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El Mercat tanca al 2010

Tècnics de l’Adif vigilen contínuament l’evolució de les escletxes a través de sensors
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Les esquerdes 
aparegudes a 
l’Escola Bressol 
Font Freda no 
tenen perill
Les vibracions de la 
tuneladora de la LaV han 
provocat unes fissures 
“normals i previsibles” 
que es repararan a l’agost

pàg. 4

Negociació | El govern confia arribar 
a un acord de continuïtat. pàg. 3

Crisi interna | Més de la meitat de les 
parades han tancat i no és viable seguir
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L’Associació de concessionaris del 
Mercat Municipal ha anunciat el 
tancament de la instal·lació per al 
30 de juny de 2010. En una carta 
adreçada a aquest mitjà, l’entitat 
justifica la seva decisió dient que la 
instal·lació “fa anys que es troba 
immersa en una crisi interna” i 
assegura que, malgrat que molts 
paradistes voldrien seguir-hi tre-
ballant, “en les actuals circums
tàncies resulta impossible, ja 
que més de la meitat dels esta
bliments estan tancats”. En con-
cret, de les 34 parades només 16 
continuen obertes i, segons fonts 
de l’Associació, d’aquestes només 
2 o 3 cobreixen despeses, mentre 
que la resta acumula pèrdues.
En el mateix escrit, els paradis-
tes anuncien que no descarten 
avançar uns mesos la data de la 
clausura i que, en qualsevol cas, 
la decisió la prendran després de 
les vacances d’estiu. Així mateix, 
els botiguers lamentem “profun
dament que s’hagi arribat a 
aquesta situació i que una po
blació com Montcada i Reixac, 
amb gairebé 34.000 habitants, 
es quedi sense mercat”.

Decisió meditada. Malgrat fer-se 
pública ara, la decisió del tanca-
ment, presa en assemblea i per 
unanimitat, ha estat força medita-
da. Els propietaris la van acordar 
al novembre del 2007 en consta-
tar que progressivament els dife-
rents negocis anaven tancant i la 

clientela també s’anava reduint. 
La primavera del 2008, en una 
segona assemblea, es va tornar a 
confirmar la decisió i es va donar 
un marge de temps per tal que els 
botiguers poguessin trobar una al-
tra sortida laboral. 
L’envelliment de les instal·lacions i 
la manca de perspectives de futur 
han fet desistir als propietaris de se-
guir endavant. Malgrat existir dos 
plans de viabilitat promoguts per 
l’Ajuntament –un al 2003 i l’altre,  
al 2005–, i que passaven per cons-
truir un nou mercat, cap d’ells s’ha 
dut a terme. La Junta dels paradis-
tes diu que el Consistori ha trencat 
unilateralment les negociacions. 

Reposta municipal. El regidor de 
Comerç, Joan Carles Paredes 
(CiU), ha lamentat el possible tan-
cament i ha destacat que durant 
els darrers anys “hem mirat de 
reconduir la situació, però no 
ha estat possible”. L’edil confia 
que durant el que resta de temps 
fins al 2010 “poguem arribar a 
un acord amb els paradistes, als 
que m’ofereixo per continuar 
negociant”. Paredes ha apuntat 
que Montcada necessita un mercat 
“de qualitat, modern i adaptat a 
les necessitats actuals”. 
El Mercat es va començar a cons-
truir al 1971 a instàncies de l’Ajun-
tament, que va proposar a una 
constructora fer l’edifici i explotar 
les parades pel sistema de conces-
sió durant 10 anys. Passat aquest 
termini, cada paradista va comprar 
el seu espai. Segons fonts de la Jun-
ta de concessionaris, el declivi de la 
instal·lació, estrenada al 1973, es va 
iniciar al 2002, quan van començar 
els contactes amb l’Ajuntament per 
fer accions conjuntes per garantir 
el futur del Mercat, negociacions 
que finalment no han prosperat.

Més de la meitat de les parades ja han 
tancat i la resta veu inviable continuar
Els paradistes han fixat com a data límit el 30 de juny de 2010, tot i que no descarten avançar la clausura uns mesos per evitar més pèrdues

Pilar Abián : Silvia Díaz | Montcada

Actualitat

MERCAT MUNICIPAL

El Mercat es va obrir al 
juny del 1973 amb 34 
parades de les quals 
actualment només 16 
continuen obertes

L’envelliment de les instal·lacions i la manca de perspectives de futur han contribuït a què progressivament el Mercat hagi perdut paradistes i clientela

Actualitat
laveu.cat

pOSICIONAMENT DEL CONSISTORI
La Regidoria de Comerç lamenta l’anunci 
del possible tancament de la llotja i deixa 
les portes obertes a una nova negociació
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 Entrevista amb Antonio Ortega, membre de la Junta del Mercat

-Per què s’ha fixat la data del juny 
de l’any vinent per tancar el Mer-
cat Municipal?
El cert és que aquesta decisió ha es-
tat prou meditada. Al novembre del 
2007 ja la vam acordar en assem-
blea i per unanimitat i la primavera 
del 2008 la vam tornar a ratificar. El 
que passa és que no vam establir 
una data perquè la gent tingués un 
marge de temps per poder-se bus-
car una altra feina i també per esgo-
tar la possibilitat d’arribar a alguna 
mena d’acord amb l’Ajuntament, 
però no hem tingut cap resposta. 

-I ara ja han fixat un termini. La crisi 
ha estat decisiva?
Diguem que ha ajudat a accelerar 
una decisió presa amb anterioritat. 
Però el cert és que ja no és una 
qüestió de preus, encara que rega-
léssim el gènere, la realitat és que 
avui dia, de les 16 parades que hi 
ha obertes només 2 o 3 cobreixen 
despeses i, per a la resta, tot són 
pèrdues. 
-Esperen que l’Ajuntament inter-
vingui d’alguna manera? 
L’Ajuntament ja sap, perquè ja li 
vam dir al 2007, que havíem pres 
la decisió de tancar. Durant els 7 
anys que hem estat parlant sobre 
el futur del Mercat ens ha dema-
nat paciència, també ens ha pre-
sentat dos plans de viabilitat, un al 
2003 i l’altre al 2005, que estàvem 
disposats a negociar, però que mai 

no ha tirat endavant. Arreu, no hi ha 
ni un sol mercat que no visqui sense 
el suport de l’administració, però aquí 
només hem rebut cops de porta.
-Per quin motiu s’han trencat les 
negociacions amb el Consistori? 
Ha estat una decisió unilateral de la 
pròpia administració. Nosaltres no 
demanem almoina, estàvem dispo-
sats a arribar a un acord sobre la 
base de construir un nou edifici de 
titularitat municipal cedint la pro-
pietat a canvi d’una concessió per 
50 anys, tal com el propi Consistori 
ens proposava, però al final el tema 
va quedar aturat i no hem tornat a 
saber res més. 
-Hi ha alguna possibilitat que can-
viïn d’opinió? 
Malauradament, el tancament és 
irreversible. No hi hi cap solució ni 
raons per continuar | PA

“Malauradament, el  tancament és irreversible”
<<

Antonio 
Ortega
Portaveu
dels paradistes
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Les esquerdes detectades a prin-
cipi de juliol a l’Escola Bressol 
Font Freda, a tocar de les obres 
de construcció del túnel de la Lí-
nia d’Alta Velocitat, no són cap 
perill ni per a l’edificació ni per a 
l’alumnat. Així ho han expressat 
tècnics de l’Adif, els quals assegu-
ren que les escletxes ocasionades 
per la vibració de la tuneladora 
estan dintre de la normalitat, se-
gons l’estudi previ que va realit-
zar la Universitat Politècnica de 
Catalunya. 
Tècnics de l’Ajuntament i de 
l’Adif van visitar el 7 de juliol les 
instal·lacions de l’escola per com-
provar l’evolució de les fissures 
aparegudes en una part de l’edifici. 
L’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC),  ha afirmat que “els pares i 
les mares poden estar tranquils, 
ja que aquests petits moviments 
estan dintre de les expectatives 
dels tècnics de l’obra i no supo
sen cap perill”. 

Normalitat fins a final de curs. 
L’Ajuntament ha confirmat que 
l’Escola Bressol continuarà fun-

cionant amb total normalitat fins 
a final de curs. Els tècnics munici-
pals han acordat, juntament amb 
la direcció de la llar d’infants, 
que els alumnes no es traslladin 
d’edifici, ja que no hi ha perill. 
Personal de l’Adif continuaran 
fent les comprovacions neces-
sàries i el seguiment de l’obra. El 
passat 24 d’abril es va posar en 

funcionament la tuneladora de la 
Línia d’Alta Velocitat (LAV) que 
realitza els treballs de perforació 
en el tram Trinitat-Montcada, de 
la línea Barcelona-frontera fran-
cesa. L’Escola Bressol Municipal 
Font Freda està situada a les ro-
dalies del pou d’atac de la tune-
ladora, a la confluència dels rius 
Besòs i Ripoll. 

Notícies ObRES A L’ESTIu
La ciutat viurà immersa fins al 
setembre en sis projectes de 
millora urbanística

pàg. 9

laveu.cat/noticies

Tècnics de l’Adif no veuen cap perill en les 
esquerdes de l’Escola bressol Font Freda 
Diuen que són normals i que entren dins de les previsions inicials provocades per les vibracions de la tuneladora que treballa sota els terrenys
Lluís Maldonado | Redacció

oBREs dE LA LíNIA d’ALTA VELoCITAT

SA
N

TI
 R

O
M

ER
O

L’Ajuntament ha 
informat les famílies 
i ha confirmat que 
l’escola funciona 
amb total normalitat

04

FALLIDA D’AISMALIbAR
La direcció presenta 
concurs de creditors i vol 
seguir amb l’activitat

pàg. 11

Les esquerdes han aparegut en la paret d’una de les aules del centre escolar

 

Les vibracions segueixen un control diari

Des de l’inici de la perforació del 
túnel, tècnics de l’Adif super-
visen tres cops al dia (al matí, al 
migdia i a la tarda) els sensors 
instal·lats tant al CEIP Font 
Freda com a l’escola Bressol –a 
la fotografia superior. 
Les inspeccions es fan per 
detectar precisament l’aparició 
d’esquerdes en els edificis, 
una circumstància previsible, 
sobretot quan la tuneladora 
ja ha passat de llarg, tal com 
ha succeït. És aleshores quan 

el terreny s’assenta de nou i 
poden aparèixer fissures. Els 
pares dels alumnes del centre 
educatiu van ser convocats el 
9 de juliol a una reunió amb els 
responsables de l’obra que els 
van informar directament sobre 
les afectacions a l’edifici.
Segons han confirmat l’Ajun-
tament i la direcció de la llar 
d’infants, les esquerdes es re-
pararan durant l’estiu perquè 
el nou curs pugui començar al 
setembre amb normalitat | PA
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Pas del tren per la via única que transcorre paral·lela al carrer Aragó de Mas Rampinyo
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L’AV del centre defensa un projecte 
que ‘netegi’ Montcada de vies de tren

L’AV de Montcada Centre no està 
d’acord amb les al·legacions que 
l’Ajuntament ha presentat al pro-
jecte de desdoblament de la línia 
de Vic del Ministeri de Foment 
perquè considera que s’aparten 
d’un dels objectius que van mo-
bilitzar la població al 2005 per 
exigir el soterrament total de la 
LAV i de la línia de França: que 
Montcada no pagui més peatges 
per les infraestructures que ja su-
porta. El col·lectiu critica que les 
al·legacions municipals suposen 
incrementar aquesta pressió, per-
metent la perforació del Turó de 
Vista Rica per fer un nou túnel i 
la construcció de dos viaductes, 
un per evitar el riu Ripoll i l’altre 
per sortejar la carretera C-17.  

