seva bici de la forma més original possible –amb globus, enganxi-
nes i pintures– per després fer un tomb pels carrers del barri. Entre tots els 
assistents es va sortejar un val de 100 euros a gastar en la botiga Action de 
Montcada. La guanyadora va ser la nena Laura Robles | SD

> Festa de la bicicleta a terra Nostra

> Nova guanyadora d’un val de 300 euros
Helena Miras ha obtingut el segon val de 300 euros a gastar en establiments ad-
herits a Montcada Centre Comerç (MCC), de la campanya Obert per Obres. La 
botiga que va donar el premi és la sabateria Armengol. El sorteig es va fer el 29 
de juny a la Casa de la Vila i va comptar amb la presència de la junta de l’MCC 
i de Jaume Cunill, membre de la Fundació Cultural, que va extraure la butlleta. 
Els pròxims sortejos seran els dies 17 i 31 de juliol i el 14 de setembre | SD
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> Més de 500.000 euros a ‘la Quiniela’
Una dona de Montcada ha guanyat més de 516.000 euros després d’encertar 
el 21 de juny les 14 caselles de la travessa de futbol. La butlleta, segellada a 
l’administració de loteria del carrer Major, era d’un euro i havia estat proces-
sada automàticament per la màquina. La responsable de l’oficina, Mercedes 
Martínez, ha explicat que els diners han anat a parar a una família humil | lM

249 infants aniran 
a les escoles 
bressol públiques
Després del termini de matricula
ció, un total de 249 infants faran 
classe el curs vinent a les escoles 
bressol de titularitat municipal de 
Montcada. Cap de les famílies que 
han demanat com a primera opció 
les escoles Mitja Costa i Camí del 
Bosc s’ha quedat sense plaça. En 
canvi, 65 infants que havien es
collit els centres de la Font Freda 
i Can Casamada han quedat fora 
de l’oferta municipal, alguns dels 
quals, però, havien duplicat matrí
cula en els àmbits privats i concer
tats i el curs vinent faran classe en 
aquests altres centres | SD

L’Escola d’Adults 
registra força 
inscripcions
Els cursos d’alfabetització, català, 
anglès i informàtica de l’Escola 
d’Adults pràcticament s’han om
plert durant el termini d’inscripció 
mentre que hi ha vacants a les pro
ves per al graduat d’ESO, els cicles 
formatius i l’accés a la universitat. 
“Estem contents per la quantitat 
d’alumnes interessats”, ha dit la 
directora, Adela Gracia. La matrí
cula es farà al setembre | SD

Salut alerta sobre
l’onada de calor

L’alerta del Servei Meteorològic de 
Catalunya sobre l’arribada d’una 
massa d’aire calent provinent de 
l’Àfrica que pot fer arribar les 
temperatures als 40 graus ha fet 
activar el pla d’alerta. L’excés de 
calor pot agreujar una malaltia 
crònica o provocar deshidratació 
i esgotament. Si l’exposició a tem
peratures tan elevades es perllon
ga, es pot patir un cop de calor, 
que és una situació que pot aca
bar sent greu i provocar, fins i tot, 
la mort. Els símptomes del cop de 
calor són temperatura molt alta, 
mal de cap, nàusees, set intensa, 
convulsions, somnolència o pèr
dua del coneixement. Si es detec
ten aquests símptomes, cal traslla
dar la persona a un lloc més fresc, 
hidratarla i avisar urgentment els 
serveis sanitaris (061). 

Prevenció. Per evitar aquesta situa
ció, Salut recorda que cal protegir
se del sol i la calor i evitar les hores 
de màxima exposició solar. Els 
col·lectius que han de tenir espe
cial cura són els més dèbils com 
els nadons, la gent gran, els malalts 
crònics, les dones embarassades o 
les persones que han de fer una ac
tivitat intensa a l’aire lliure.

Pilar Abián | Redacció
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dONES i SALUT

L’ong Diabugu Batapa va explicar a la casa de la Vila la seva experiència a Gàmbia

La precarietat condiciona la salut 
de les dones dels països del sud 

“La salut de les dones als paï-
sos del sud és difícil d’abordar 
mentre no hi hagi més educa-
ció i elles mateixes no vulguin 
avançar en aquest sentit”. Això és 
el que opina la llevadora del CAP 
Les Indianes, Roser Porta, que el 
30 de juny va fer una xerrada a 
la Casa de la Vila convidada per 
la Regidoria Dona i Igualtat, que 
va ser presentada per la regidora, 
M. Teresa Gallego (PSC). Porta 
va explicar la seva experiència a 
Gàmbia, com a cooperant de l’ong 
Diabugu Batapa, amb seu a Santa 
Coloma de Gramenet, que treballa 
per millorar l’educació i les condi
cion sanitàries al país, especialment 
les que afecten les dones. 
Les africanes tenen molts emba
rassos al llarg de la seva vida i 
pareixen a casa, sense haver estat 
controlades durant la gestació i 
sense garanties sanitàries, el que 
augmenta considerablement el risc 
de mortalitat tant de les mares com 
dels nadons. 
Una altra problemàtica són les se
qüeles de l’ablació, que es practica 
encara a molts països, i que con

dicionen tant la sexualitat de les 
dones com la seva salut. “Canviar 
aquestes dinàmiques és molt 
complicat si no es fa des de dins, 
han de ser elles mateixes les que 

entenguin que aquests costums 
s’han d’eradicar, però això re-
quereix un canvi profund que 
ha d’anar lligat a l’educació”, va 
explicar la llevadora. 

Pilar Abián | Montcada

La llevadora Roser Porta durant la seva intervenció a la Casa de la Vila

> prevenció del consum de drogues
Montcada, Reus, Rubí, Granollers, Sabadell i Mataró intercanviaran ex-
periències per prevenir el consum de drogues. L’objectiu de l’acord al 
qual han arribat els sis ajuntaments és establir un sistema d’informació 
que permeti generar un diagnòstic sobre la incidència del consum de 
drogues i poder crear una comparativa. La col·laboració ha de perme-
tre, entre d’altres, comparar dades, elaborar accions conjuntes en ma-
tèria assistencial i preventiva, organitzar jornades de treball i dissenyar 
línies de recerca. La vigència d’aquest conveni, que es podrà ampliar a 
altres municipis, s’estèn fins al 31 de desembre de 2012  | SD

LA RiBERA

Diverses entitats van fer jornades culturals dedicades a aquests països a final de juny
Reviure l’àfrica subsahariana

El públic que va assistir als actes programats a les jornades sobre l’Àfrica subsahariana mostra la diversitat cultural existent a la Ribera

Mali, Nigèria i Camerun són tres 
dels països de l’Àfrica subsaharia
na que més població han aportat 
al barri de la Ribera. Alguns dels 
veïns d’aquestes nacions s’han 
agrupat en les entitats AfricO
lé, Dhike Bafarara i l’associació 
EDO i formen part de la Taula 
Cívica. Tots aquests col·lectius 
s’han encarregat d’organitzar les 
jornades culturals dedicades a 
l’Àfrica subsahariana, que van 

tenir lloc al Centre Cívic del barri 
els dies 25 i 26 de juny. Es tractava 
d’una mostra de fotografies, vestits 
tradicionals, un taller de fer trenes, 
artesania, degustació de productes 
típics i també un recull de notícies 
relatives al continent africà. 
Tot plegat, per acostar als autòc
tons i a la resta de veïns d’origen 
estranger el folklore i la manera 
d’entendre la vida d’aquests paï
sos. “El fet que ens hàgim re-
unit tanta gent mostra que cada 

vegada hi ha més interès al ba-
rri per conèixer la cultura de 
tots els seus veïns”, va expressar 
Adolphe Minkoua, d’AfricOlé. 
Per la seva banda, el regidor del 
Pla Integral, Carles Guijarro 
(PSC) va agrair la participació 
de tots els veïns que fan possible 
les jornades. La pròxima trobada 
es farà del 20 al 26 de juliol, de
dicada a l’Equador, amb danses, 
gastronomia, fotografies i altres 
mostres del folklore del país.

Silvia Díaz | La Ribera
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COOpERACiÓ

L’acció s’emmarca en l’eix sobre formació inclòs al pla Director de cooperació de l’Ajuntament

Mestres del cEip El turó participen en 
un intercanvi educatiu a Nahulingo

Dues professores del CEIP El 
Turó, Imma Espinosa i Carolina 
González, viatjaran del 4 al 30 de 
juliol a Nahulingo, municipi ager
manat amb Montcada, per dur a 
terme un projecte d’intercanvi en 
matèria educativa, promogut per 
l’escola i la Regidoria d’Integració, 
Cooperació i Solidaritat. L’acció 
s’emmarca en el Pla Director 
de Cooperació i consistirà a 
col·laborar amb el professorat de 

la localitat d’El Salvador amb la 
dotació de recursos, l’intercanvi 
d’experiències i la implicació de 
les famílies en la formació dels 
infants. Les dues mestres han de
nominat el seu projecte Missatges 
d’unió, que inclou els conceptes 
pedagògics que volen inculcar a les 
famílies i als alumnes de Nahulin
go. A la maleta també s’emporten 
cartes fetes pels alumnes de tercer, 
quart i cinquè per a cada estu
diant d’allà i un vídeo explicatiu 

per mostrarlo a les set escoles del 
municipi d’El Salvador. “Un dels 
nostres objectius és crear una 
AMPA per implicar les famí-
lies en l’educació dels fills”, ha 
avançat Espinosa. Una altra fina
litat del viatge és estrènyer lligams 
entre totes dues poblacions. “Vo-
lem agermanar el Turó amb al-
guna escola d’allà i que això es 
pugui fer extensiu a la resta de 
centres de Montcada”, ha expli
cat González.

Sílvia Alquézar : Silvia Díaz | Montcada

 Suport als agricultors de set comunitats equatorianes

La Regidoria d’Integració, Coope-
ració i Solidaritat i Creu Roja col-
laboren amb un projecte destinat 
a millorar la qualitat de vida de 
les famílies de set comunitats de 
l’Equador: Illangama, Culebrillas, 
Totoras, Corazón, Marcopamba, 
Pachacutik i Pucarampamba. 
La iniciativa, amb el nom Campe-
sino a Campesino, dóna continuï-
tat a un projecte inicial que té com 
a principals objectius millorar la 

qualitat de vida dels petits produc-
tors i la producció agropecuària, 
fomentar la sanitat bàsica i possi-
bilitar el comerç agrari. 