Soterrament total. L’alternativa 
que proposa l’AV es aprofitar el 
desdoblament perquè les línies 
de tren de Vic i de Manresa vagin 

soterrades des de Mas Rampinyo  
fins a Can Sant Joan amb un únic 
túnel. “Podem semblar utòpics, 
però sabem que tècnicament és 
possible, només és una qüestió 
de voluntat política”, va expli-
car un dels autors de la proposta, 
Ferran Solsona, durant la reunió 
que l’entitat va fer a l’Abi el 14 

de juliol davant d’una trentena 
de persones. Solsona va insistir 
que el projecte pot ser una ocasió 
d’or, com ho van ser les obres de 
la LAV, per “netejar la ciutat de 
les infrastructures ferroviàries 
que la trossegen”. El Consistori, 
que ja disposa del document, ha 
dit que l’estudiarà.

El col·lectiu vol el suport municipal per soterrar la línea de Vic i de Manresa amb un únic túnel
Laura Grau | Montcada

dEsdoBLAMENT dE LíNIA dE VIC

 

Foment estudiarà les al·legacions del Consistori

El Ministeri de Foment estudiarà 
les al·legacions de l’Ajuntament 
al projecte del desdoblament 
de la línia de Vic. Així ho va 
assegurar l’alcalde, César Arri-
za balaga (PSC), després de la 
reunió que va mantenir el 6 de 
juliol amb el director general 
d’Infrastructures Ferroviàries, 
Luis Santiago. Una de les al·le-
gacions fa referència a la nova 
estació de Can Sant Joan. Per 
al govern és de vital importància 
que l’equipament estigui situat 

prop del barri, no com ara. 
Aquest desig xoca de ple amb el 
projecte d’Adif d’aixecar la seva 
nau als terrenys situats entre el 
carrer Bifurcació i la zona de 
vies de l’estació. Foment diu 
que aquesta actuació no està 
vinculada a l’estudi informatiu 
del projecte i que, per tant, 
caldrà una negociació entre el 
Ministeri, l’Adif i l’Ajuntament. 
De moment les obres de la nau 
s’han paralitzat mitjançant un 
decret d’Alcaldia | LG

Els treballs de remodelació de 
l’estació de tren de Terra Nostra 
(Montcada i Reixac-Santa Maria) 
compliran els terminis previstos i 
estaran acabats a final d’any. 
Segons fonts de l’empresa Adif, 
que executa les obres, ja estan en-
llestides les estructures de l’edifici 
de viatgers i del pas inferior. Els 
treball de recreixement de les an-

danes en 68 centímetres d’alçada 
respecte a la cota actual estan 
pràcticament a punt de finalitzar. 
Des d’ara i fins al desembre, està 
previst acabar la rehabilitació de 
l’edifici, els accessos, els ascen-
sors, les escales del pas inferior i 
la urbanització dels exteriors. Les 
obres tenen un pressupost de 2’5 
milions d’euros | SA

> Les obres de l’estació de tren de Terra 
Nostra acabaran a final d’any

Ferran Solsona, de l’AV del centre, va exposar mitjançant gràfics la proposta veïnal
ll
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oBREs dE
LíNIA d’ALTA 
VELoCITAT

Obres ja visibles

Des de fa alguns mesos les obres de la LAV ja estan en 
marxa. Fins ara, pràcticament no ens n’hem assabentat 
perquè es tracta d’una actuació que es farà sota terra en 
tot el tram –més de 3’5 quilòmetres- que travessa el casc 
urbà. A partir d’ara les obres seran més visibles. Haurem 
de ser comprensibles i pensar que aquesta obra va lligada 
al soterrament de la línia de França, que ens permetrà co-
hesionar la ciutat. 

L’ADIF ha fet totes les prospeccions i ha pres totes les me-
sures de seguretat necessàries per garantir que les obres 
no afectaran als habitatges. Una altra premissa bàsica en 
aquesta actuació és mantenir la població informada de to-
tes les novetats. Properament al carrer Jaume I s’iniciaran 
els treballs per a la construcció d’un pou de ventilació, im-
prescindible per al bon funcionament de la LAV.

L’arribada de la LAV és un fet i una molt bona notícia perquè 
porta associat el soterrament de la línia de Portbou de ferro-
carril convencional. Fa pocs dies el govern estatal va resoldre 
un nou tràmit sobre aquest projecte que ja tenim a tocar.

César Arrizabalaga, alcalde

La Línia d’Alta Velocitat (LAV) 
tindrà 7 pous de ventilació i 
de sortida d’emergència al 
llarg del seu recorregut pel 
municipi. Aquests pous te-
nen un diàmetre interior de 
9 metres i, un cop finalitzats, 
permeten la circulació de 
l’oxigen al túnel i la sortida 
de passatgers, gràcies a les 
escales i als ascensors que 
s’hi instal·laran. 
El passat mes de març van 
començar els treballs del 
primer pou que s’està cons-
truint al Parc de les Aigües. 
A partir del proper 27 de 
juliol s’iniciaran els treballs 
previs per a la construcció 
del segon pou, que s’ubica-
rà al carrer Jaume I, a l’es-
pai que ocupa actualment 
la zona verda i l’aparcament 
del CAP Montcada Centre, 
entre els carrers Rosselló i 
Provença. Les feines inicials 
consistiran en la instal•lació 
del tancat perimetral, la 
col•locació de senyalització, 
el desmuntatge de mobiliari 
urbà i la tala dels arbres. Les 
zones d’ubicació de maqui-
nària quedaran degudament 
delimitades mitjançant tan-
ques i barreres.

Canvi del projecte inicial. 
Finalment, aquest segon 
pou es farà en aquest tram 
del carrer Jaume I, després 
de diverses converses entre 

representants municipals i 
responsables d’Adif, ja que 
el projecte inicial preveia la 
instal·lació d’un pou al parc 
de la plaça Lluís Companys, 
la zona infantil amb més 
afluència de tot el munici-
pi. Les obres de construcció 
del pou haurien hipotecat 

el parc infantil durant prop 
d’un any. Consistori i el ges-
tor ferroviari van arribar a un 
acord per tal de minimitzar 
l’afectació de l’obra als veïns 
i veïnes.
En total s’instal·laran 7 pous 
de ventilació, dels quals un 
correspon al pou d’atac, ubi-
cat a la confluència dels rius 
Besòs i Ripoll, al costat del 
CEIP Font Freda, i un altre al 
pou d’extracció de la tunela-
dora, situat a l’alçada del 
camp de futbol de Vallbona. 
Els cinc restants estan al 

Parc de les Aigües –ja inici-
at-; el segon que s’inicia ara 
al carrer Jaume I; el tercer a 
l’aparcament de l’avinguda 
de la Unitat, a l’alçada del 
carrer Llevant; el següent, a 
Can Sant Joan, a la conflu-
ència del passatge Reixagó 

amb carrer Carril; i l’últim 
a la confluència del carrer 
Guadiana amb Rocamora. 
Aquest cinc pous restants es 
construiran amb una tunela-
dora vertical, una màquina 
de fabricació alemanya que 
s’utilitza de forma pionera a 
Espanya, que permet perfo-
rar un pou sense que hagi 
operaris a l’interior treba-
llant. Un cop finalitzada la 
feina d’aquesta màquina al 
Parc de les Aigües es cons-
truiran, de forma correlativa, 
la resta de pous.

La tuneladora vertical està formada per 
un braç giratori que va fregant el sòl amb 
un corró amb dents. La màquina instal·la 
de forma automàtica un anell format per 
dovelles (peces encaixades entre sí que 
formen l’estructura circular de formigó del 
pou), que van baixant a l’interior del pou. Al 
mateix temps es barreja el terra que queda 
a l’interior de les dovelles amb una mescla 
d’aigua i bentonita. Aquest material resul-
tant és succionat i traslladat a una planta de 
separació, on se separa la bentonita (que 
es torna a utilitzar) de la terra. La tunelado-
ra vertical extreu 75 m3 de terra per cada 
metre excavat.
La construcció dels pous de ventilació i 

d’emergència porten els seus propis sis-
temes d’auscultació. Una vegada fets els 
pous s’ha de construir una galeria que anirà 
entroncada amb el futur túnel de la LAV. Les 
feines es realitzen en horari diürn de dilluns 
a dissabte. Per tal d’evitar sorolls molestos 
per al veïnat els operaris instal·laran pan-
nells antisorolls. 
Quan finalitzi l’actuació, previsiblement a 
partir del mes de febrer de 2010, s’hauran 
d’urbanitzar les cinc zones per deixar-les en 
les condicions prèvies a l’inici de les obres. 
El resultat final visible de l’actuació és no-
més una trampeta d’obertura automàtica 
com a sortida d’emergència a la qual només 
es pot accedir des de l’interior.

Com funciona una tuneladora vertical? 
Una vegada fets els pous, s’ha de construir una galeria fins al futur túnel de la LaV

El projecte inicial 
preveia el pou 
a la plaça Lluís 
Companys

LEs oBREs CoMENçARAN AL jULIoL

La construcció d’un pou de ventilació
de l’Alta Velocitat afectarà Jaume I
L’actuació comprendrà la zona del centre ubicada entre l’aparcament del CaP Montcada i el carrer Provença

Els pous es 
construiran amb 
una tuneladora 
vertical, pionera a 
l’Estat espanyol

plÀNOl DE SITuAcIÓ

Com afectaran les obres a la zona?
C. Colón

Aparcament
uRGÈNcIES
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Zona de seguretat
Aparcament anul·lat del 

personal del cAp

Arbres i 
aparcaments
El 13 de juliol representants 
de l’Ajuntament es van reu-
nir amb la Plataforma Tracte 
Just Soterrament Total i l’As-
sociació de Veïns Montcada 
Centre per explicar-los la de-
cisió d’Adif de talar l’arbrat 
de la zona de Jaume I on 
s’instal·la rà el nou pou. 

El Consistori va exposar que, 
segons informacions d’Adif, 
el procés per iniciar el soter-
rament de la línia de Portbou 
va molt avançat i que quan 
es facin les actuacions per 
soterrar les vies l’empresa 
ferroviària haurà de donar el 
mateix servei als usuaris dels 
trens. Per aquest motiu, en 
aquest tram les vies s’hau-
ran de desviar per la zona 
on ara es construirà el segon 
pou de ventilació. Adif vol 
aprofitar l’obra per treure els 
arbres d’aquesta zona. L’ob-
jectiu és que els arbres que 
es perdran es recuperin a la 
zona lliure que quedarà amb 
el soterrament amb la línia de 
França. 

Trasllat de la zona blava. La 
construcció del segon pou su-
posarà l’eliminació dels apar-
caments en cordó i de la zona 
blava en semibateria al carrer 
Jaume I. La circulació, tant de 
vehicles com de transport pú-
blic i de persones, no es veu-
rà afectada. De les 16 places 
de zona blava que es perden 
amb aquesta actuació es tras-
lladaran només 11 al carrer 
Jaume I (costat c. Clavell).

cAp Montcada

Zona de seguretat
Aparcament anul·lat
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Les actuacions projectades al 
1999 entre el PSC i CiU per 
crear  la Montcada i Reixac del 
futur s’han assolit gairebé al 
100%, segons han explicat l’al-
calde, César Arrizabalaga (PSC), 
i el primer tinent d’alcalde, Joan 
Maresma (CiU).  Els dos edils 
van fer balanç de la dècada dels 
socialistes i els convergents al 
capdavant del govern municipal 
en un acte a la Biblioteca Elisen-

da de Montcada el 3 de juliol, 
just el mateix dia que es compli-
en els 10 anys de la constitució del 
primer Ple que donava la majoria 
al PSC, que posteriorment va for-
mar govern en coalició amb CiU.  
A través d’un audiovisual, Arri-
zabalaga i Maresma van presen-
tar un llistat amb bona part de 
les actuacions executades durant 
aquests 10 anys, dividides en els 
àmbits d’equipaments, urbanitza-
cions, temes socials, de cultura, de 
medi ambient, transport, esports, 
comunicació i institucionals, a 
més de projectes encara en mar-
xa. En total, el llistat supera les 
400 accions. “Ens vam plan
tejar un programa a 12 anys 
vista, per dotar Montcada dels 
equipaments i les infraestruc
tures que necessitava, perquè 
ens vam trobar amb un muni
cipi deficitari”, va dir l’alcalde.

Pla ambiciós. Per la seva banda, 
Maresma, qui des del 1999 tam-
bé és el responsable polític de 
l’Àrea Econòmica, va destacar 

que “vam veure la possibilitat 
de fer un ambiciós pla inver
sor per posar Montcada en la 
primera línia d’equipaments”. 
Del pla de futur elaborat al 1999, 
l’alcalde va apuntar que algun 
dels projectes pendents són la 
restauració del Turó, el soterra-
ment de les línies de tren de Vic i 
Portbou al seu pas per Montcada 
i la construcció de l’hospital Er-
nest Lluch.

Replantejament. Arrizabalaga va 
avançar que l’actual context de 
crisi “marcarà un abans i un 
després en les actuacions del 
govern” i que actualment s’es-
tà treballant per adaptar el Pla 
d’Actuació Municipal (PAM), 
elaborat al 2007, a la situació de 
rescissió. “Els canvis que apli
carem pretenen donar prio
ritat a l’atenció a les persones”, 
va dir Maresma. Al setembre 
està previst que es facin públi-
ques aquestes mesures, així com 
un projecte dedicat a la millora 
de l’asfaltat als carrers. 

pSC i Ciu asseguren haver complert 
gairebé tot el programa fixat al 1999
arrizabalaga i Maresma avancen que el PaM s’està reajustant al context de crisi

Silvia Díaz | Pla d’en Coll

10 ANYs AL GoVERN MUNICIPAL

 

Les dues formacions van governar 
plegades durant els mandats 1999-
2003 i 2003-2007 i van renovar 
l’acord per a l’actual mandat (2007-
2011), del qual ja han passat dos 
anys. Arrizabalaga i Maresma han 
valorat positivament el pacte i han 
destacat “la confiança, la fidelitat 
i el compromís de futur” que han 
mantingut durant aquest temps. 
“Ens hem dedicat a treballar per 
la ciutat al 100%, per damunt de 
qüestions polítiques”, va expressar 
Maresma. L’alcalde va assegurar-

que la política de dotar Montcada 
del que necessitava ha culminat 
“en què la ciutadania se sent 
ara orgullosa del seu municipi”.  

Inversions sense endeutament. 
En l’àmbit econòmic, Maresma va 
presentar una sèrie de dades per 
mostrar l’evolució de la situació fi-
nancera durant aquests 10 anys. 
“Hem basat la nostra política eco-
nòmica en fer projectes a través 
dels ingressos, no amb l’endeuta-
ment”, va explicar l’edil, qui tam-

bé va afirmar que si bé al 1998 es 
van dedicar 1,4 milions d’euros a 
inversions, al 2007 la xifra va pujar 
als 7,3. En aquests anys, segons 
les dades, s’han destinat més de 
16 milions a inversions al munici-
pi. Segons Maresma, el nivell d’en-
deutament s’ha reduït considera-
blement i el més destacat és que 
“la situació actual de les arques 
municipals permetrà als futurs 
governs, si el mercat financer no 
ho impedeix, afrontar els reptes 
amb tranquil·litat” | SD

“Hem treballat per la ciutat al 100%, per sobre dels colors polítics”

Arrizabalaga, en primer terme, durant la seva intervenció, al costat de Maresma
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Des de l’entrada en vigor el pas-
sat mes de maig de les mesures 
proposades pel govern central a 
través del Pla 2000E per incen-
tivar la compra de vehicles, els 
establiments del sector que hi ha 
municipi constaten que hi hagut 
una sensible millora i que les 
vendes, en global, han crescut al 
voltant d’un 10% i fins al 25% en 
d’altres. Aquest és un bon senyal 
en un any en què l’adquisició de 
vehicles havia caigut un 50% fruit 
de la crisi econòmica. Després 
del Saló de l’Automòbil i coinci-
dint amb les ajudes estatals, els 
consumidors estan invertint la 
tendència i donant aire a un dels 
sectors més castigats per l’actual 
conjuntura. 
“Els mesos de juny i juliol són 
tradicionalment els millors de 
l’any quant a les vendes, de tota 
manera les mesures del govern 
també estan resultant força po
sitives”, explica Joan Arché, pro-
pietari del concessionari Renault 
que hi ha al Pla d’en Coll. 

Requisits. Els compradors que 
volen optar als ajuts –500 euros 
de la Generalitat i 1.000 dels fa-
bricants– cal que aportin el seu 
vehicle vell amb una antiguitat 
mínima de 10 anys o amb més de 
250.000 km i que el que adquirei-

xin con tamini menys que l’antic. 
Els descomptes també afecten 
furgonetes, camions i lleugers i 
motos. El Plan 2000E té una vi-
gència d’un any tot i que durarà 
fins que s’exhaureixi els fons que 
el govern ha pressupostat (31,5 
milions en el cas de la Generali-
tat). “Entre aquestes mesures 
i les ofertes que estan fent les 
marques, l’estalvi pot arribar 
a ser en alguns casos de fins a 
5.000 euros”, explica Mariló Al-
calá, comercial d’Autos la Ferre-
ria, establiment ubicat al polígon 
que porta el mateix nom i que 
representa Nissan.  

CoNsEQÜÈNCIEs dE LA CRIsI

Els concessionaris de cotxes comencen a notar 
els efectes positius de les mesures del govern
El Pla 2000E del govern central i l’arribada de les vacances incentiva un dels mercats més afectats per la crisi econòmica

Pilar Abián | Redacció

Els mesos de juny i juliol han estat tradicionalment els millor de l’any quant a vendes. Enguany, les ajudes del govern han animat els usuaris a interessar-se de nou per la compra de vehicles
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La crisi, però, es continua notant 
sobretot a l’hora de triar els mo-
dels. “Ara els clients miren molt 
més el preu que no pas els ac-
cessoris”, comenta Toni Ibarz, 
d’Hiperman, concessionari d’Opel 
ubicat al carrer Santiago. Tant és 
així que segones marques, consi-
derades de baix cost, estan tenint 
força sortida, mentre que els cot-
xes de gamma alta i de luxe estan 
patint més els efectes de la reces-
sió econòmica. 
Els establiments consultats, ma-
joritàriament negocis familiars, 
estan suportant estoicament la 

conjuntura sense retallar plantilla, 
encara que algunes no descar-
ten aplicar mesures dràstiques si 
després de l’estiu no es mantenen 
les vendes. “Jo sóc optimista de 
mena i confio que la situació es 
redreci”, apunta Ibarz. Contrà-
riament, Maria Real, de Tallers 
Palau, que representa Citroën 
a Mas Rampinyo, creu que per 
incentivar la compra de vehicles 
no n’hi ha prou amb les ajudes 
del govern. “El que cal –diu- és 
estabilitzar el mercat de treball, 
perquè és l’única manera que la 
gent recuperi la confiança” | PA

el preu és el que importa
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Els treballadors autònoms que, segons dades de Pimec, representen el 20% 
de la força productiva a Catalunya, estan patint directament la recessió econò-
mica. La manca de liquidesa i la dificultat per accedir a línies de finançament 
els està castigant. Per aquest motiu, l’Ajuntament i Pimec, des de la seva 
branca dedicada específicament als autònoms, van signar el 9 de juliol un 
conveni de col·laboració amb l’objectiu de fer actuacions conjuntes en bene-
fici del sector en l’àmbit de l’assessorament, la formació i l’accés a línies de 
crèdit. “Aquest col·lectiu és un dels marginats del món empresarial i ara 
més que mai necessita el nostre suport”, ha explicat el regidor responsable 
de Promoció Econòmica, Joan Carles Paredes (CiU). Joan Alarcón, president 
de Pimec-autònoms, s’ha referit a la necessitat d’ajudar els autònoms en ac-
tiu perquè puguin continuar sent competitius i sobretot als que volen posar 
en marxa el seu negoci. “Fins ara –ha dit– sempre que hi hagut una crisi 
a Catalunya, la xifra d’autònoms que plegava es compensava amb nous 
emprenedors, però ara això no està passant perquè no hi ha accés a la vies 
de finançament”.  El conveni, que van rubricar l’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC), i Alarcón, en presència de Paredes –a la foto | PA

> Acord entre l’Ajuntament i pimec per fer 
accions d’ajut als autònoms
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Les converses 
del nou ERO a 
Nissan acaben 
sense acord

Una empresa de Sant Cugat presenta un projecte industrial per treballar a les instal·lacions de Mas Rampinyo
Les converses entre Nissan i els 
sindicats sobre el nou Expedient 
de Regulació d’Ocupació amb 
581 acomiadaments han acabat 
sense acord. La direcció s’ha rea-
firmat en la necessitat de reduir la 
plantilla per assegurar-se la viabili-
tat a Catalunya, mentre que el co-
mitè d’empresa s’ha posicionat en 
contra de la rescisió de contractes. 
Per tant, finalment haurà de ser el 
govern de la Generalitat qui deci-
deixi si accepta o no l’ERO.
Els treballadors estan convençuts 
que a partir de final d’any i durant 
el 2010 la feina s’incrementarà i, 
en conseqüència, serà innecessari 
tants acomiadaments. 