Esforç conjunt. El pressupost de 
l’actuació és de 270.650 euros, fi-
nançats a través dels ajuntaments 
de Montcada –amb una aportació 
de 9.000 euros– de Ripollet, Creu 
Roja de Catalunya i l’Equador i els 
mateixos agricultors | SD

Imma Espinosa (esquerra) i Carolina González, al pati del CEIP Turó, dies abans de la fi de curs

> El sentit dels 
agermanaments

Els agermanaments són el meca-
nisme de cooperació més prac-
ticat pels ajuntaments. Aquesta 
és una de les conclusions de la 
xerrada que van fer el 30 de juny 
al Centre Cívic La Ribera, Victòria 
Planas, del Fons Català de Coo-
peració, Carles Guijarro, regidor 
de Cooperació i Solidaritat i Rafael 
Lemus, president de Tazumal –a 
la foto–, entitat que va promoure 
l’agermanament amb Nahulingo | lg
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Dones mortes fins al 30 de 
juny a Espanya víctimes de 
la violència masclista 

0 1 6
telèfon d’atenció a la víctima

28

C. Domènec Fins, 15 
Telèfon 935 651 122

Agenda
laveu.cat/agenda

divendres a la fresca
Concert de Mr & Mss Jones
Organitza: AV Terra Nostra i Xarxa de Dinamitza-
ció de Centres Cívics

‘mulla’t per l’esclerosi
múltiple’
Organitza: Fundació per l’Esclerosi Múltiple
i l’IME

17 de juliol, a les 21.30h 
al pati del gran casino de terra nostra

12 de juliol, d’11 a 17h
piscina municipal de la zona esportiva centre

3 l divendres
Taller. Rocòdrom i tirolina. Hora: 18h. 
Lloc: Espai Jove Can Tauler.

Taller. De graffittis. Hora: 18h. Lloc: pis-
ta Half de la Ribera.

6 l dilluns
Exposició. De fotografies sobre Perú 
d’Àngel Peral. Lloc: Can Tauler (en el 
marc de la Mostra de Turisme Juvenil). 

7 l dimarts
Taller. D’anglès pràctic per viatjar (en el 
marc de la Mostra de Turisme). Hora: 
18h. Lloc: Espai Jove Can Tauler.

Exposició. De pintures a l’oli dels alum-
nes del Casal de la Gent Gran Casa de la 
Mina.  Hora: 19.30h. Lloc: Sala Sebastià 
Heredia del Kursaal.

8 l dimecres
Xerrada. Com prevenir els accidents a 
la llar. Sessió informativa a càrrec de 
l’assessoria sanitària ADAPTA. Hora: 
17h. Lloc: Casal de Gent Gran Casa de 
la Mina.     

9 l dijous
Jornada. De donacions de sang. Hora: 
De 16 a 20h. Lloc: CAP Les Indianes.

Diada esportiva. 3x3 d’handbol al carrer. 
Hora: 17.30h. Lloc: Davant del pavelló 
Miquel Poblet. 

Activitat esportiva. 3x3 de bàsquet al ca-
rrer. Hora: 18h. Lloc: Davant del pavelló 
Miquel Poblet. 

10 l divendres
Xerrada. “El Tibet: història, filosofia i 
actualitat”, a càrrec de Thubten Wan-
gchen, i inauguració d’una exposició 
de fotografia, amb la col·laboració de la 
Casa del Tibet. Hora: 19.30h. Lloc: Can 
Tauler.

Concert. Del grup local Don Hamaca 
y los Confusos del Tablao. Hora: 22h. 
Lloc: Al pati del Gran Casino de Terra 
Nostra.

11 l dissabte
Jornada. De donacions de sang. Hora: 
De 17 a 20.30h. Lloc: CAP del centre.

Concert. Del grup local Noia color. Hora: 
20h. Lloc: Pub Boulevard.

Festa. Get Back amb música dels anys 
70, 80 i 90. Hora: 22h. Lloc: Cactus.

12 l diumenge
Solidaritat. Nova edició del “Mulla’t per 
l’esclerosi múltiple”. Hora: D’11 a 17h. 
Lloc: Piscina Municipal de la Zona Es-
portiva Centre. No cal inscripció prè-
via. Organitzen: IME i Fundació per 
l’esclerosi múltiple.

14 l dimarts
Xerrada. Sobre com viatjar amb l’Interrail 
(en el marc de la Mostra de Turisme Ju-
venil). Hora: 18h. Lloc: Can Tauler.

15 l dimecres
Cinema. Projecció del film El Padrino 
(1a part). Hora: 17h. Lloc: Casal Gent 
Gran Casa de la Mina.

Activitat esportiva. Campionat de nata-
ció Vila de Montcada. Hora: 19h. Lloc: 
Piscina Municipal de la Zona Esportiva Cen-
tre. Inscripcions fins al 9 de juliol. 

17 l divendres
Concert. Del grup El turno del pez Si-
món. Hora: 23h. Lloc: Centre Cívic Can 
Cuiàs. Entrada gratuïta.

Concert. Del duet Mr & Mss Jones. Hora: 
21.30h. Lloc: Casino de Terra Nostra.

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 l’artista plàstic Jordi Lafón
Fins al 19 de juliol

Exposició
sobre el projecte 
Hospital ernest 
lluch
Fins al 19 de juliol

sala 
principal

EXpOSiCiÓ

DE piNtURES A L’OLi
dels alumnes de rosa rafecas 
del casal de gent gran
casa de la mina
7 de juliol, 19.30h  
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

3 4 5

10 11 127 8 96

13

J.vila Duran Duran

guix J.vila J.vilaguix Duran v.nietov.nieto

v.nietov.nieto J.vila DuranDuran
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>Editorial
La corda, tensa

iBi
A través de esta carta en este me
dio de comunicación quiero hacer 
pública la queja que muchos veci
nos y propietarios de un piso en Mas 
Duran compartimos. Hace dos años, 
y después de una larga espera, nos 
entregaron unos pisos de VPO (Vi
vienda de Protección Oficial) que 
conllevaban una serie de beneficios 
pero, en realidad, nos encontramos 
con los mismos o más gastos y pro
blemas que tiene cualquier propie
tario de una promoción privada. 
Un ejemplo de ello es que en abril 
recibimos el Impuesto de Bienes In
muebles (IBI) del año 2008 que, bo
nificándonos el 50%, nos sube entre 
200 y 400 euros. Además, en junio 
nos llegó también el correspondiente 
al año 2009, que no podíamos frac
cionar ni domiciliar. Con lo cual, en
tre los meses de abril y agosto, nos 
vemos obligados a pagar entre 400 
y 800 euros. ¿Es normal que por un 
piso de unos 80m2 paguemos 600 
euros de IBI? ¡Es abusivo! 
La excusa que nos dan para justifi
car ese importe es que la zona donde 
vivimos está considerada residencial 
y que en el momento de la revisión 
(que se llevó a cabo en el 2006) los 
pisos se tasaron a la alza… ¿Qué cul
pa tenemos nosotros de la burbuja 
inmobiliaria? Además, nos consta un 
valor catastral más alto que el valor 
de mercado que pagamos en el mo
mento de la compra. Y lo de que la 
zona es residencial será porque está 
abandonada, ¿no? El gran proyecto 
del Parc de la Llacuna y, en general 
todas las zonas verdes no se man
tiene: papeleras escasas que no se 
vacían, malas hierbas que crecen 
sin control, mobiliario roto, calles 
sucias… 
Y ahora, aún tendrán el valor de 
pasarnos a cobro el impuesto de 

basuras y el de transporte… ¿Es una 
broma?

n. F. l. 
Mas Duran

Queja
El 6 de junio Montcada NovaPla 
d’en Coll vivió su verbena, impulsa
da por su AV. Estrenábamos ubica
ción, que demostró ser idónea pues 
la participación superó de largo nues
tras expectativas, agotamos las co
cas y las butifarras y aún con ello el 
comportamiento de los vecinos fue 
ejemplar. El próximo año estaremos 
mejor preparados. Confiamos en que 
nadie dejara de venir al publicar este 
periódico por error que cobrábamos 
3 euros, cuando era gratuíta. Acep
tamos las disculpas recibidas de los 
responsables de La Veu.
Pero sí tenemos una severa queja 
para con los mismos. La Verbena se 
acabó precipitadamente por la lluvia 
cuando íbamos a sortear un jamón. 
De hecho, bajo la lluvia, se sorteó, 
pero ya sólo quedaban los más festi
valeros bajo el porche del pabellón. 
Apareció la ganadora y se le hizo en
trega del jamón el 12 de junio en 
el local de la AV. Hemos pedido que 
se publicara la foto del momento de 
la entrega pero sólo se ha hecho en 
La Veu Digital. Creemos que entre 
los objetivos de los medios de comu
nicación municipales debe estar el 
apoyo a las asociaciones locales. Si 
no hubiera llovido, no lo hubiéramos 
pedido. Lamentamos profundamen
te que no se nos ayudara en este 
acto de transparencia.

av montcada nova
Montcada Nova 

no anem bé
La locomotora econòmica que sim
bolitza Catalunya comença a atu
rarse. El combustible que fins ara 

l’havia alimentat, els rèdits produïts 
per l’empresa privada, comença a 
escassejar. Van maldades per l’eco
nomia: això no és cap secret. L’Es
tat, enlloc d’ajudar a fer funcionar el 
motor real del país, què hi fa? posar
hi pals a les rodes a l’empresariat. 
Com? fent créixer el sector públic, 
amb el consegüent augment del 
funcionariat, prestigiant socialment 
aquesta opció en detriment de l’ac
tivitat econòmica privada, la real
ment productiva del país. No tinc 
res contra el sector públic, crec que 
és necessari. Ara, una altra cosa és 
dinamitar el sector privat, que és qui 
paga les factures de la cosa pública. 
Si no s’inverteix la tendència actual 
arribarem al punt que el treball pú
blic superarà el privat. La qual cosa 
pot dur el país a un col·lapse finan
cer perquè la caixa, quan calguin 
recursos, restarà ben buida.
Cal un canvi d’actitud de la política 
econòmica del govern. S’han de fa
cilitar les coses als empresaris per
què aquests puguin crear ocupació i 
de retruc, riquesa. Necessitem que 
es prestigiï la feina al sector privat.
Actualment qui ho fa és gairebé una 
persona estigmatitzada i culpable 
de ves a saber quins mals. La classe 
política ha d’atendre la realitat del 
país, on fins ara convivien els sec
tors privat – majoritari – i el públic.
La tendència actual, cap a la inver
sió de papers, ens duu a la fallida 
col·lectiva. Cal que els dirigents es
coltin els empresaris i rectifiquin la 
seva política. Ara hi som a temps. 
Catalunya ho necessita.

enric gené
Federació Intercomarcal 

d’Hostaleria i Restauració

Fe d’errates
En el reportatge sobre la història d’Aismalibar 
publicat al número anterior, Carmen Mañas no 
era la mare d’Encarna Gázquez, sinó l’àvia.