Torn de tarda. En plena negociació 
d’un expedient de regulació amb 
acomiadaments a sobre de la taula, 
la companyia japonesa d’automò-
bils ha posat en marxa un torn de 
treball de tarda a la Zona Franca 
de Barcelona per fer front a l’aug-
ment de producció de la camione-
ta Navara a causa de l’increment 
de comandes a la Unió Europea, 
l’Orient Mitjà i Austràlia. 

Sílvia Alquézar l Redacció

Aismalibar presenta un concurs de 
creditors amb 11’6 milions en deutes

INdÚsTRIA

La direcció d’Aismalibar ha rebut 
l’autorització del concurs de acree-
dors, que va presentar el dia 9 de 
juliol, amb deutes d’11,6 milions 
d’euros, bàsicament amb entitats 
financeres. L’empresa, que té vo-
luntat de continuar amb l’activitat 
de la fàbrica de Mas Rampinyo, 
justifica el concurs per la caiguda 
de les vendes, el retard en els co-
braments dels clients i les dificul-
tats per aconseguir finançament. 
El comitè d’empresa ha donat su-
port a aquesta decisió perquè Ais-
malibar s’ha mostrat partidària de 
buscar una solució negociada a la 
reducció de la plantilla –formada 
per unes 80 persones– fins a una 
vintena d’empleats per garantir el 
futur de la planta. En l’actualitat, 
el personal està afectat  fins al de-
sembre per un expedient de regu-
lació temporal. 

Nou projecte. L’empresa ATC, de 
Sant Cugat, va presentar el 9 de 
juliol a l’alcalde, César Arrizabala-
ga (PSC), el projecte industrial que 

vol ubicar a una part de les actuals 
instal·lacions d’Aismalibar i recol-
locar a part dels 50 treballadors 
que podrien ser acomiadats. El 
projecte, pensat per als països del 
Tercer Món, consisteix en desali-
nitzadores portàtils d’aigua, instal.
lades a contenidors que es trans-
porten en camions totterreny. La 
iniciativa, que compta amb el su-
port de la Unió Europea, Unicef, 
la Generalitat i l’Ajuntament, resta 
pendent de la concessió d’un crè-

dit de 2 milions d’euros. “Serem 
els primers que farem en sèrie 
a nivell mundial aquestes mà
quines”, ha dit el director general 
d’ATC, Manel Rossell. Aquest in-
dustrial de Sant Cugat ha decidit 
instal·lar la nova fàbrica a Mont-
cada, independentment que la di-
recció d’Aismalibar accepti o no la 
seva proposta d’ubicar-se a l’edifici 
de la factoria de Mas Rampinyo. 
“He adquirit el compromís amb 
CCOO, a través de Simon Ro

sado –el secretari d’acció sindi-
cal–, de recol·locar els treballa
dors d’Aismalibar”, ha explicat 
Rossell, qui ha avançat que en un 
primer moment necessitaria una 
trentena de persones i que, en 
futur, la plantilla podria arribar a 
tenir 120 empleats. Sobre aquesta 
qüestió, el comitè d’empresa ha fet 
una crida a la direcció d’Aismali-
bar perquè aposti per aquesta so-
lució “per donar una sortida al 
personal acomiadat”.

Sílvia Alquézar l Redacció

 

Montcada Comunicació està 
ela borant un documental sobre 
la història d’Aismalibar des que 
es va fundar l’any 1934 fins a 
l’actualitat. El reportatge recull 
testimonis, fotografies i docu-
ments de persones vinculades 
a l’empresa, a més de frag-
ments de filmacions de parti-
culars. Montcada Comunicació 
ha creat un grup dins de la xar-
xa social Facebook perquè les 
persones que tinguin qualsevol 
tipus de mate rial, especialment 

videos, es posin en contacte per 
incloure-ho en el documental 
(som@laveu.cat o 93 572 64 
92). Ja s’ha començat a enre-
gistrar algunes entrevistes –a la 
foto, un moment de la conver-
sa amb María José Ankli, la filla 
del fundador d’Aismalibar– i a 
recopilar material. El reportatge 
estarà enllestit després de l’es-
tiu i es presentarà oficialment 
el 30 de setembre a l’Auditori 
Municipal del carrer Major, a 
les 19.30h | SA

documental sobre la història d’Aismalibar
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Quan algú se’n va de vacances, ha 
de semblar que no ha marxat de 
casa. Aquest és el principal con-
sell de la campanya que la Policia 
Local ha elaborat un any més en 
l’època estival per evitar els roba-
toris, que es plasma en cartells dis-
tribuïts per tot el mobiliari urbà. 
La sensació d’aparença de tenir 
una casa habitada s’aconsegueix, 
per exemple, demanant a algun 
familiar o veí que reculli la corres-
pondència. El llistat de recomana-
cions inclou també tancar totes les 
portes i les finestres del domicili, 
assegurar l’accés als garatges, no 
deixar gaire diners a casa i si es 
tenen objectes de valors, com jo-
ies, han d’estar guardats en caixes 
fortes i també és recomanable 
tenir anotats tots els números de 
sèrie dels electrodomèstics i altres 
objectes valuosos. 

Contacte amb la Policia. En el 
cas de trobar la porta forçada o 

oberta en tornar de les vacances, 
la Policia aconsella no entrar i 
comunicar-ho automàticament a 
la comissaria. “Demanem la 
implicació de la ciutadania i, 
si detecta alguna situació sos
pitosa, que no dubti a posarse 
en contacte amb els agents”, ha 
indicat la presidenta de l’Àrea 
Interna i responsable de Segu-
retat de l’Ajuntament, M. Car-
men Porro (PSC). Els telèfons 
d’emergència són el 092 i el 088. 
“Aquesta campanya també 
ens permet recordar a la ciuta
dania on s’ha d’adreçar quan 
detecta algun incident que, de 
vegades, no ho té clar”, ha ma-
nifestat l’edil. 
Per a qui es queda a casa durant 
l’estiu, els agents aconsellen no 
obrir mai la porta als descone-
guts ni tampoc permetre’ls l’ac-
cés als blocs d’edificis a través del 
porter automàtic, unes recomana-
cions tan vàlides en època estival 
com durant la resta de l’any. 

Silvia Díaz | Redacció

sEGURETAT CIUTAdANA

La policia Local vol 
prevenir els robatoris 
a les llars aquest estiu
La campanya es pot veure ja al circuit de comunicació urbà
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La Policia Local i els Mossos d’Es-
quadra han descobert que els 
dos homes detinguts per intentar 
robar al Bar Centro de Montcada 
i Reixac el passat 26 de juny són 
els presumptes autors d’una vui-
tena de robatoris perpetrats du-
rant els últims mesos a la localitat 
i a d’altres municipis veïns. 
Els detinguts utilitzaven o bé una 
cisalla o bé una mola petita de 
matriceria per tallar les persia-
nes dels bars escollits i accedir 
al seu interior, on acostumaven a 
rebentar la caixa registradora i, si 
n’hi havia, la màquina escurabut-
xaques. La coincidència d’aquest 

‘modus operandi’ en diversos es-
tabliments en els últims temps és 
el que ha possibilitat que la Poli-
cia Local i els Mossos d’Esquadra 
els atribueixi la resta de robato-
ris, un dels quals va tenir lloc el 
mateix 26 de juny a la mitjanit en 
un bar del carrer Reixagó de Can 
Sant Joan, minuts abans que els 
dos individus fossin detinguts in 
fraganti al carrer Major mentre in-
tentaven accedir amb una mola a 
l’interior del Bar Centro. La truca-
da d’un veí, que va alertar de la 
presència dels sospitosos, va ser 
clau perquè la Policia Local els 
pogués detenir  | LG

Detinguts els autors de 8 robatoris a Montcada

Acumular correspondència a la bústia mostra clarament que no som a casa

Jornada de 
difusió de les 
actuacions del 
pla Estratègic

Tècnics de diferents municipis van 
participar el 15 de juliol en una 
jornada de treball a la Casa de la 
Vila, organitzada per la Diputació 
i l’Ajuntament. La reu nió va girar 
entorn  dels plans de comunicació 
com una eina essencial per pro-
moure la participació ciutadana i 
dels agents socials en la definició i 
el desenvolupament dels plans es-
tratègics. A la jornada van prendre 
part Joan Campreciós, coor dinador 
adjunt del Pla Estratègic de Bar-
celona, i els tècnics municipals 
Román Castro i Maria del Mar Vi-
era, que van explicar els canals de 
comunicació que es fan servir des 
de Montcada.

Silvia Díaz l Montcada

D’esquerra a dreta, R.Castro i J. Campreciós
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Els treballs al carrer 
Major continuen amb el 
soterrament dels serveis

oBREs A L’EsTIU

Està previst reforçar els punts de llum provisionals de l’obra 
amb sis focus més per garantir la seguretat viària a la nit

El nou carrer Alzina ha de ser un dels eixos centrals del barri, juntament amb l’av. Terra Nostra

Fins al 15 de setembre, es durà a terme el soterrament dels serveis de telefonia, baixa tensió i l’aigua potable

Les obres del carrer Major van 
a bon ritme, tenint en compte 
la complexitat dels treballs i els 
imprevistos que han aparegut 
com l’aparició de restes arqueo-
lògiques i la instal·lació d’un 
col·lector al carrer Bonavista que 
no estava inclòs en el projecte 
inicial. Fins ara, ja s’ha instal-
lat el col·lector de sanejament 
i, durant l’estiu, està previst el 
soterra ment dels serveis com la 
telefonia, l’electricitat i l’aigua 
potable. Una vegada acabats 
aquests treballs, començarà la pa-
vimentació de tot el carrer. 
Per garantir la seguretat viària es 
reforçarà els punts de llum provisi-
onals de l’obra amb la col·locació 
de sis focus més, que representa 

un increment d’un 20% de l’en-
llumenat actual. També s’asfalta-
rà el  tram del l’avinguda de la 
Ribera des del carrer Rocamora 
fins al pont (Carreró de Mogent) 
aquest mes d’agost.
L’Ajuntament no vol aventurar-
se a donar cap data de finalitza-
ció de l’obra perquè l’actuació és 
complexa i podria allargar-se fins 
a final d’any.

El carrer Alzina, al setembre. Pel 
que fa a la remodelació del car-
rer Alzina de Terra Nostra, també 
inclosa al FEIL, els treballs avan-
cen a bon ritme i es preveu que 
estiguin enllestits al setembre. Els 
operaris estan treballant al tram 
comprès entre el carrer Santes 
Creus i la riera de Sant Cugat. 

Sílvia Alquézar l Redacció

Les obres dels carrers Lleida i 
Torres i Bages, incloses dins del 
Fons Estatal d’Inversió Local, 
van lleugerament endarrerides 
a causa de diverses incidències 
amb les companyies de serveis. 
En els propers dies es proce-
dirà a la instal·lació de la caixa 
de paviment i, segons l’empre-
sa Rogasa, els treballs estaran 
acabats al setembre. L’actuació 
pretén convertir aquestes vies en 
referents centrals i comercials 
de Montcada Nova, donar més 
comoditat  als vianants i ordenar 
l’aparcament mantenint les pla-
ces a ambdós costats | SA

> El nou carrer 
Lleida s’estrenarà 
al setembre
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Els carrils de la C-58 s’estreten
des de la Ferreria i fins a Can Cuiàs

oBREs

Els carrils de la C-58 entre el po-
lígon de la Ferreria i la N-150, 
tant en direcció Barcelona com 
Sabadell, han reduït la seva am-
plada aquest mes, amb motiu de 
les obres de construcció del carril 
per a autobusos i vehicles d’alta 
ocupació (bus-VAO), que s’està 
fent al tronc central de la via. Per 
dur a terme l’actuació, que s’ha 
realitzat en horari nocturn, ha 
estat necessària la interrupció del 
trànsit en alguns moments. Amb 

l’objectiu de garantir la seguretat 
en la circulació, mentre es man-
tingui la reducció de les amplades 
dels carrils es limitarà la velocitat 
màxima autoritzada en el tram 
afectat a 80 km/h. 

Adéu a la passarel·la de la Zona 21. 
D’altra banda, al tancament 
d’aquesta edició estava pre-
vist l’inici de tres talls totals a 
l’autopista en horari nocturn, que 
acabaran el dia 20, amb una dura-
da d’uns 10 minuts cadascun per 

a la retirada de la passarel·la de 
vianants sobre la C-58 del carrer 
Conreria, al terme municipal de 
Montcada, i el pòrtic de senyalit-
zació i informació del Servei Cata-
là del Trànsit, annexa a l’anterior 
passarel·la, en sentit Barcelona. 
La construcció del bus-VAO entre 
Ripollet i la Meridiana compta 
amb un pressupost de 80 milions 
d’euros i es cofinançarà amb fons 
europeus. Les obres es van iniciar 
al desembre passat i tenen un ter-
mini d’execució de 3 anys. 

Silvia Díaz | Redacció

El motiu és la construcció d’un vial exclusiu per als vehicles d’alta ocupació

Els treballs als laterals de 
la C-17 obliguen a desviar 
el trànsit fins al setembre
S’està fent l’asfaltat i l’arranjament de les voreres

Les obres als laterals de la C-17 
obliguen a desviar el trànsit du-
rant els mesos juliol i agost en 
tots dos sentits de circulació, 
entre les futures rotondes de la 
plaça Espanya i del carrer Cas-
telló. L’asfaltat de la carretera i 
l’arranjament de les voreres van 
començar el 7 de juliol. Els tre-
balls fan als vehicles transitar per 
només un carril als carrers Ferrer 
i Guàrdia i Pla de Matabous. 
La principal afectació del trànsit, 
en sentit Barcelona, es produeix 
al tram entre el carrer del Sol i 
el carrer Carrerada que queda ta-
llat al trànsit fins al setembre. El 
trànsit de vehicles es desvia pel 

carrer del Sol, l’avinguda Cata-
lunya i el carrer Carrerada fins al 
pas sota el pont de la línia de Vic, 
on retorna al lateral de la C-17. 
Amb aquesta actuació, els carrers 
Sant Tomàs, Anselm Clavé i San-
ta Fe passen a ser de doble sentit 
però d’ús exclusiu per als veïns 
i veïnes. 
Per reduir les molèsties, el trànsit 
pesant que ve de Granollers en 
direcció als polígons industrials 
no pot accedir al centre de Mas 
Rampin yo i es desvia pel carrer 
Ferrer i Guàrdia als polígons 
industrials. Les parades dels au-
tobusos 96 i de la companyia 
Sagalés del carrer Anselm Clavé 
resten anul·lades. 

Silvia Díaz | Redacció

Quan arriben al carrer del Sol, els vehicles abandonen el lateral i entren al centre de Mas Rampinyo
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Vista de les obres del carril bus-VAO de la C-58 des del pont sobre el carrer Conreria, a la zona 21, actualment tallat al pas de vianants
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Dos incendis es van produir el 
dia 4 de juliol a Montcada. El 
primer va sorgir al turó de Vis-
ta Rica i va cremar una hectàrea 
de matolls a la part sud i oest i 
també un vehicle estacionat a la 
zona. El foc va començar a les 
16.30h i va quedar extingit cap 
a les 18h, amb la participació de 
cinc dotacions de Bombers, tres 
de Mossos d’Esquadra, dues 
de Protecció Civil, una més de 
l’ADF i dos helicòpters. Segons 

fonts de la Policia Local, l’incen-
di podria haver estat provocat. El 
foc va afectar la mitjana de l’au-
topista C-33. El segon incendi de 
la tarda es va produir cap a les 
18.30h, a la zona de Can Roca-
mora, i va cremar uns 50 metres 
de matolls. El foc es va controlar 
ràpidament perquè els Bombers 
encara no havien marxat de Vis-
ta Rica. 
El dia que es van declarar amb-
dós incendis, la comarca del Va-
llès Occidental estava al nivell 2 

–d’un màxim de 3– en l’escala de 
risc d’incendis, amb temperatu-
res superiors als 35 graus. “Amb 
les pluges dels últims dies, es
tem al nivell 1”, ha dit Eduard 
Martín, de l’ADF de Montcada, 
qui afirma que la millor manera 
d’evitar incendis és ser consci-
ent del que es fa. “No es poden 
llançar objectes, ni burilles, 
ni petards, ni encendre foc al 
bosc”, explica Martín, qui reco-
mana no anar a zones forestals 
quan fa molta calor.

RIsC d’INCENdIs

un foc crema una hectàrea de 
matolls a la zona de Vista Rica
Les pluges de les darreres setmanes han reduït l’alerta però es recomana prudència

Un helicòpter sobrevola el Turó de Vista Rica després de descarregar l’aigua sobre les flames que van afectar la zona el 4 de juliol
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Sílvia Alquézar | Redacció

 

L’alcalde de Maghama, a 
Mauritània, Ifra Wade, va visi-
tar el 13 de juliol l’Ajuntament 
acompanyat per representats 
de l’IES La Ferreria. Alumnes 
i professors del cicle formatiu 
de pròtesi dental van viatjar 
al febrer a aquesta població 
africana per fer un projecte 
humanitari amb l’ong Dentis-
tes sobre rodes | SD

> Autoritats de Mauritània, a Montcada

> L’alcalde visita el nou lehendakari
L’alcalde, César Arrizabalaga (PSC), va vi-
sitar el 29 de juny el nou lehendakari, el 
socialista Patxi López, a la seu del govern 
basc a Vitòria. Arrizabalaga, amic personal 
de López, el va voler felicitar per desitjar-
li sort en l’etapa que acaba d’iniciar. “He 
volgut oferir-li el meu suport en els di-
fícils reptes que ha d’afrontar en un cà-
rrec de tanta responsabilitat”, ha explicat 
l’edil. El lehendakari va prendre possessió 
del càrrec el 5 de maig en substitució de 
Juan José Ibarretxe (PNB) | LR

projecte per 
recuperar aigües 
freàtiques
L’Ajuntament ha adjudicat a 
l’empresa Aigües de Barcelona 
un projecte per a la recuperació 
d’aigües freàtiques dels pous de 
la Casa de les Aigües. Segons les 
previsions municipals, els tre-
balls començarien al setembre i 
acabarien abans del Nadal, amb 
l’objectiu d’aprofitar l’aigua re-
sultant per al rec, tal com s’ha fet 
en altres pous del municipi, com 
Can Tuxans, del qual s’extrauen 
aigües freàtiques des del 2006. 
El cost de les obres és de prop 
de 120.000 euros i es financien 
a través de fons municipals, una 
subvenció de l’Agència Catalana 
de l’Aigua i una aportació per a 
projectes de Fomento de Cons-
trucciones y Contratas –conces-
sionària del servei de neteja viària 
i de la recollida d’escombraries– 
que està contemplada al contrac-
te d’adjudicació que va signar al 
2004 amb el Consistori | SD
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ESTIu 2009
Les activitats al carrer i 
als equipaments acullen 
centenars de participants

ObRES A LES ESCOLES
Els centres públics de primària 
passaran per un procés de 
reforma durant aquest estiu

pàg. 16 pàg. 17

Dos dies a la setmana, els dilluns 
i els dijous, el Centre Cívic La 
Ribera es converteix en una “an-
tena” del Club Social de Mollet 
per a persones amb trastorn men-
tal. Professionals de l’Associació 
de Familiars de Malalts Mentals 
La Llum, entitat que gestiona el 
Club, es desplacen a Montcada i 
Reixac per impartir tallers de di-
versa temàtica –cuina, risoteràpia 
i tècniques artístiques–, adreçats 
a malalts mentals de Montcada, 
Cerdanyola, Ripollet i Badia, les 
quatre poblacions a  les  que atén 
l’Associa ció de Familiar de Ma-
lalts Mentals Cemoriba. 
La iniciativa la promouen les dues  
entitats amb el suport de la Fede-
ració Catalana de Familiars  de 
Malalts Mentals (FECAFAMM). 
El projecte es va posar en marxa 
l’abril del 2008 i ha beneficiat fins 
ara una vintena de malalts, la ma-
joria derivats des del Centre de 
Salut Mental de Cerdanyola. 