Com era de preveure, d’acord 
amb el desenvolupament dels 
fets, l’Adif ha iniciat les obres 
previstes a l’estació de Can 
Sant Joan malgrat l’oposició 
municipal i sense haver sol
licitat el permís pertinent a 
l’Administració local. Aquest 
defecte de forma ha estat l’ex
cusa perquè l’alcalde ordeni 
per decret la paralització de 
les obres, una mesura de pres
sió que de moment ha resultat 
efectiva, tot i que no és defi
nitiva ja que l’Adif ha posat el 
tema en mans del seu depar
tament jurídic perquè actuï al 
respecte.
En aquests moments es pot 
dir que la corda entre l’empre
sa pública i l’Ajuntament està 
ben tensa. L’Adif s’empara en 
la urgència d’haver de traslla
dar a l’estació de Montcada 
Bifurcació la nau taller i altres 
serveis de manteniment ferro
viari que ara són a Sant Andreu 
Comtal i que estan afectats 
per les obres de la Línia d’Alta 
Velocitat i, en tractarse d’una 
qüestió d’interès general, els 
perjudicis que aquesta actua
ció, tal com està plantejada, 
puguin suposar per al veïnat 
de Can Sant Joan queden en 
un segon pla.
Lluitar contra un pes pesant 
com és l’Adif no és una em
presa fàcil. Tot i així, l’Ajunta
ment compta amb el suport 
de la Generalitat i amb la pres
sió veïnal. Veurem si aquesta 
suma de forces permet defen
sar a Madrid la proposta de la 
ciutat que, al cap i a la fi, és 
perfectament compatible amb 
les necessitats de l’Adif. L’únic 
que el municipi demana és 
que les urgències del moment 
no hipotequin el futur de l’es
tació i el benestar dels veïns.

La bústia del lector
laveu.cat/la_teva_veu
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som@laveu.cat
T 935 726 491
F 935 726 493

Fil directe amb l’Ajuntament

El proper número, el 17 de juliol

Visc a prop de la plaça Francesc Macià de Mas Rampinyo i veig que hi ha 
núvols de mosquits. És normal o hi ha alguna plaga? Esteve Sebastià i Mas 
Rampinyo

Els núvols de mosquits són normals en aquesta època de l’any. Malgrat 
el que pugui semblar, en general aquests mosquits anomentas qui-
ronòmids no piquen, però els mascles formen núvols per atraure les 
femelles per aparellar-se. De vegades, sobretot al capvespre, surten de 
l’entorn fluvial atrets pels llums del carrer o per d’altres elements. Per 
evitar molèsties, el Parc Fluvial del Besòs fa un seguiment d’aquestes 
poblacions. Així, quan les densitats són molt elevades i no es controlen 
pels seus predadors naturals del riu, es duu a terme un control biològic 
sobre les larves, que són aquàtiques | Eva gonzalo, regidora de Medi 
Ambient (PSC)

iniciativa veïnal

som@laveu.catel clic

can pomada
Según un informe respecto al incier
to proyecto de reparcelación y urba
nización, Can Pomada está tipificada 
como zona marginal. Dicho proyecto 
cada vez es más complicado y ahora 
más junto con un ARE que, con la 
economía actual, raya lo absurdo. 
Señores del Ayuntamiento, todos los 
habitantes de Can Pomada somos 
trabajadores o jubilados que paga
mos los mismos impuestos que cual
quier ciudadano, pero con un agravio 
comparativo en cuanto a servicios. Si 
ustedes consideran que merece este 
calificativo, posiblemente sea porque 
permiten que cerca del barrio hayan 
dos tipos de explotación económica, 
como la fábrica de recuperación de 
palets y el desguace de Can Roca
mora. Dichos negocios generan un 
tránsito de gente que no es del barrio 
y que no le dan una buena imagen,  
a parte el del continuo ir y venir de 
coches y camiones –por favor, hagan 
algo– que van de paso a estos cen
tros. Ojo también con la seguridad en 
cuanto a incendios, el día 15 junio ya 
se dio en un centro similar.
También gracias a la “colaboración” 
de algunos vecinos, esta imagen que
da mermada por dos motivos. Uno es 
por los objetos y restos de vegetación 
de los huertos que se dejan en los con
tenedores que, hasta que alguien no 
avisa a la Brigada, allí siguen. Otro 
es la dejadez de algunas fincas, ha
bitadas o no, que empeoran el paisa
je. Imagino que la poca voluntad por 
parte del Ayuntamiento en conceder 
permisos de obra influye sensible
mente. Pienso que se debería obligar 
a mantener decentemente una finca, 
por higiene e imagen. En definitiva, 
si no contribuímos todos, nunca será 
considerado un barrio digno. 

a. F.
Can Pomada

Vet aquí la història d’uns veïns i unes orenetes cuablan-
ques de Can Sant Joan. Història amb un final diferent al 
dels nius dels carrers Colon-Generalitat destruïts per re-
habilitar una façana. L’acció del carrer Colon és freqüent 
i es justifica per molèsties que tenen una solució respec-
tuosa per a persones i orenetes. Les de Can Sant Joan 
han fet niu sobre l’entrada d’una comunitat de veïns. 
La caiguda d’ excrements era freqüent i la solució ha 
estat col·locar una repisa. L’acció ha implicat a veïns, a 
dos establiments comercials, Trini i Asensio Pérez i a la 
vocalia de joves. Orenetes i falciots són espècies protegi-
des. Venen des de l’Àfrica i passen la primavera i l’estiu 
criant i menjant tants mosquits com poden.

Vocalia de joves de Can Sant Joan

niu

repisa
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portaveus municipals
laveu.cat/la_teva_veu

Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

jordi climent
Portaveu del PSC

10 anys de govern socialista a Montcada i Reixac
Recuperació de les vores dels rius Ripoll i Besòs, 
Parcs de la Llacuna i de la Font Pudenta, instaura-
ció de la recollida selectiva de residus, contenidors 
soterrats, tancament de la incineradora, la crea-
ció del centre social, cultural i esportiu Montcada 
Aqua (amb la Biblioteca Elisenda de Montcada i el 
Teatre), Estadi Municipal de futbol, gespa artificial 
al camp de futbol de Can San Joan, pista coberta 
als col·legis públics Elvira Cuyàs, El Viver i Reixac, 
pista coberta a Can Cuiàs, parcs de salut, apar-
caments sota la C33, metro a Can Cuiàs, posada 
en marxa de les línies d’autobús 155, 156 i 648, 

passos de vianants elevats, creació dels centres 
cívics de les Antigues Escoles de Mas Rampinyo, 
Can Cuiàs, l’Alzina, la Ribera i Kursaal, escola 
d’adults Ramón Balsalobre, pistes d’atletisme, pis-
tes municipals de petanca, equipament municipal 
Casa de la Vila, rehabilitació de la Casa de les Ai-
gües, construcció de les places de la II República, 
d’Águilas i La Ribera, remodelació de la plaça de 
Nicaragua, millores al Passeig de Ribera, rotondes 
de la Roca i del carrer Major, escales mecàniques 
a Mas Rampinyo, Montcada Centre i Can Sant 
Joan, soterrament de la C17, conveni per soterrar 

la línia de tren a França, trasllat de la fàbrica Va-
lentine, creació de l’Oficina d’Atenció Ciutadana, 
Plans de barris de la Ribera i de la Muntanyeta-
Can Sant Joan, carpeta ciutadana amb certificat 
digital, Oficina Local d’Habitatge, construcció de 
pisos protegits, CAP Les Indianes, Escoles Bres-
sol Municipals Can Cuiàs, Mitja Costa, Font Freda, 
col·legi públic Mas Rampinyo, Centre lúdic Punt, 
Fundació Capella, hidrants a Reixac-Vallençana i 
Bosc d’en Vilaró, passarel·les sobre els rius Ripoll 
i Besòs, carrers Reixagó, Clavell, Petúnies, de la 
Conca, avinguda de Catalunya...

Ejemplo de austeridad
Desde la oposición se ha pedido varias veces al 
gobierno municipal que ponga en marcha un plan 
de acción contra la crisis, un conjunto de medidas 
encaminadas a reducir los gastos no prioritarios, li-
berando recursos económicos suficientes, con los 
que financiar las acciones que ayuden a hacer más 
llevadera la actual situación de crisis a los ciudada-
nos. Pero la respuesta es que ya se están aplican-
do medidas de austeridad, sin concretar cuáles son 
esas medidas, ni que ahorros se han conseguido, ni 
a qué se van a destinar los mismos. Lo que si tene-
mos son ejemplos de mala administración como el 

del complejo Aqua, donde sabemos que el presu-
puesto inicial era poco más de 7 millones de euros 
y de momento ya llevamos casi 10 millones, una 
desviación de 2,6 millones, es decir un 36% más 
de lo previsto. ¿Qué clase de presupuestos hacen? 
y sobretodo, ¿de donde sacaran el dinero? y ¿qué 
otros proyectos se tendrán que dejar de hacer?
También tenemos ejemplos de poca austeridad 
como el viaje de nuestro alcalde y compañía a San-
tander, donde estaban disfrutando de unos días de 
vacaciones un grupo de gent gran. ¿Para qué ha 
ido el alcalde allí? ¿Cuánto nos ha costado el viaje-

cito? (billetes de avión, alquiler de coche, habitacio-
nes de hotel, comidas y otros). El Ayuntamiento de 
Montcada se lo debería haber ahorrado y seguro 
que se le podría haber encontrado un mejor em-
pleo a ese dinero. 
Estamos en tiempos de crisis, han aumentado las 
necesidades sociales de muchos de nuestros ve-
cinos y hemos soportado un incremento de impu-
estos de cuatro veces el IPC. Exigimos al gobierno 
municipal una mejor administración de los recur-
sos y a nuestro alcalde que sea un ejemplo de aus-
teridad, al menos, con el dinero de todos.

La decadencia de las izquierdas
El resultado de las pasadas elecciones europeas ha 
supuesto un retroceso considerable de las izquier-
das en Catalunya en general y en Montcada en par-
ticular. Quiero agradecer a los 1.553 ciudadanos de 
Montcada que nos dieron su apoyo y ayudaron a que 
el Partido Popular sea la segunda fuerza política de 
nuestra ciudad en estas elecciones. Los ciudadanos 
no ven capacitadas a las izquierdas para sacarlos de 
una crisis en que las propias izquierdas los han meti-
do. El resultado constata que la gente está preocupa-
da por la crisis económica, por quedarse sin trabajo, 
por no poder llegar a fin de mes. En nuestra ciudad, 

se destruye empleo, los contratos no se renuevan, 
las empresas quiebran, los comercios cierran, au-
menta la inseguridad ciudadana, muchas familias 
carecen de aquellas necesidades más básicas… y 
mientras tanto, el gobierno municipal incrementa el 
déficit y la enorme deuda del Ayuntamiento. Se per-
miten el lujo de gastarse, por ejemplo, más de 10 
millones de euros en un complejo (Montcada Aqua) 
que pocas personas pedían, una más de las obras 
faraónicas que junto con auditorios y campos de 
fútbol condenan a que paguen nuestros nietos. Este 
gobierno municipal que juega con el dinero de todos 

los contribuyentes y está obsesionado con el ladrillo 
que tan rentable le fue y que tantas fiestas le pagó, se 
encuentra ahora con una ciudad paralizada econó-
mica, industrial y socialmente. Ahora todos sufrimos 
el no haber actuado antes: negaron la crisis hasta 
cuando todos empezaban a sufrirla. Pesimistas, an-
tipatriotas.., nos decían. Y yo les digo ahora: son las 
izquierdas las culpables, son ustedes los incompe-
tentes. Y los ciudadanos se lo han dicho muy claro 
en las urnas: Montcada, Catalunya, España y toda 
Europa no confía en las izquierdas para salir de esta 
situación tan dramática para mucha gente.

eva garcía
Portaveu del PPC

josep m. gonzález
Portaveu d’ICV-EUiA

primer, les persones
En temps de crisi econòmica profunda com la 
que estem patint a la nostra ciutat, el govern mu-
nicipal ha de dirigir el màxim dels seus recursos 
econòmics disponibles a polítiques socials que 
ajudin les persones amb dificultats. És per això 
que des de la Regidoria de Serveis Socials s’es-
tan implementant tot un seguit d’iniciatives i de 
projectes que van en aquesta direcció.
Tres exemples concrets. El nombre d’usuaris 
de Serveis Socials ha passat de 2.953 persones 
ateses l’any 2007 a 3.977 persones  l’any 2008. 
Aquest any 2009, doblarem la gent atesa a l’any 

passat. El nombre d’ajuts d’urgència tramitats de 
gener al març del 2008 va ser de 23 i aquest any, 
també de gener al març, ha estat de 35.
Vam dedicar l’any 2008 un total de 30.442 hores 
i 522.900 euros al Servei d’Atenció Domiciliària, 
d’acord amb la Llei de Dependència. Aquest any, 
només en el primer semestre de gener a juny, 
s’han destinat 24.380 hores i 399.057 euros en 
la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària. 
Amb una previsió final anual de quasi 50.000 
hores i 800.000 euros. 
Més en PIRMIS, telealarmes... aquest 2009 de-

dicarem més d’un milió d’euros a serveis socials. 
Com veieu, un gran esforç econòmic i de per-
sonal per atendre la gent. Ara, primer, les per-
sones.

joan maresma
Portaveu de CiU

marta aguilar
Portaveu d’Esquerra

Qui té por de ser demòcrata?
El 31 de març el Consell de Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya va aprovar el Projecte de 
Llei de consultes populars. Un instrument de 
foment de la participació ciutadana amb el qual 
es pretén un increment significatiu de la qualitat 
democràtica en acostar la voluntat de la ciuta-
dania a la presa de decisions. Aquesta llei, que 
ara es debat en el Parlament, permetrà promoure 
consultes sobre qüestions de transcendència es-
pecial.  Així per exemple, els municipis podrien 
promoure una consulta popular per via referèn-
dum si ho demanés l’alcaldia, la meitat més un 

dels regidors del Ple o bé un percentatge deter-
minat de veïns segons el nombre total d’habitants 
del municipi, que en el cas de Montcada seria a 
proposta de 6.200 montcadencs. A instàncies de 
l’associació Decidim.cat, Esquerra va presentar 
al Ple de l’Ajuntament una moció (desestimada 
pel vot en contra del PSC i del PP) que instava a 
al Parlament de Catalunya a aprovar aquesta llei 
amb el màxim consens polític, amb la voluntat 
que aquesta esdevingués un símbol de la unitat 
dels partits polítics catalans en la defensa d’un 
principi bàsic en qualsevol societat democràtica, 

com és el dret a decidir, del qual esdevé el dret 
d’autodeterminació.
L’objectiu de l’associació Decidim.cat es poder 
exercir l’autodeterminació, respectant el marc ju-
rídic existent i com un exercici eminentment cívic 
i democràtic. Es tracta només del reconeixement 
d’un dret, que per altre banda és considerat in-
ternacionalment per l’ONU com un dret univer-
sal. Quina por hi ha en reconèixer-ho i fins hi tot 
a exercir-lo si tothom podrà fer sentir la seva veu? 
Quina por hi ha en aplicar la democràcia? 
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L’aprovació del concurs per a la 
contractació del submistrament 
de l’equipament escènic del teatre 
del complex Montcada Aqua per  
780.000 euros va centrar bona part 
del debat del Ple ordinari del mes 
de juny celebrat el 25 de juny a la 
Casa de la Vila. La proposta del go
vern no va comptar amb el suport 
de l’oposició –ICVEUiA, PPC i 
Esquerra– que va votar en contra 
del tràmit. Alba de Lamo, d’ICV
EUiA, va denunciar que el projecte 
Montcada Aqua té un desviament 
de més del 30% respecte el pressu
post inicial, percentatge que supera 
el 20% que marca la llei. Per a de 
Lamo, “aquest desfasament ani-
rà en augment tenint en compte 
que encara falten més inversions 
a fer”. La portaveu del PPC, Eva 
García, va qualificar de “barbari-
tat” els diners que el govern por
ta invertits en la construcció del 
complex, “prop de 10 milions 
d’euros, que són un insult a la 
ciutadania”. Per a Marta Aguilar, 
d’Esquerra, el nou teatre “és una 
aposta massa arriscada en un 
municipi on equipaments com 
l’Auditori no arriben a omplir 
mai el seu aforament”. 

Cultura deficitària. En resposta a les 
crítiques de l’oposició, el portaveu 
del PSC, Jordi Climent, va reco
nèixer que la cultura acostuma a 
ser deficitària i que hi poden haver 
noves desviacions del pressupost 

si són necessàries perquè l’equi
pament tingui la màxima qualitat. 
“No ens importa perdre diners 
amb la cultura”, va remarcar. En 
aquest mateix sentit es va manifes
tar la regidora de Cultura, Amèlia 
Morral (CiU), qui va indicar que 
“la falta de públic en algunes de 
les propostes que es programen 
no pot ser l’excusa per no posar 
a l’abast de la ciutadania espec-
tacles de qualitat”. A més, l’edil 
va destacar que el nou tea tre té un 
potencial   diferent per acollir activi
tats que espais com l’Auditori o el 
Kursaal no permeten.

COMpLEX MONTCAdA AQUA

El desfasament entre el pressupost inicial de l’edifici i el que tindrà finalment centra el debat del ple de juny

L’equipament escènic del nou teatre
suposa una inversió de 780 mil euros
Laura Grau | Montcada

Panoràmica del nou Teatre Municipal, al complex Montcada Aqua, amb una superfície de 1.435 m2  i capacitat per a 460 persones assegudes

Durant la primera quinzena de 
juliol un equip de voluntaris 
coor dinats pel Museu Municipal 
duran a terme una nova campa
nya d’excavacions al jaciment 
ibèric de Les Maleses, ubicat al 
Pi Candeler de la Serralada de 
Marina. L’actuació té lloc des
prés que hagin acabat les tas
ques de consolidació d’una part 
del jaciment, que es van engegar 
el passat mes de maig  gràcies al 
suport de la Fundació “la Caixa”  
i l’Ajuntament. 
Aquesta fase ha inclòs  la recupe
ració de cinc cases corresponents 
a la vessant del poblat pertanyent 
al termini municipal de Montca
da. L’actua ció permet al visitant 
ferse una idea de com era l’en
tramat urbanístic del poblat i és 
el punt de partida per endegar el 
Pla Director de Museïtzació del 
jaciment que preveu  la posada 
en valor de l’indret amb un plan
tejament didàctic  

Nova campanya 
d’excavacions 
al jaciment de 
Les Maleses

Cultura
laveu.cat/cultura

AULES OBERtES
Els alumnes dels cursos de 
música, cant i guitarra fan 
exhibicions per fi de curs

FEStES MAJORS DE BARRi
Can Sant Joan i la Ribera han viscut 
la seva festa a final de juny amb 
revetlles i activitats infantils

pàg. 25pàg. 24

Teatre Municipal

Un espai polivalent amb graderies retràctils
El nou Teatre Municipal està ubicat 
a la segona planta de la Biblio teca 
Elisenda de Montcada, integrada 
dins del complex Montcada Aqua. 
Té una superfície de 1.435 m2 i  
una capacitat per a 460 espec-
ta dors, amb graderies  de seients 
retràctils que permeten adaptar 
l’espai a activitats de diferent  tipus, 
des de teatre de gran format, fins 
a conferències, jornades i actes 
de ciutat. El vestíbul del teatre és 

un  altre espai polivalent que pot 
acollir exposicions i xerrades. A 
la darrera planta, de 590 m2, se 
situen  els camerinos i els vesti-
dors. L’equipament escènic que 
acaba d’aprovar el Ple inclou els 
cortinatges i les bambolines, els 
sistemes de llums i so i l’estructura 
de l’escenari. Mantenir el nou te-
atre i gestionar la programació és 
el nou repte que haurà d’afrontar 
el govern | lg
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Laura Grau | Redacció

Un sector del jaciment ja consolidat
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Alumnes del curs d’iniciació fan una 
lectura dramatitzada de Max Aub

Els alumnes del curs d’iniciació al 
teatre de la Regidoria de Cultura 
van fer una lectura dramatitzada 
de l’obra de Max Aub La vuelta: 
1947 el 30 de juny a l’Auditori 
com a cloenda de la temporada. 
L’acte va comptar amb la presèn
cia de l’expert en la seva obra, 
Manuel Aznar, que va impartir 
una conferència introductòria. 
De pare alemany i mare france
sa, Aub aterra a València amb 
11 anys i, després d’aprendre 
ràpidament el castellà i fer uns 
estudis brillants, decideix ser 
viat jant de comerç en lloc d’anar 
a la universitat. Des de ben jove 
vol ser escriptor i, concretament, 
autor de teatre. 

literatura de l’exili. Ferm defensor 
de la República, Aub s’exilia a 
França al 1939 on serà detingut 
acusat de comunista. Després 
de passar per diferents camps de 
concentració, aconsegueix fugir 
a Mèxic. Segons Aznar “Aub és 
un dels autors que millor ha 
convertit l’exili en un tema li-
terari”. L’acte es va fer conjunta
ment amb la Fundació Juan Ra
món Masoliver, ja que Max Aub 
va mantenir contactes amb l’eru
dit de Vallençana. Sònia Hernán
dez, de la Fundació, va destacar 
la coincidència d’interessos entre 
el curs de teatre i la tasca divulga
tiva de l’entitat.