Més qualitat. La psicòloga de 
Cemoriba, Anna Ruhí, destaca 
la importància que els malalts 
“disposin d’espais lúdics com 
a part de la teràpia per millo
rar la seva qualitat de vida”. 
Segons una de les professionals 
de l’AFAMM La Llum, Esther 
Cortés, el trastorn mental s’ha 
d’abordar de forma integral “ja 
que afecta molts àmbits de la 
vida del malalt i el tractament 

farmacològic no és suficient” . 
En aquest sentit, ambdues profes-
sionals consideren que l’atenció 
a aquest col·lectiu continua sent 
deficitària. “La fal ta de psicòlegs 
fa que sovint siguin les famílies 
les que portin el pes dels proble
mes derivats de la malaltia”, diu 
Cortés. Entitats com Cemoriba o 
La Llum són imprescindibles per-
què l’administració destini més 
recursos a les malalties mentals 
i per eliminar l’estigma que les 
acompanya. “Tots po   dem patir 
alguna  malaltia mental al llarg 
de la nos tra vida, des d’una 
de  pres sió fins a un tema més 
greu, com el trastorn bipolar o 
l’esquizofrènia”, explica Ruhí. 

L’objectiu a mig termini és crear  
un nou Club Social que doni ser-
vei a les quatre poblacions que 
atén Cemoriba. A més de tallers,  
s’organitzen sortides culturals i 
lúdiques. Els requisits per partici-
par-hi són ser major de 18 anys, 
no consumir substàncies tòxiques 
i seguir tractament mèdic. A Cata-
lunya existeixen 25 Clubs Socials  
subvencionats per l’ICASS que 
atenen 1.200 persones. 

CEMoRIBA

Laura Grau | La Ribera

“És important que 
els malalts disposin 
d’espais lúdics com a 
teràpia per millorar la 
seva qualitat de vida”

  Santi García, usuari del Club
Santi García –de perfil a la foto– és un dels 
usuaris de l’“antena” montcadenca del Club 
Social de Mollet. Té 57 anys i viu a Can Sant 
Joan amb la seva germana Amparo, la seva 
tutora legal des que van morir els seus pa-
res. Fins als 18 anys la vida de Santi va ser 
com la de qualsevol  altre jove. Treballava al 
departament de comptabilitat de l’empresa 
Valentine i els caps de setmana sortia al ci-
nema o a ballar amb els seus amics. Un bon 
dia la seva família va notar que li passava al-
guna cosa.  “La malaltia es va presentar de 
forma tan sobtada com un refredat, però 
ens va canviar la vida a tots”. Amparo, de 
61 anys, va moure cel i terra perquè el seu 
germà tingués una bona atenció. “Vaig tru-
car mil portes, però fa quaranta anys no era 
fàcil trobar recursos, ara la cosa ha can-
viat”. A més de participar als tallers, Santi 
acudeix al Centre de Dia de Salut Mental de 
Cerdanyola. “Tot això m’ajuda a relacionar-
me amb la gent”, diu somrient | LG
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L’entitat treballa per 
crear un Club Social 
per a malalts mentals
El projecte pilot es va posar en marxa fa un any a la Ribera

Malalts i familiars participen en un taller de risoteràpia dirigit per Ramon –en primer terme. Fer l’indi és una bona teràpia per a tothom
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A Anglaterra fa anys que funcio-
nen com un recurs de suport a 
les famílies en la cura dels fills. 
S’anomenen Mums and toddlers 
que, traduït literalment, significa 
mares i nens que estan aprenent 
a caminar. El seu objectiu és que 
les persones que cuiden nens 
en edat preescolar, siguin ma-
res, pares o avis, disposin d’un 
espai de trobada on poder com-
partir experiències i intercanviar 
conei xements. Alhora, els nens 
es relacionen amb altres infants, 
iniciant així el procés de socialit-
zació. Amb el nom de Grup de 
Pares Pre-Escolar, l’experiència 
s’ha posat en marxa a Mas Du-
ran promoguda per tres mares 
que buscaven una alternativa al 
parc i un “entrenament” per a la 
futura escolarització dels nens. 

Suport veïnal. La impulsora de la 
idea és Ruth Burgos, una mare 
d’origen anglès. “La iniciativa 
ha tingut molt bona resposta i, 

des del febrer fins ara, el grup 
ja compta amb 22 famílies”, ha 
explicat. La principal dificultat, 
trobar un local adequat, es va re-
soldre gràcies a l’AV del Gurugú, 
que presta les seves instal·lacions 
al grup els matins de dimarts, de 

10.30 a 12.30h. Cada família paga 
1 euro a la setmana per cobrir el 
manteniment de la sala i renovar 
les joguines, que són col·lectives. 
“No només és un benefici per a 
la canalla, sinó també per a no
saltres, perquè podem fer amis

tat amb persones que tenen la 
mateixa situació vital”, diu Mò-
nica Hernández, una altra de les 
promotores, qui ha remarcat que 
el projecte “no és una guarderia 
ni una ludoteca ja que cada nen 
ve acompanyat d’un adult”.

INICIATIVA EdUCATIVA

La proposta s’inspira en els grups de suport familiar anomenats ‘Mums and toddlers’ sorgits a anglaterra

un grup de mares impulsa un espai 
de trobada per a nens de preescolar
Laura Grau | Mas Duran

La seu de l’AV del Gurugú es converteix un cop a la setmana en un lloc de trobada per a nens en edat preescolar supervisats pels seus pares
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INTEGRACIÓ

L’aula d’estudi de la Ribera, 
coordinada per les regidories 
d’Educació i d’Integració, Soli-
daritat i Cooperació, forma part 
d’un projecte pilot promogut per 
la Secretaria d’Immigració de la 
Generalitat per tal que els alum-
nes d’origen estranger aprenguin 
català a través del reforç escolar 
i les activitats d’oci típiques dels 
casals d’estiu.
A Montcada, una vintena de jo-
ves de famílies de fora, que tenen 
entre 12 i 16 anys, participa al 

programa, que es fa de dilluns a di-
vendres al Centre Cívic La Ribera, 
de 10 a 13h. El projecte combina 
les sessions a l’aula –on els joves 
fan els deures d’estiu de l’institut– 
amb les sortides pel municipi o 
per Barcelona. Totes les accions 
pretenen facilitar l’aprenentatge 
del català. El curs es complemen-
ta amb accions de coneixement 
de l’entorn i amb la interrelació 
amb menors autòctons o arribats 
fa més temps, com a via àgil per 
garantir la incorporació al siste-
ma educatiu i al teixit social.

al projecte participa una vintena d’estudiants del barri

Aula d’estudi a la Ribera
per aprendre català

 Silvia Díaz | Redacció

Una de les activitats de l’aula va ser un debat sobre la pel·lícula ‘Slumdog Millionaire’
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El nou projecte 
d’Adimir arriba 
al parlament 
Silvia Díaz | Redacció

El grup parlamentari de CiU ha 
presentat a la Mesa del Parlament 
una proposta de resolució per 
tal de posar en funcionament el 
Centre d’Atenció Integral per a 
persones amb discapacitat a partir 
dels 6 anys, un projecte de l’entitat 
Adimir, que donarà servei a 
Montcada, Cerdanyola i Ripollet. 
L’associació ha avançat que, ara 
per ara, tirarà endavant el projecte 
com a iniciativa privada a la seva 
seu, a Terra Nostra, però l’objectiu 
és aconseguir que les administra-
cions hi donin suport amb finança-
ment i amb la cessió d’un espai al 
futur hospital Ernest Lluch.

Aules USEE. Adimir ha fet arri-
bar a l’Ajuntament una petició 
perquè insti la Generalitat a fer 
una valoració de la situació dels 
infants amb necessitats educatives 
especials, tant els que estan esco-
laritzats a Montcada com a fora 
del municipi. L’entitat demana la 
creació de més Unitats de Suport 
a l’Educació Especial a primària 
i secundària perquè considera 
que la que existeix actualment al 
CEIP Reixac és insuficient.
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ACTIVITATs

Les propostes infantils, les més participatives

El programa d’estiu 
als barris s’allargarà 
fins a final de juliol

Les propostes per passar l’estiu a la 
fresca que organitza l’Ajuntament 
acaben a final de juliol. Durant les 
primeres setmanes del mes, cente-
nars de persones, la majoria infants, 
han gaudit del programa que es fa 
als centres cívics i a diferents espais 
a l’aire lliure. Fins al dia 30, Can 
Tauler acollirà la Mostra de Turis-
me, promoguda per la Regidoria 
d’Infància i Joventut, que a més de 
comptar amb exposicions i informa-
ció sobre viatges, n’organitza activi-
tats paral·leles. El dia 21, a les 18h, 
hi haurà un taller sobre com fer fo-
tos dels viatges de forma divertida i 
també hi ha programats dos tallers; 
un sobre massatges, del 20 al 24 de 
juliol, i un altre de teràpia del riure, 
del 27 al 31 de juliol. La cloenda 
és el dia 30, amb un berenar a la 
fresca (20h). Dins de les activitats 
joves s’ha programat un concert 
el 17 de juliol, a les 23h al Centre 
Cívic Can Cuiàs, amb el grup El 
turno del Pez Simón. Durant les 

primeres setmanes de juliol, a Can 
Tauler s’han fet diversos tallers i un 
dels que major acceptació ha rebut 
ha estat el de graffiti.

Barris. El Casal Infantil de la Ribe-
ra, un dels més participatius, clou 
el 24 de juliol amb una festa de 
l’escuma a la pista del barri, a les 
18h. Abans, la mainada haurà po-
gut gaudir amb el tradicional Gran 
Scalextric a l’aire lliure (dia 17) i 
una tarda de jocs de videoconsola 
(dia 22). Les activitats per als joves 
també han tingut força èxit, amb 
una mitjana de 40 participants per 
acte. El Casal de Can Sant Joan, 
per la seva banda, fa una festa de 
l’escuma oberta a tothom el 17 de 
juliol, a la plaça Nicaragua (17.30h). 
Les inscripcions per al Casal 
d’hivern del barri s’hauran de fer 
del 7 al 9 de setembre. D’altra ban-
da, a Can Cuiàs han tingut força 
èxit els graffitis a la fresca i els jocs 
online. La darrera sessió dels lu-
dojocs d’estiu es farà el dia 23. 