TEATRE

L’acte és la cloenda del curs i s’ha fet amb la col·laboració de la Fundació Juan R. Masoliver
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Laura Grau | Montcada
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> El grup Sayuc satiritza la sanitat pública
Amb el títol El CAP de Can Cuiàs, el grup de teatre Sayuc, vinculat al 
Grup de Dones, fa una sàtira sobre la vida quotidiana en un ambulatori, 
en una successió de divertits gags ideats per les pròpies membres del 
col·lectiu. L’obra, que s’havia d’estrenar al Centre Cívic el 2 de juliol –en 
el moment de tancar l’edició– té la particularitat que converteix el pati 
de butaques en la sala d’espera de la consulta, fent participar el públic 
en algunes escenes | lg 

DAVID VELASCO, 
DIRECTOR DE DÈRIA TEATRE

Una comunió perfecta entre públic i actors

LA CRÍTICA

Gaudir del teatre és un plaer indiscutible per a tots els que estimem l’art 
de Talia, la musa de la comèdia, sobretot quan la proposta és honesta, 
entusiasta i plena d’il·lusió com és el cas de Besos, que es va estrenar 
el 20 de juny al Kursaal en una sala plena a vessar. El text de Carles 
Alberola i Roberto García va ser interpretat amb solvència pels alumnes 
dels cursos de teatre de l’Ajuntament i magníficament dirigit per Climent 
Sensada, res ponsable d’impartir les classes.
L’obra és la culminació d’un procés d’aprenentatge que els alumnes han 
assolit amb escreix, tenint en compte que havien d’assumir el triple repte 
d’interpretar, cantar i ballar en una comèdia com aquesta on el ritme i la 
posada en escena són elements bàsics. Fer riure de principi a fi en un 
espectacle és una missió complicada i els actors i les actrius de Besos 
ho van aconseguir. No he cregut mai en la separació entre teatre ama-
teur i professional. Per a mi, el teatre és sempre teatre, sense cotilles, 
ni adjectius absurds i un espectacle és bo, regular o dolent, sense més. 
Generalment, el volum dels aplaudiments i la unanimitat del públic són 
un baròmetre fiable per mesurar el grau de satisfacció de l’espectador i, 
sense por d’equivocar-me, crec que la comunió entre el públic i els ac-
tors va ser perfecta. 
Per arrodonir aquesta crítica i perquè no se’m titlli d’ensabonador, dono 
quatre consells als actors de Besos: cal pol·lir la dicció i, en alguns casos, 
la projecció de la veu, escoltar la rèplica del company d’escena sense 
precipitació i mantenir un bon control de l’espai i de les accions.

‘Besos’ és una successió d’escenes sobre les relacions de parella amb coreografia i cant

Els alumnes del curs d’iniciació, fent la lectura dramatizada de ‘La vuelta: 1947’, de Max Aub
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FESTA MAJOR dE CAN SANT JOAN

El públic gaudeix d’un 
ampli programa d’actes
La guerra de globus va ser una de les novetats millor rebudes

El canó d’escuma situat a l’escenari de la plaça del Bosc va fer gaudir d’una estona refrescant els més de cent nens i nenes que hi van acudir

Més de 1.500 globus d’aigua van 
esclatar en qüestió de minuts en 
la primera edició de la guerra 
d’aquests projectils refrescants 
que es va fer al carrer Font de 
Can Sant Joan en el marc de la 
festa major del barri, que va tenir 
lloc entre el 18 i el 24 de juny. 
Aquesta activitat va ser una de 
les novetats destacades del pro
grama festiu que també incorpo
rava una caminada popular fins 
a Can Zam (Santa Coloma de 
Gramenet) i una bicicletada pels 
carrers del barri. El portaveu de 
la comissió de festes, José Luis 
Conejero, ha destacat que les 
tres propostes es repetiran l’any 
vinent, en especial la guerra de 
globus, “que va ser espectacu-
lar i va agradar molt grans i 
petits”. La festa de l’escuma, tot 
un clàssic, va omplir la plaça del
Bosc de públic infantil.

Nou escenari. Una altra de les 
novetats de la festa va ser la in
corporació de l’Espai Cultural 
Kursaal com escenari d’alguns 

actes del programa coincidint 
amb el primer aniversari de la 
seva inau guració. La sala Joan 
Dalmau va quedar petita per 
acollir el nombrós públic que va 
assistir al festival de playbacks i 
el cant de rondalles a càrrec del 
grup del Casal de la Gent Gran 
Casa de la Mina. El cicle “Coses 
que passen” també va fer una 
sessió especial dedicada al poeta 
uruguaià Mario Benedetti, amb 
la participació de joves talents del 
municipi. 

Mantons festius. Durant els dies 
de la festa molts veïns van penjar 
als balcons els mantons de pro
moció de la festa que va editar 
l’Associació de Comerciants i que 
els comerços van sortejar entre 
els clients. Segons Conejero, “la 
iniciativa ha funcionat bé i es-
perem que la gent s’acostumi a 
posar-los cada any”. En el marc 
de la festa, l’AV va celebrar el dia 
del soci el 28 de juny amb un di
nar a la pista coberta del CEIP 
El Viver al qual van assistir al 
voltant de 600 persones.

Laura Grau | Can Sant Joan
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Els nens i nenes de la Ribera han 
acudit massivament als actes pro
gramats per l’AV durant els dies 
23 i 24 amb motiu de la festa ma
jor del barri. El parc d’inflables i 
el circuit de motokarts van tenir 
molt bona acollida, així com la 
festa de l’escuma. A última hora 
l’AV va ampliar el programa 

d’activitats amb un espectacle de 
màgia i l’actuació d’un ventríloc. 
Segons l’organització, els actes de 
nit –la revetlla de Sant Joan amb 
l’orquestra Pàgina 6 i el rom cre
mat– també van atraure una no
table quantitat de públic adult. 
La presidenta de l’AV de la Ribe
ra, Elisa Fernández, s’ha mostrat 
satisfeta amb la resposta de la 

gent als actes proposats, tot i que 
el que més costa és atraure els 
veïns nouvinguts. “La canalla 
no té cap problema, però als 
adults els costa més participar 
a les activitats que fem”, explica 
Fernández, qui ha anunciat que 
al setembre l’AV posarà en mar
xa una nova edició dels cursos i 
tallers que fa cada temporada.

Els nens protagonitzen els actes 
més participatius del programa
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El circuit de moto-karts va ser una de les activitats infantils del programa més ben acollides

Laura Grau | La Ribera

FESTA MAJOR dE LA RiBERA
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Sessió especial del cicle “Coses que passen” d’homenatge a Benedetti En qüestió de minuts, van esclatar més d’un miler de globus d’aigua

La revetlla de Sant Joan, amb sopar i ball, també va tenir bona resposta per part dels veïns
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> Els alumnes de l’àrea d’expressió musical fan aules obertes
Els alumnes dels tallers de música, teclat, guitarra i cant de la Regidoria de Cultura –un total de 34– van 
fer una aula oberta el 25 de juny a l’Auditori per acomiadar el curs davant de 140 persones. El repertori va 
ser molt variat, des de música clàssica fins a blues, passant per la rumba flamenca. La principal novetat va 
ser la participació de les alumnes del taller de cant (a la foto), “que van donar un toc d’espectacularitat a 
l’exhibició”, ha explicat la coordinadora dels tallers, Teresa Silva. Els alumnes del curs de guitarra elèctrica, 
una quinzena, també van fer una aula oberta el 26 de juny davant d’una vuitantena de persones amb temes 
de Santana, Deep Purple, Beatles i improvisacions sobre blues i rock | lg

Més de 2.000 persones acudeixen a 
la 18a edició de Les 8 hores de rock

FESTiVAL

Smaxone i Hora Zulú van ser els plats forts del cartell que també va comptar amb grups locals

Aitor Velázquez, exAcadèmia, és la veu del grup granadí de fusió metal-flamenc Hora Zulú
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La banda danesa de metal melò
dic Smaxone i el quartet granadí 
Hora Zulú, de fusió de metal i 
flamenc, van ser els plats forts 
de la 18a edició de Les 8 Hores 
de Rock que es va fer el 20 de 
juny al recinte firal del polígon la 
Granja. Completaven el cartell 
els grups barcelonins de hardco
re The Capaces i Subterranean 
Kids i la banda de punkrock 
Chicharri ca, de Saragossa. 
El públic també va tenir l’oportu
nitat de veure en directe el rock 
de Paco Góngora i la rumba 
afrollatina de Don Hamaca y los 
Confusos del Tablao, de la Coor
dinadora de grups de Rock, enti
tat que organitza l’esdeveniment 
amb la Regidoria d’Infància i Jo
ventut. Toni Ramos, de la Coor
dinadora, considera que el canvi 
d’ubicació ha despistat part del 
públic que ja estava habituat al 
Parc de les Aigües “i això, su-
mat a la coincidència amb 
altres festivals, han fet impos-
sible arribar a la xifra de l’any 
passat en què van reunir més 
de 4.000 persones”.

Laura Grau | Mas Rampinyo

El grup Chicharrica, de Saragossa, va mostrar un directe impecable de punk-rock
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La banda danesa Smaxone està formada per alguns antics components del grup de metal melòdic Mnemic i va ser un dels grups més aclamats
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el retro-visor Jaume Aregall
Fundació cultural

La Flama del Canigó encén les fogueres de les revetlles populars que es fan per Sant Joan

La Flama del Canigó, escollida fa 
poc com un dels deu tresors del 
patrimoni cultural immaterial de 
Catalunya i Andorra, representa 
el paper indispensable que té el 
foc en les celebracions del sols-
tici d’estiu. Convertida en Festa 
Nacio nal dels Països Catalans, la 
tradició ens diu que quan arriba 
la Flama s’encenen les princi-
pals fogueres de Sant Joan arreu 
del territori. La idea neix a la Ca-
talunya Nord al 1955, de la mà 
d’un veí d’Artés de Tec que, ins-
pirat pel poema Canigó de Jacint 

Verdaguer,  encén el primer foc al 
cim d’aquesta muntanya (a 2.785 
m d’alçada). Ràpidament el cos-
tum d’encendre les fogueres de 
Sant Joan amb la Flama del Ca-
nigó es popularitza a la Catalunya 
Nord fins que, l’any 1966, la ini-
ciativa travessa clandestinament 
els Pirineus i comença a esten-

dre’s pel Principat. A Montcada i 
Reixac, haurem d’esperar fins el 
1983 per veure arribar la Flama. I 
ho fa com una de les primeres me-
sures adoptades pel nou govern 
municipal sorgit de les eleccions 
celebrades el 8 de maig, ja que és 
el primer acte que es coordina des 
de la Regidoria de Cultura. Al llarg 
dels anys 80 i 90 la rebuda de la 
Flama es fa de forma intermitent 
de la mà de la Joventut Atlètica 
Montcada i del Cim. Malgrat que 

el foc es pren normalment a Mollet 
del Vallès –una de les poblacions 
des d’on es distribueix la Flama a 
la resta de la comarca–, en alguna 
ocasió es pren al mateix cim del 
Canigó i es baixa fins a Montca-
da en relleus conjuntament amb 
altres entitats. Al llarg d’aquest 
temps, els escenaris de la rebuda  
van ser la plaça de la Pedra, a Can 
Sant Joan –coincidint amb la Fes-
ta Major del barri–, i el carrer Ge-
neralitat, a Montcada Centre.

Del canigó als peus del turó

Un dels actes de rebuda de la Flama del Canigó fet al carrer Generalitat l’any 1993

La idea neix a la 
Catalunya Nord al 
1955 de la mà d’un 
veí d’Artés de Tec
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tornen els divendres a
la fresca al gran casino

L’AV de Terra Nostra, en col·la
bo ració amb la Xarxa de Dina
mització dels Centres Cívics, 
organitza una nova edició dels 
Divendres a la fresca els dies 10, 
17 i 24 de juliol al pati del Gran 
Casino de Terra Nostra a partir 
de les 21.30h. El cicle, que és gra
tuït, s’inaugura amb un concert 
del grup de rumba llatinoafrica
na Don Hamaca y los Confusos 

del Tablao. La segona proposta 
duu el nom de Mr & Mss Jones, 
un duet format per la cantant 
Marta de Paco i el músic Keco 
Pujol, que fan versions d’artistes 
internacio nals com Ray Charles, 
Aretha Franklin, The Coors, 
Sting, Earth wind and fire o Billy 
Joel, entre d’altres. El cicle clou
rà amb l’orquestra Maui Music 
que atraurà el públic aficionat als 
balls de saló.

TERRA NOSTRA

El grup Don Hamaca fa rumba afrollatina i està liderada per Matías, veí de Terra Nostra

Don Hamaca y los confusos del Tablao obren el cicle el dia 10
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Laura Grau | Terra Nostra
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Nous temps per a la UD Santa Ma
ria. El fins ara president, Ricardo 
Moya, ha donat un pas al costat i 
passarà a ocupar la vicepresidència 
segona de l’entitat. A partir d’ara, 
el club tindrà com a caps visibles 
dos homes que fan la seva entrada 
a la junta directiva i que van ser ju
gadors del club en els seus inicis. 
Es tracta de Francisco Romero i 
Manuel Velasco, que ocuparan els 
càrrecs de president i vicepresident 
primer respectivament. 
La nova junta, que tindrà per da
vant un mandat de vuit anys, es 
marca com a objectiu recuperar 
l’afició de l’equip i el sentiment de 
club i aconseguir l’ascens a la Pri
mera Territorial abans que l’entitat 
faci el 50è aniversari, l’any 2014. 
“Hem format una junta seriosa 
que respongui als socis i als ju-
gadors amb l’objectiu de formar 
una bona base esportiva per al 
futur”, ha declarat el nou president, 
propietari d’un conegut restaurant 
al barri de Terra Nostra, que tam
bé ha confirmat que el club lluitarà 
per recuperar l’antic camp del po
lígon de la Ferreria, espai on s’ha 
d’ubicar la nova pista d’atletisme. 
La direcció també ha explicat 
que, de moment, descarta formar 
equips de categories inferiors per 
falta d’un camp on jugar. L’entitat 
de Terra Nostra, que arrossega un 
deute de la temporada passada, 
també està buscant nous patroci
nadors per al seu projecte.

Rafa Jiménez |  Redacció

El nou president, Francisco Romero, al centre, envoltat d’alguns membres de la seva junta que volen millorar el present i el futur de la UD Santa Maria

FUTBOL. pRiMERA CATALANA

Esports
laveu.cat/esports

ABDUL DEiXA LA UNió
El davanter no seguirà a Montcada 
després de fitxar pel CE Granollers, 
de la Regional Preferent

MONtcADA, SENSE tOUR
Finalment, la cursa ciclista més 
important del món no entrarà al 
municipi en el camí a Barcelona

pàg. 28 pàg. 29

Una junta amb cares associades a la història del club

L’any 1964, un grup de veïns del 
barri de Terra Nostra es va unir per 
fundar la UD Santa Maria. Sempre 
amb samarreta blanca i pantaló 
negre, l’equip va començar a jugar 
al ‘camp de la bodega’, que estava 
al carrer Poblet. Fins arribar a la 
seva actual ubicació, al nou estadi 
de la Ferreria, el club va passar pel 
‘camp de los Chopos’ –als terrenys 
del col·legi Mitja Costa–, l’estadi 
del carrer Doctor Buixó, el del Ri-
pollet i el camp del polígon de la 
Ferreria. 45 anys més tard, dos ju-

gadors d’aquells inicis com Fran-
cisco Romero i Manuel Velasco, 
que van coincidir al primer equip 
a partir de l’any 1969, han pres 
la iniciativa de revitalitzar el club 
amb l’ajuda d’altres exjugadors 
com Gabriel Valladares, Salvador 
Serrano –també membres d’aquell 
conjunt–, Alejandro Velasco i Jor-
ge Galindo, així com l’expresident 
Joan Castilla. De moment, la seva 
tasca  compta amb el suport de 70 
socis compromissaris i 50 socis 
numeraris | RJ
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La UD Santa Maria inicia un nou 
cicle amb un canvi a la presidència 
Ricardo Moya deixa la direcció del club que ara passa a ocupar Francisco Romero, exjugador als orígens de l’equip

El cD Montcada 
lliga el seu sisè 
fitxatge 

El CD Montcada va presentar 
el 26 de juny el seu sisè fitxatge 
per a la temporada 20092010. 
Es tracta del migcampista ofen
siu Daniel Domínguez, de 24 
anys, que estava jugant al San 
Cristóbal. Format a les catego
ries inferiors del FC Barcelona, 
Domínguez també ha jugat a 
l’Hospitalet, al Binéfar i al Te
rrassa. El club, que abans havia 
fitxat Israel Serrano, Joan Egaño, 
Marc Burgos, Víctor Pacheco 
i Eric Calvo, encara intentarà 
incorporar un nou migcampista 
per tancar la seva plantilla.

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL. 1a Catalana

Domínguez, amb el vicepresident Mateo
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Equip de la UD Santa Maria al 1969. Apareixen membres de la junta directiva com Francisco Rome-
ro, Gabriel Valladares i Salvador Serrano, primer, quart i sisè per la dreta, de peu, respectivament
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La família de La Salle fa 
balanç del seu bon curs
L’extrem Enric Escoda no seguirà al sènior masculí

HANdBOL

Uns 250 membres del Club Han
dbol La Salle, entre jugadors, en
trenadors, integrants de la junta 
directiva, familiars i seguidors, es 
van reunir el 19 de juny al pati del 
col·legi per fer el tradicional acte de 
fi de temporada. 
Al final del sopar, es van realitzar 
els lliuraments dels premis ‘taron
ja’ i ‘llimona’ als jugadors més des
tacats de tots els equips de l’entitat. 
D’altra banda, el club va home 
natjar el conjunt sènior masculí, 
que ha aconseguit el retorn a la 
Lliga Catalana. “Era una tem-
porada molt difícil, però s’ha 
demostrat que hi havia una 
molt bona matèria primera”, 
va destacar l’entrenador, Dídac de 
la Torre, que en el seu discurs va 
agrair “la confiança i el suport 
per part de la directiva”. Un dels 
seus jugadors, David Leiva, que es 

retira després de més de 20 anys a 
l’entitat, també va rebre una men
ció especial.  
El moment més emotiu de la nit va 
arribar amb el lliurament de la in
sígnia d’or a Josep Maresma Cata
rineu, expresident durant 10 anys i 
pare de l’actual màxim dirigent del 
club. Josep Maresma fill va fer una 
valoració positiva del curs a nivell 
esportiu: “Tots els equips han 
funcionat molt bé”. El seu germà 
Joan, primer tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament, va animar el club “a 
continuar amb la seva tasca de 
formar i educar persones”.

Baixa. L’extrem Enric Escoda 
serà  baixa la propera temporada 
després de no arribar a un acord 
amb l’entrenador per a la seva 
continuïtat. L’entitat treballa ara en 
la confirmació de quatre fitxatges 
més per tancar la plantilla. 

Rafa Jiménez  | Redacció

> Acte de suport al campionat d’Europa de Barcelona 2010
Representants dels 57 municipis de la província de Barcelona que han firmat el conveni de col·laboració 
amb el Campionat d’Europa d’Atletisme Barcelona 2010 es van reunir, el 25 de juny, per mostrar el seu 
suport a aquest esdeveniment. L’acte, que es va celebrar al Palauet Albéniz de Barcelona, va comptar 
amb la presència, entre d’altres, del alcalde de Barcelona, Jordi Hereu; i el president de la Diputació de 
Barcelona, Antoni Fogué. El representant de Montcada va ser el regidor d’Esports, Juan Parra (PSC) | RJ

L’equip sènior masculí del Club Hanbdol La Salle va rebre un homenatge per la seva bona temporada i per l’ascens a la Lliga Catalana

La família Maresma va viure una nit màgica La regidora Eva Gonzalo li va donar una placa al club
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David Leiva ha decidit retirar-se

 

> Dubtes sobre la continuïtat de Raúl Ortega
Després de perdre Unai Abrisqueta, el Valentine es podria quedar també sense 
Raúl Ortega, l’altre jugador de l’equip EBA que va continuar a l’equip després 
del descens. Ara mateix, el capità té el seu futur lluny de Montcada. La seva 
intenció és la de continuar al pavelló Miquel Poblet, però la seva situació pro-
fessional ha canviat i ha rebut importants ofertes d’altres clubs. L’entitat  local 
treballa per buscar una solució que eviti la marxa d’Ortega | RJ

> Abdul deixa la Unió per jugar a preferent
Abdul, un dels davanters més destacats de la UE Sant Joan al tram final de 
l’última temporada, ha marxat al CE Granollers, de la Regional Preferent. Per 
suplir aquesta important baixa, l’equip de Quique Berlinghieri ha fitxat Albert 
Subirana ‘Subi’, davanter de 24 anys que prové de l’Alella. D’altra banda, el 
club va fer la seva assemblea de socis el 26 de juny que va servir per confirmar 
l’adéu de quatre membres de la junta directiva: Toni Ortega, Juan Luis López, 
Miguel San Nicolás i Francisco Cos. “Entenem la seva marxa per motius per
sonals i professionals, tot i que continuaran col·laborant amb la junta”, ha 
declarat el president, Pepe González, que es manté en el càrrec. Finalment, el 
Poble Sec no jugarà el torneig de la Unió, que ja li busca substitut | RJ
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El Shi-Kan aconsegueix quatre 
medalles al campionat de catalunya 

KARATE

El club ShiKan va aconseguir 
quatre medalles al Campionat 
de Catalunya sènior de Kyokus
hinkai que es va disputar el 20 
de juny al pavelló Miquel Poblet. 
Marc Matllo i José Castillo, en 
categories sènior kyus i absolut 
de més de 80 quilos, van obtenir 
l’or. Marta García, absolut fins a 
60 quilos, i Daniel Hernández, 
sènior kyus fins a 70 quilos, van 
guanyar la plata i el bronze res
pectivament. El 22 de juny, 50 
membres del club van acomia
dar la temporada amb un entre
nament a la platja, entre Badalo
na i Montgat. 