 Silvia Díaz | Redacció

 

> La Diada es farà a la plaça Joanot Martorell

> Lliurament dels títols als alumnes de català
Una quinzena d’alumnes dels cursos de nivell bàsic del Servei Local de 
Català de Montcada va rebre el 13 de juliol el seu diploma acreditatiu 
de mans del vicepresident de la Generalitat, Josep Lluís Carod-Rovira, 
la consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, el Secreta-
ri de Normalització Lingüística, Bernat Joan, i Oriol Amorós, Secretari 
d’Immigració, departament que va organitzar l’acte, al Palau de la Ge-
neralitat. Widad Benchekri, alumna de Montcada originària del Marroc, 
va intervenir-hi explicant els motius que l’havien portat a Catalunya. Els 
títols de Montcada els va recollir un altre estudiant, Julio César Aguirre, 
de l’Argentina | SD
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Un grup de joves es refresca amb aigua després de tota una tarda dedicada al paintball, al pati de l’Espai Jove Can Tauler

El futbolí va ser el protagonista d’una de les moltes tardes de jocs al Centre Cívic La Ribera Taller de risoteràpia a Can Cuiàs

L’acte commemoratiu de la Diada Nacional de Catalunya a Montcada, 
organitzat per l’Àrea de Presidència, tindrà lloc enguany l’11 de setembre 
a la plaça Joanot Martorell, darrera de l’edifici de l’Ajuntament, a partir 
de les 12h. Les obres de remodelació del carrer Major i del seu l’entorn 
impedeixen enguany fer l’homenatge al seu emplaçament tradicional, la 
plaça de l’Església. El programa serà similar al de les edicions anteriors i 
començarà amb la hissada de la senyera. A continuació es faran els parla-
ments oficials i la lectura d’un text literari, per donar pas a l’ofrena floral de 
les entitats. Les associacions que vulguin participar-hi tenen temps durant 
el mes de juliol d’entrar per registre la sol·licitud corresponent | SD

Se alquila un estudio en primera linea de playa en 
Empuriabrava. Interesados llamar a Eugenio 607 
846 639 o Olga 607 845 598. Precio económico. 
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€ Tel.:  659974850

Compro tebeos antics, còmics de superherois i 
àlbums de cromos. Telèfon: 630 930 616.
Vendo o alquilo. Párquing para coche o para 
motos. En calle Doctor Buxó. Tel. 935 752 401.
Vendo o alquilo parquing. Para coche o 
motos. Calle Doctor Buxó. Tel. 935 642 401.
Vendo ático seminuevo. 80m2 Plaza Gaudí 
(Montcada Nova), acabados de 1ª, 3 hab, comedor 
de 22m2, cocina 12 m2, terraza 17m2, 2 baños 
completos, parking + trastero 7m2.  616 700 484.

taulell d’anuncis gratuïts     tel. 935 726 491
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oBREs A EsCoLEs

Bona part del pressupost, més de 50.000 euros, es dedica a pintar el Reixac

Les principals actuacions reforçaran 
la seguretat i l’eliminació de barreres

Les intervencions que l’Ajuntament 
fa aquest estiu als centres públics, 
amb un cost de 110.000 euros, 
tenen com a principal objectiu mi-
llorar-ne la mobilitat i els sistemes 
de seguretat. La principal inversió 
és la pintura del Reixac (52.730 
euros) a càrrec de Pinturas Rubio. 
En aquest mateix centre també es 
remodelarà el sorral del parvulari i 
es recuperarà el sauló del pati. 
A partir del 27 de juliol està previst 
que comenci la instal·lació de pi-
lones al carrer Doctor Buxó, “per 
evitar que els cotxes aparquin 
damunt la vorera, el que dificul
ta el pas dels infants a l’entrada 
i la sortida de l’escola”, ha subrat-
llat el regidor de Serveis Munici-
pals, Sergio Hermoso (PSC).
Els treballs als centres educatius 
han començat aquest juliol al CEIP 
Font Freda, on, entre d’altres, s’hi 
ha col·locat una rampa i una nova 
sortida d’emergències. Les actua-
cions s’allargaran durant l’agost i 
els primers dies de setembre, amb 
treballs a d’altres centres, la majoria 
dels quals els executa la Brigada. 
Al Viver es remodelarà la ram-
pa de la sortida d’emergència, se 
substituiran les rajoles trencades, es 
col·locarà parquet i es remodelarà 

un petit jardí. Els treballs en aquest 
centre els fa la Fundació Engru-
nes. Al Mitja Costa es remodelarà 
una  rampa d’accés i es canviarà 
l’alumini de la porta principal. A 
l’Elvira Cuyàs es repararan els pas-
sadissos, els lavabos i la canonada 
del gas. Al Turó s’instal·larà l’aigua 
calenta per al rentavaixelles. 

Despeses compartides. El Con-
sistori negocia cada any amb la 
Generalitat les actuacions a dur a 
terme a l’estiu per donar resposta 
a totes les peticions dels centres 
educatius, però enguany la crisi 
dificulta el programa d’obres. “Des 
de l’Ajuntament podem fernos 
càrrec de petits manteniments, 
de la pintura d’una escola o re
modelar lavabos, però el gruix 

l’ha d’assumir la Generalitat”, 
ha dit la regidora d’Educació, Ana 
Rivas (PSC), qui ha avançat que al 
llarg del juliol s’enviarà al Departa-
ment d’Educació un llistat amb les 
principals inversions a fer.

Silvia Díaz | Redacció
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Les obres de l’edifici de primària del CEIP 
Mas Rampinyo avancen a bon ritme, segons 
ha informat la Regidoria d’Educació, i podrien 
estar enllestides a final de setembre. L’actuació 
consisteix en la construcció de la totalitat de 
l’escola, amb les aules de primer a sisè de 
primària i altres espais comuns com el gimnàs 
i la cuina. L’edifici nou estarà connectat amb 
les dependències del parvulari –que funcionen 
des d’aquest curs– a través d’un gran vestíbul. 
Les classes de primària seran necessàries cara 
el curs 2010-2011, ja que al vinent, els infants 
més grans matriculats faran P-5 | SD

> L’edifici de primària del CEIp 
Mas Rampinyo, al setembre

Els treballs per pintar el CEIP Reixac van començar el 10 de juliol i els executa l’empresa Pinturas Rubio

La Brigada fa les obres al CEIP Font Freda
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 L’aprovació del Miró, almenys fins a la tardor
La regidora d’Educació, Ana Ri-
vas (PSC), ha avançat que la 
construcció del nou IES Mont-
serrat Miró s’aprovarà al Consell 
de Govern que la Generalitat faci 
a la tardor. A la darrera trobada 
de l’executiu català, a final de 
juny, es va donar llum verda a la 
creació de 32 centres educatius 
per valor de 150 milions d’eu-
ros, però no hi apareixia l’equi-

pament local. “Des de la Dele-
gació d’Educació a Sabadell ja 
ens havíem dit que l’IES Miró 
no entraria en aquesta convo-
catòria”, ha explicat Rivas, qui, 
tot i això, va demanar a la dele-
gada a la comarca, Anna Riuró, 
la confirmació que des prés de 
l’estiu continuaria tre ballant per 
incloure el Miró en les prioritats 
del Govern | SD



18 2a quinzena | Juliol - Agost 2009Societat

Un total de 41 persones va par-
ticipar a les dues darreres con-
vocatòries a Montcada i Reixac 
del Banc de Sang i Teixits (BST) 
de Catalunya, que van tenir lloc 
els dies 9 i 11 de juliol, al CAP 
Les Indianes i a l’ambulatori de 
la plaça Lluís Companys, respec-
tivament. L’organització valora 
positivament les dades perquè 
feia només un mes que el BST 
visitava el municipi. 
A diferència d’altres estius, les 

reserves de sang enguany estan 
normalitzades, “fins i tot dels 
tipus sanguinis més estranys”, 
ha explicat Montserrat Ferré, del 
BTS. Aquest estoc s’ha aconse-
guit gràcies a campanyes espe-
cials, com una feta al juny, en 
la qual se sortejaven entrades 
per al Gran Premi de Moto GP 
de Montmeló entre els donants. 
De tota manera, els responsables 
del Banc de Sang continuen im-
pulsant iniciatives, sobretot per 
implicar-hi la gent jove. 

Les donacions es van fer als dos ambulatoris de Montcada

BANC dE sANG

40 persones participen 
a la campanya d’estiu 

Silvia Díaz | Pla d’en Coll

El Banc de Sang es va establir el 9 de juliol a les dependències del CAP del Pla d’en Coll

La vintena d’usuaris dels casals de gent gran de la Mina i el situat al 
parc Salvador Allende que ha participat a l’edició 2009 del ‘Calaix de 
records’, una activitat organitzada per la Regidoria d’Educació, va rebre el 
3 de juliol un reconeixement de l’Ajuntament, de mans de l’alcalde, César 
Arrizabalaga (PSC), i la regidora d’Infància i Joventut, Eva Gonzalo (PSC). 
El programa és un intercanvi entre avis i infants, per tal que els més petits 
descobreixin fórmules de diversió antigues, basades en els jocs de grup 
i de carrer i, sobretot, en la imaginació. Jocs amb bitllets de tren antics, 
el cercle, les curses de sacs o fer ballar la baldufa són algunes de les 
distraccions que han vist i practicat els infants dels centres participants: 
El Viver, El Turó, l’Elvira Cuyàs, el Sagrat Cor i La Salle | SD

> Homenatge als usuaris dels Casals que han 
participat a l’edició 2009 del ‘Calaix de records’
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Creu Roja ofereix
cursos per a 
persones a l’atur 
Creu Roja de Cerdanyola, Ri-
pollet i Montcada ofereix cursos 
subvencionats per a adults sobre 
geriatria i sanitat, que s’impartiran 
a partir del pròxim mes d’octubre 
a la seu de l’organització a Cer-
danyola (avinguda de la Creu 
Roja 25-29). La formació gira al 
voltant de l’assistència als malalts 
d’alzhèimer, cures bàsiques i te-
rapèutiques en l’àmbit de la ge-
riatria i introducció a les cures 
d’infermeria. Les inscripcions es 
poden fer trucant al telèfon 936 
916 161 o enviant un correu elec-
trònic a l’adreça informacio.cer-
danyola@creuroja.org | NS
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AGERMANAMENT

Una delegació municipal, amb l’alcalde al capvadant, viatja aquest estiu a Múrcia

Montcada i Águilas reprenen 
el contacte entre ajuntaments

L’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC), i la regidora de Participa-
ció Ciudadana, M. Teresa Galle-
go (PSC), viatjaran del 21 al 23 
d’agost a Águilas, municipi ager-
manat amb Montcada des del 
2002, per tal de restablir els con-
tactes institucionals amb la ciutat 
murciana. Està previst que el dia 
21 les autoritats de l’Ajuntament 
d’Águilas facin una recepció als 
edils montcadencs. Durant la seva 
estada, Arrizabalaga i Gallego es-
taran acompanyats d’una desena 
de membres del Centro Agui-
leño de Montcada i Reixac, que 
el dia 23 organitza una cantada 
d’havaneres i un rom cremat a la 
plaça Antonio Cortijos d’Águilas, 
a partir de les 22h. “Amb aquest 
acte esperem reemprendre les 
relacions institucionals amb 
Águilas”, ha destacat l’alcalde. 