Rafa Jiménez  | Redacció

Quatre membres del club montcadenc van sumar dues medalles d’or, una de plata i una de bronze

El pavelló Miquel Poblet va ser escenari, el 20 de juny, del Campionat de Catalunya knock-down
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Els alumnes de 4t d’ESO EN iMATGES

i més fotogaleries, a laveu.cat/galeria

La resta de fotos a laveu.cat

> José Ortin, vuitè a la ‘Quebrantahuesos’
El veterà ciclista montcadenc, de 63 anys, va ser vuitè en la categoria 
G (55-64 anys) a la XIX edició de la Quebrantahuesos, prova que es 
va disputar el 20 de juny, amb una distància de 205 quilòmetres amb 
sortida i arribada a Sabiñánigo (Osca). Ortín va fer un temps de 6h 41’ 
30”, a  32 minuts del guanyador, Joaquín Cervantes. “El nivell cada 
vegada és més alt. Però això em motiva i el proper any vindré amb 
ganes de millorar el meu temps”, ha declarat Ortín. La Quebrantahu-
esos està organitzada per la Penya Ciclista Edelweis i va comptar amb 
la participació de 8.485 ciclistes | RJ
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Montcada es quedarà 
sense veure el tour

Montcada i Reixac no veurà 
entrar en el seu territori el Tour 
de França. La 96a edició de la 
prova ciclista més important 
del món engegarà aquest 4 de 
juliol. El dia 9, la sisena etapa 
unirà les poblacions de Girona 
i Barcelona amb un recorregut 
de 181 quilòmetres. Tot feia in
dicar que la cursa passaria per 
Montcada, però finalment els 
organitzadors han decidit que 
els ciclistes arribin a la ciutat 
comtal des de Badalona després 
de pujar la Conreira. 
Tot i evitar el pas per Montca
da, el servei local de Protecció 
Civil es desplaçarà aquest dia a 
Sant Fost de Campsentelles per 
col·laborar amb la Policia Local, 

Mossos d’Esquadra i altres asso
ciacions en la regulació del tràn
sit ja que es tallarà la circulació 
de vehicles per la carretera de La 
Roca, la BV5001, i la carretera 
de la Conreira, la B500, des de 
les 11 a les 17h.
El dia 10, la desena etapa unirà 
Barcelona amb Andorra i la sor
tida de la capital catalana es farà 
per Sant Cugat. 
D’aquesta forma, la localitat na
tal del mític Miquel Poblet no 
podrà repetir l’experiència de 
l’any  1965 quan els carrers del 
municipi van veure als millors 
ciclistes d’aquella època. El Tour 
es disputarà entre el 4 i el 26 de 
juliol i els participants hauran de 
fer uns 3.500 quilòmetres, divi
dits en 21 etapes. 

Rafa Jiménez  | Redacció

CiCLiSME

L’etapa amb arribada a Barcelona no entrarà al municipi

La igualtat ha caracteritzat el 
desenvolupament del 17è Open 
d’Escacs Ciutat de Montcada. 
Al tancament d’aquesta edició i 
a manca de dues jornades per al 
final,  la classificació estava encap
çalada pel cubà Yusnel Bacallao, 
onzè del rànquing inicial. Després 
de set partides, el cubà acumulava 
6 punts, amb un mínim avantatge 
de mig punt respecte a un grup de 
set escaquistes: el francès Matthieu 
Cornette, l’indi Chandran Pancha
nathan, l’espanyol Marc Narciso 
–membre de la UE Montcada–, el 
peruà Miguel Muñoz, el xilè Luis 
Rojas i l’espanyol Jordi Flu vià. La 
competició, que s’ha estat dispu
tant a l’Espai Cultural Kursaal en
tre el 25 de juny i el 3 de juliol, ha 
comptat amb 119 participants. 

igualtat màxima en el desenllaç final
del 17è Open ciutat de Montcada
A manca de dues jornades, liderava la competició, amb un mínim avantatge, el cubà Bacallao

ESCACS

L’Espai Cultural Kursaal és l’escenari, per segon any consecutiu, de l’Open d’Escacs
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Rafa Jiménez  | Redacció
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L’Institut Municipal d’Es
ports i Lleure (IME) ja ha 
posat en marxa les activitats 
esportives d’estiu amb una 
oferta similar a la d’altres 
edicions, amb la diferència 
que el carrer Major, amb 
motiu de les obres, no pot 
ser l’escenari de cap jornada. 
Durant el juliol es viuran les 
diades de futbol, bàsquet, 
handbol i natació. L’IME 
compta amb el suport de 
diferents entitats esportives 
del municipi per organitzar 
aquestes diades.

Oferta. El primer acte del 
programa al carrer, el 3x3 
de bàsquet a Can Sant Joan, 
es va fer el 18 de juny a la 
plaça del Bosc. D’altra ban
da, el 2 de juliol es va fer 
davant del Miquel Poblet 
la diada de 3x3 de futbol. 
I en el mateix escenari, el 
9 de juliol, tindran lloc les  
diades d’handbol i de bàs

quet al carrer. Enguany 
repetirà una de les novetats 
de l’estiu passat: la marató 
d’spinning, que es farà a la 
plaça Lluís Companys el 
dia 21. Les inscripcions es 
poden fer a les oficines de 
l’IME (Tarragona, 32) i cos
ten 1 euro. 
El programa de l’estiu es 
completa amb una nova edi
ció del ‘Mulla’t per l’esclerosi 

múltiple’, el 12 de juliol, i el 
Campionat de Natació Vila 
de Montcada, que tindrà 
lloc el dia 15. Totes dues ac
tivitats se celebraran a la pis
cina municipal de la Zona 
Esportiva Centre. El 29 de 
juny, van començar els cur
sos de roda cubana i txatxa
txà, tango i balls en línia, 
que tenen lloc fins al 24 de 
juliol a la Zona Esportiva 

Centre. En el mateix equi
pament, el 30 de juny es van 
iniciar els tallers de hip hop, 
dansa oriental i balls llatins, 
que acaben el 30 de juliol. 
Finalment, el 14 i 15 de juliol 
es disputarà a l’Estadi de la 
Ferreria el playoff final de 
la Lliga d’estiu de futbol7 
entre els quatre primers 
classificats dels dos grups. 
La final serà el dia 16.

ACTiViTATS d’ESTiU

La concentració a la plaça de l’Església per fer spinning va ser una activitat molt participativa a l’edició del 2008

Núria Sánchez | Redacció

Al voltant de 200 
infants participen 
al casal Esportiu

iME

El júnior del iES Montserrat Miró 
torna a guanyar la lliga catalana 

KORFBAL

Una de les activitats més refrescants i divertides és el curset de piscina

El Casal Esportiu organit
zat per l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME) 
va començar el 29 de juny 
amb la participació de 
200 infants. El Casal du
rarà fins al proper 24 de 
juliol i es fa de dilluns a 
divendres, de 9 a 14h. En
guany, les instal·lacions  
utilitzades són la piscina, 
la pista i el gimnàs de la 
Zona Esportiva Centre, a 
més del CEIP Reixac. Du

rant tot el mes, els nens i 
nenes practicaran natació, 
bàsquet, handbol, futbol 
i combinats amb tir amb 
arc, patinatge sobre rodes 
i jocs tradicionals. 

Campus. Una trentena de 
nens va començar el 29 de 
juny el campus de tecnifi
cació de futbol. L’activitat,  
organitzada per l’IME i 
l’EF Montcada, té lloc a 
l’estadi de la Ferreria fins 
al 24 de juliol.

Núria Sánchez | Redacció

L’equip júnior de korfbal 
de l’IES Montserrat Miró 
va guanyar la lliga nacio
nal de la seva categoria el 
20 de juny davant el Vi
lanova (612). La final va 
tenir lloc a les instal·lacions 
de l’INEFC, a Barcelona. 
Aquest és el quart títol de lli
ga per a aquest conjunt, els 
tres darrers els va obtenir a 
la categoria júnior i un més 
a la infantil. El resultat final, 
però, no mostra les dificul
tats que van tenir els mont
cadencs per desferse del 

seu rival, que va començar 
marcant dos punts. Els 
montcadencs van prémer 
l’accelerador i van començar 
a desenvolupar el seu millor 
joc, obtenint un parcial de 5 
a 0 que va deixar el marca
dor al descans amb un 7 a 3. 
A la represa, el Miró va sen
tanciar fins al 6 a 12. “La 
qualitat i l’esforç van fer 
que el resultat es decantés 
cap a nosaltres”, han expli
cat fonts del club. El màxim 
anotador del partit va ser 
Daniel Blanco, del Miró, 
amb sis cistelles. 

Silvia Díaz | Redacció

Fotografia de família del júnior del Miró, amb l’acreditació com a campionsSet membres del Club Wu
shu Montcada van pujar al 
podi al IV Trofeu de Kung
Fu celebrat a la parròquia 
d’Encamp (Andorra) entre 
els dies 27 i el 28 de juny.
En la categoria sènior, Emi
lio Guirado va ser primer en 
la modalitat de sanda i ter
cer en taolu (formes), acon
seguint una doble medalla 
que el refermen en l’elit.

En la categoria infantil, el 
Club Wushu va acaparar 
la majoria dels premis. 
Andrea Valenzuela va ob
tenir l’or en taolu i bronze 
en combat. Cal destacar el 
bon paper de Julio Álva
rez (segon en taolu), Jordi 
Ruaix (3r en taolu i 3r en 
combat), Albert Mijares 
(2n en taolu), Cintia Sán
chez (3a en taolu) i Daniel 
García (3r en arma llarga).

El club local acapara 
els podis a Andorra

wU-SHU

Lluís Maldonado | Redacció

Tots els integrants del Wu-shu Montcada que van obtenir un trofeu
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L’iME omplirà els carrers 
d’esport i diversió al juliol
El programa d’actes comptat amb la col·laboració de les diferents entitats esportives del municipi

Set competidors van dominar el combat i les formes
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> torneig a la 
Font pudenta
L’Associació de Veïns de la Font 
Pudenta-Muntanyeta va organit-
zar el 21 de juny un torneig de 
futbol. Al llarg del matí, el camp 
de futbet del barri, ubicat a la 
muntanyeta, va ser l’escenari 
d’aquesta competició d’estiu. 
Els equips que van participar a 
l’esdeveniment estaven formats 
per veïns del barri  | NS

EF MONTCAdA

L’EF Montcada signa un acord de 
col·laboració amb el Mercantil

L’Escola de Futbol Mont
cada i el Mercantil, un dels 
clubs més prestigiosos en 
la formació de jugadors, 
aniran de la mà en el futur 
immediat. Els presidents de 
tots dos clubs, Manel Trias i 
Jordi Grané respectivament, 
van signar el 22 de juny, a 
les oficines de l’estadi de 
la Ferreria, un conveni de 
col·laboració que tindrà una 
vigència d’un any, que es 
podrà anar prorrogant au
tomàticament si cap de les 
parts hi renuncia. 
L’acord determina que el 
club de Sabadell tindrà pre
ferència a l’hora de fitxar 
futbolistes que destaquin a 
tots els equips de l’Escola 

mentre que els montca
dencs podran completar els 
seus conjunts amb jugadors 
que no entrin en els plans 
dels sabadellencs. Així, to

tes dues entitats es podran 
anar nodrint de l’operació. 
El conveni també fixa que 
l’Escola rebrà una compen
sació econòmica si alguns 

dels jugadors fitxats pel 
Mercantil acaba entrant en 
una alguna operació amb 
un tercer equip que pagui 
pel seu traspàs. 

CH LA SALLE

Rafa Jiménez | Font Pudenta

La secció de futbol sala de 
l’EF Montcada ha obert 
les inscripcions per a la 
temporada vinent. El club 
ofereix places per crear 
equips de les categories 
infantil, cadet i juvenil. Els 
interessats a practicar fut

bol sala només han de tru
car al telèfon 615 465 293. 
L’entitat ha aconseguit fites 
importants des de la seva 
creació fa quatre anys: els 
conjunts sènior i juvenil 
han assolit a l’última tem
porada un gran èxit amb 
l’ascens de categoria.

La secció de futbol 
sala busca infants

EF MONTCAdA

Núria Sánchez | Redacció

Bona participació a la 
Diada Salvador Benítez

El CB Montcada manté 
obert el termini d’inscrip
ció per a l’escola de bàs
quet. Els nens i nenes nas
cuts entre el 2000 i el 2004 
–ambdós anys inclosos– 
poden apuntarse a les ofi
cines del club (Bonavista, 
10) de dilluns a divendres, 
de 18 a 20h, o trucant al 
935 647 171 o bé al 629 
501 347.  L’escola de bàs
quet del CB Montcada té 
per objectiu promocionar 
l’esport i la diversió en
tre els més petits. A més, 
l’entitat organitza trobades 
amb altres escoles i activi
tats alienes al bàsquet per  
motivar els infants  | NS

Es mantenen 
obertes les 
inscripcions 
a l’Escola

CB MONTCAdA

L’objectiu de l’EF és reforçar les seves seccions infantils, cadet i juvenil
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Manel Trias, a l’esquerra, i Jordi Grané fan la signatura protocol·lària de l’acord entre els dos clubs
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El CH La Salle va organit
zar el 21 de juny la cinque
na Diada Salvador Benítez 
amb la participació d’un 
centenar de persones i una 
novetat, un torneig escolar 
per a infants de segon de 
primària a primer d’ESO. 
Aquesta competició es va 
celebrar per primer any 
i va comptar amb la par
ticipació d’una dotzena 
d’equips amb l’objectiu de 
promocionar l’handbol en
tre els nens i nenes del mu
nicipi. La resta d’equips de 
La Salle (infantil, cadets i 
sèniors) van disputar par
tits amistosos entre ells. 

La jornada va acabar amb 
una paella popular per als 
jugadors, pares, mares i 

membres de la junta direc
tiva que van participar a 
la diada. 

Núria Sánchez | Montcada Nova

El CFS Montcada crearà 
una escola per a infants 
entre 5 i 10 anys. Els inte
ressats poden obtenir més 
informació trucant al te
lèfon 620 846 395. Els entre
naments són els dilluns i els 
dimecres, de 17.30 a 19h. 

Final torneig. El juvenil i el 
femení de l’entitat disputa
ran la fase final del torneig 
organitzat conjuntament 
entre el club montcadenc i 
el FS Monistrol. Tots dos 
equips jugaran la final el 15 
de juliol al complex espor
tiu Claret de Barcelona. 

El cFS Montcada crea 
una escola d’iniciació

CFS MONTCAdA

Núria Sánchez | Redacció

El Montcada de futbol sala té un equip femení al seu planter

El conveni tindrà vigència d’un any prorrogable i permet als sabadellencs fitxar jugadors locals que destaquin
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Un dels moments dels partits disputats per equips de La Salle

Bons resultats d’Aitor Martín i paula teruel
ATLETiSME. JAM

L’atleta local Aitor Mar
tín, de la Joventut Atlèti
ca Montcada (JAM), va 
acabar en sisena posició a 
la prova de 2.000 metres 
obstacles al campionat 
d’Espanya juvenil a l’aire 
lliure, que es va disputar el 
20 i 21 de juny a Granada. 

D’altra banda, una altra 
atleta del club, la cadet 
Paula Teruel, es va clas
sificar en cinquè lloc a la 
categoria de 1.500 metres 
obstacles al Campionat de 
Catalunya que es va dis
putar el 20 de juny al Prat 
de Llobregat | NS Martín amb Frasqui, el seu entrenador
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Marc García
Fotogènic i espontani. La seva primera incursió com a actor de publicitat va tenir lloc amb 
només 6 anys. Va ser un dels protagonistes de l’anunci de Dinópolis, el famós parc paleontòlogic 
de Terol. A partir d’aquí ja no va parar. Productes com Nesquik, els xiclets Babaloo i els snacks 
Cheetos i empreses com la Caixa van apostar pel seu rostre expressiu i la seva espontaneïtat da-
vant la càmara. Però Marc volia ser un actor de veritat i no només un model publicitari. L’oportu-
nitat de fer el salt al cinema li va arribar fa un any després ser escollit en el càsting de 25 kilates, 
la primera pel·lícula com a director del guionista pamplonès Patxi Amezcua. Al film interpreta 
l’Adrià, un nen que viu amb els seus avis perquè el seu pare no pot fer-se’n càrrec. Una realitat 
molt diferent de la seva, ja que els pares del Marc vetllen en tot moment per fer compatibles la 
seva carrera com a actor amb els seus estudis i la seva altra gran passió, el futbol.

“No em fa cap vergonya 
actuar davant de càmara”

Com va ser que vas començar a fer 
de model publicitari als sis anys? 
Perquè la meva mare va sortir en un 
anunci de detergent i em va fer mol-
ta gràcia veure-la a la televisió. Vaig 
pensar que a mi també m’agradaria 
sortir-hi. Els meus pares van estar-hi 
d’acord i em van dur a un càsting. 
Però la meva mare no va fer cap pro-
va per sortir a l’anunci. Un senyor la 
va parar pel carrer i li va proposar que 
fes de model per la marca Kalia. Es 
veu que li va agradar la seva cara.
Vas passar molts nervis en el teu pri
mer càsting? 
La veritat és que estava molt tranquil. 
En el primer càsting que vaig fer ja 
em van agafar. Va ser el de Dinòpo-
lis i m’ho vaig passar molt bé. No em 
fa cap vergonya  actuar davant de la 
càmara
Després n’has fet una pila més 
d’anuncis. De quins guardes millor 
record?
Un de la marca Nesquik que vaig ro-

dar a Pamplona i que em va perme-
tre conèixer el Parc Natural d’Ordesa 
durant tres dies. També en vaig fer 
un dels xiclets Babaloo, amb el Ro-
naldinho. 
Què et va semblar el futbolista en 
persona?
És simpàtic, correcte. Però no em 
va agradar que quan vam acabar de 
rodar es va posar una caputxa per 
sortir al carrer. Trobo que no està bé 
amagar-te dels teus fans.
Què sents quan et veus a tu mateix 
en un anunci a la televisió?
M’agrada veure’m. És divertit. Però 
la veritat és que ja estava una mica 
cansat de fer anuncis i tenia moltes 
ganes de sortir en una pel·lícula com 
a actor de veritat.
En què va consistir el càsting de 25 
kilates?
Aprendre una “separata”, que és un 
fragment del diàleg, i interpretar-la 
amb Francesc Garrido, l’actor que 
feia del meu pare a la pel·lícula. Era 

una escena que passava en un bar 
mentre menjàvem un entrepà. Quan 
vam acabar, la directora de càsting 
em va preguntar si havia fet alguna 
cosa en cinema abans d’això. Quan li 
vaig dir que no, es va mostrar sorpre-
sa i em va felicitar per la meva natura-
litat davant la càmara.

Com va ser el rodatge i la relació 
amb la resta d’actors?
Vam rodar vuit dies al barri d’Horta 
les escenes on jo sortia. Va ser molt 
emocionant. Havia de parlar més len-
tament que als anuncis –on tot passa 
més ràpid– i fer un to normal, vocalit-
zant al màxim. El més pesat de tot era 

repetir les escenes i el temps d’espera 
entre presa i presa. Sort que hi havia 
una zona de jocs a prop i podíem anar 
a jugar a ping-pong algunes estones.
Tothom era molt amable amb mi.
Com és el personatge que interpre
tes a la pel·lícula? 
L’Adrià és un nen de la meva edat que 
viu amb els seus avis perquè el seu 
pare, que es va quedar vidu, no el pot 
cuidar. Està ficat en negocis bruts que 
li porten molts problemes. L’Adrià se 
sent abandonat pel seu pare i recla-
ma la seva atenció. Somriu poc i és 
un nen insegur i una mica trist. 
Com et vas preparar el personatge?
Assajava els diàlegs amb els meus 
pares a casa i, un cop al rodatge, mi-
rava de dir les coses de forma natural, 
posant-me en la seva pell.
El curs vinent començaràs l’ESO a 
l’IES Montserrat Miró. Com compa
gines els estudis amb els rodatges?
Els meus pares m’organitzen l’agenda. 
En el cas dels anuncis, si alguna ve-

gada l’agència m’avisa per algun càs-
ting i no en tinc ganes o estic molt 
cansat, no hi vaig. No és una obliga-
ció. És com una activitat extraescolar 
més. La primària al CEIP Font Freda 
m’ha anat força bé, excepte les mate-
màtiques, que no són el meu fort. Sóc 
més aviat de lletres i m’agrada llegir.
També t’agrada el futbol i sembla 
que no ho fas gens malament.
Vaig jugar tres temporades al Club de 
Futbol Sala de Montcada. El Barça 
de futbol sala es va mostrar interessat 
per mi, però arran d’una estada en 
un campus de l’Espanyol vaig pre-
ferir canviar-me al futbol gran amb 
l’objectiu d’entrar al planter de l’equip 
blanc.  Ara estic fent l’adaptació a la 
UDAT Gramenet de Santa Coloma, on 
m’he sentit molt ben acollit.
Què vols ser de gran, actor o futbo
lista?
Les dues coses m’agraden, però sigui 
com sigui, tinc clar que igualment 
continuaré els meus estudis.

“El més pesat del 
rodatge era repetir 
algunes escenes i el 
temps d’espera entre 
presa i presa”

actor

A títol personal
LAURA gRAU
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