L’Espingari repeteix. El grup con-
vidat per Montcada enguany a la 
localitat murciana és l’Espingari, 

que hi torna cinc anys després de 
la seva primera visita. La banda 
montcadenca d’havaneres, que 
enguany està commemorant el 
seu 25è aniversari, va participar al 
2004 a una festa que va organitzar 
l’Ajuntament de Montcada i Reixac 
per celebrar l’ager manament, amb 
altres entitats i bandes locals, com 
els Diables de Can Sant Joan, 

l’Esbart o La Pegatina. L’Espingari 
oferirà cançons tradicionals i algu-
nes de les peces incorporades en el 
seu darrer disc. “Tornem a por
tar havaneres perquè a Águilas 
no són tan populars com aquí i 
sempre que les fem tenen molt 
d’èxit”, ha explicat el president 
del Centro Aguileño, José María 
Hernández. 

Silvia Díaz | Redacció

El col·lectiu de l’Equador 
es presenta en societat

L’Equador és el protagonista de 
la jornada cultural que es farà 
del 20 al 26 de juliol al Centre 
Cívic La Ribera i a la plaça Joa-
not Martorell. L’entitat ASERM, 
formada per veïns d’origen equa-
torià, coordina les activitats, que 
formen part de les jornades mul-
ticulturals que promou la Taula 
Cívica. La inauguració serà el 

dia 20 (10h), amb la presentació 
d’una exposició de fotografies i 
productes típics del país. Els dies 
21 i 22 es faran diverses degus-
tacions gastronòmiques, un taller 
d’artesania i un altra de pintura i 
una actuació d’animació, a partir 
de les 18h. La cloenda serà el dia 
25, a la plaça Joanot Martorell 
(17h), amb una demostració de 
música i dansa.

Silvia Díaz | Redacció

MULTICULTURALITAT

Membres del Centro Aguileño de Montcada fent rom cremat l’any passat a Águilas
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Les jornades es faran del 20 al 26 de juliol, a la Ribera

Nova guia 
d’acollida per 
a nouvinguts
Silvia Díaz | Redacció

L’Ajuntament ha editat una guia 
d’acollida per afavorir el coneixe-
ment de l’entorn a les persones 
nouvingudes, amb l’objectiu de 
facilitar-lis el coneixement de la 
nova realitat social en la que estan 
immersos així com els recursos i 
prestacions que tenen al seu abast. 
El document, contemplat al Pla 
de Recepció i Acollida Municipal 
(PRAM), l’ha elaborat la Regi-
doria d’Integració, amb el suport 
d’altres departaments i entitats del 
municipi. El regidor d’Integració, 
Carles Guijarro (PSC), ha afir-
mat que la guia “facilitarà als 
nouvinguts informació de gran 
utilitat, com temes jurídics i ad
ministratius catalans, la realitat 
lingüística o les eines d’accés al 
mercat de treball disponibles”.

Ajuntament i centres educatius. La 
publicació s’enviarà als tècnics 
municipals que treballen en ser-
veis d’atenció directa a nouvin-
guts i a les escoles i instituts, per-
què puguin fer-la servir en la seva 
tasca d’informació a les famílies. 
L’edició està subvencionada pel 
Departament d’Acció Social i Ciu-
tadania i per la Diputació. El Con-
sell Comarcal hi ha col·laborat en 
la traducció a d’altres llengües.

TM
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 Autobusos de TMB marxen a El Salvador
L’Ajuntament, a través de la Regi-
doria d’Integració i Cooperació, ha 
signat un acord amb Transports 
Metropolitans de Barcelona per tal 
d’enviar a El Salvador 11 autobusos 
de la seva flota, que han quedat 

obsolets. Els vehicles es destinaran, 
majoritàriament, al transport escolar 
i al foment del turisme de sis po-
blacions salvadorenques. A la foto, 
l’alcalde i el regidor de Solidaritat, 
amb responsables de TMB | SD
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>Editorial
Adéu al Mercat

Carrer Major
Hem pogut llegir al darrer número de 
La Veu que, aprofitant les obres de 
remodelació del carrer Major, s’estan 
duent a terme unes excavacions arque-
ològiques per tal de poder fotografiar i 
catalogar la possible aparició de restes 
antigues. Donat que el carrer data del 
segle XIV -que és quan es va aixecar la 
primera església de Santa Engràcia- és 
evident que aquesta tasca té una gran 
importància històrica. El que no s’ha 
dit és que la iniciativa d’aquestes ex-
cavacions corresponen a la Plataforma 
en Defensa del Patrimoni i també a la 
AV de Montcada Centre i no pas, com 
sembla deduir-se de la lectura de La 
Veu, a una iniciativa de l’Ajuntament 
de Montcada.
La persona que va proposar aquestes 
excavacions és Daniel Moly, arqueòleg 
i membre de la Plataforma i de l’Asso-
ciació i, per aconseguir-ho, va recórrer 
al Servei Arqueològic de la Generali-
tat de Catalunya qui, assabentats del 
tema, van instar l’Ajuntament a realit-
zar les excavacions a través d’una em-
presa especialitzada. Aquest Servei de 
la Generalitat considera molt important 
aquestes excavacions en un lloc amb 
tants segles d’història. Només volia 
aclarir aquesta circumstància perquè 
la gent de Montcada sàpiga com ha 
anat tot plegat i com a reconeixement 
a Dani Moly per la seva tasca i interès 
per les arrels del nostre poble.

Josep Capella
Montcada

L’Abans
Soy vecino de Montcada Reixac desde 
el año 1953 en que nos trasladamos 
aquí, cuando yo tenía un año.Vivimos 
en Can Sant Joan, en la Calle Bosque, 
donde aún dispongo de la vivienda que 
mis padres construyeron. Apasionado 
por conocer los detalles de la historia 
de Montcada i Reixac, adquiero cada 

semana los fascículos de L’Abans 
y cual no será mi sorpresa al leer el 
fascículo nº 10 en el que habla some-
ramente del barrio de Can Sant Joan, 
observo los detalles en las fotografías 
que a continuación describo. En la 
página 169 se ofrece una perspectiva 
de la calle Carril que se asocia a media-
dos de la década de los 50. En ella se 
puede ver una señal de tráfico. Todas 
las señales de tráfico se instauraron en 
la década de los 70, como iniciativa 
de un guardia urbano, apellidado Car-
reras, que, además, coincide que nos 
examinamos del carnet de conducir 
juntos a principios de esa década.
En la página 170 se ve la calle Reixa-
gó cubierta y se  dice que está tomada 
a mediados de los años 50. Yo, con 
más de 10 años (en 1962 como mí-
nimo) había paseado sobre el puente 
de la calle Batería que cruzaba el Rec 
Comtal a cielo abierto por lo que es ac-
tualmente la calle Reixagó. En la pági-
na 171, nos indican que la fotografía 
presentada es el cruce de las calles del 
Pont y la calle Batería. Estas dos calles 
nunca se pudieron haber cruzado por-
que eran y son paralelas. El cruce que 
se ve es el de la calle Diagonal con la 
calle Batería, donde antes había una 
fuente y ahora está una parada de los 
autobuses.
El resto de información que nos ofrece 
esta publicación no puedo contrastarla 
por ignorancia, pero si sólo en los de-
talles que definen a mi barrio no han 
acertado ni una, dudo de la veracidad 
del resto. Seguiré coleccionándola, 
pero no estaré seguro de que lo que leo 
y veo se corresponda con la realidad.

Gabriel Albadalejo
Montcada Nova 

Biblioteca Elisenda
Es incomprensible que la principal 
Biblioteca del municipio sólo abra 
los martes, jueves y sábados por la 

mañana, cuando la que había en la 
calle Montiu lo hacía todos los días. 
Los responsables políticos dicen que 
no hay presupuesto, excusa que viene 
al dedillo con la crisis. No podemos 
entender que una biblioteca nueva, 
abierta a bombo y platillo con un di-
seño espectacular, grandes espacios y 
servicios... cierre casi todas las maña-
nas, por no hablar de los horarios de 
verano en plena época de exámenes. 
¡Qué incongruencia! Por favor, no nos 
vendan servicios que depués no dan. 
Además, podían haber previsto dentro 
del presupuesto una partida para ga-
rantizar las prestaciones completas. 
Pero claro, es más importante la esté-
tica que el servicio. Los usuarios que 
necesitamos ir por la mañana nos te-
nemos que desplazar fuera. Por favor, 
se trata de que las personas que rigen 
nuestro municipio se dediquen a dar 
un servicio eficaz. No basta con hacer 
un equipamiento nuevo si las presta-
ciones no mejoran. 
A mi me gustaría sentirme orgullosa 
de mi ciudad, pero de momento no 
lo han conseguido. Por otra parte, el 
material de consulta me parece esca-
so, especialmente el científico. Una 
biblioteca no sólo ha de servir para 
leer la prensa escrita gratis. Apro-
vecho para decir que estas quejas no 
tienen nada que ver con el personal 
que trabaja en la Biblioteca, que es lo 
mejor del equipamiento.

Ana Rosa Fuente
Montcada

Cimentera
La mola imponent de la cimentera 
treu incansable pols i emet soroll que 
s’estén per tot arreu, nit i dia. Al bar-
ri hi ha preocupació per la salut: al-
lèrgies, bronquitis, asma, tants casos 
de càncer… Aquesta vivència és com-
partida pels comentaris que fan molts 
metges de l’Hospital Vall d’Herbron i 

del CAP de Sant Andreu, identificant 
la gent de Montcada amb tots aquests 
problemes de salut. 
Les dades oficials que es tenen sobre 
la contaminació estan molt per sobre 
dels paràmetres legals. Les conse-
qüències en la salut que estem patint 
són confirmades per dades científi-
ques. I, mestrestant, què fa el govern 
municipal? Tant l’alcalde Sr. Arrizaba-
laga com el tinent d’alcalde Sr. Mares-
ma donen suport públic al patrocini 
que Lafarge fa a activitats culturals, 
esportives i educatives del municipi. 
Aquesta connivència ens avergonyeix. 
L’Ajuntament no va signar el trasllat 
de la cimentera? No ha de defensar 
la salut dels veïns per sobre de tot? 
Ja és hora que després de 92 anys de 
perjudici l’Ajuntament posi els mit-
jans necessaris per portar a fi el que 
va signar.

Grup M. Ambient
Ecologistes en Acció

Montcada i Reixac

No als abandonaments
Ara que arriben les vacances d’estiu 
tornarem a veure un any més gossos 
i gats abandonats al carrer. Per a les 
persones que estimem els animals 
això és un autèntic crim. Aquell anun-
ci que diu “Ell mai no ho faria” és ben 
veritat, ells són fidels amb les perso-
nes que els cuidem, ens fan compa-
nyia, ens donen la seva estimació. No 
es mereixen que els maltractem. Hi ha 
residències on s’hi poden estar mentre 
marxem fora, o bé que busquem algú 
que se’n cuidi. Abandonar-los, mai.

M. G.
Montcada

Fe d’errates
En la notícia publicada en el número anterior 
sobre la reforma d’immobles a la Ribera vam 
dir erròniament que el primer edifici rehabi-
litat estava al carrer Carril quan en realitat és 
al carrer de les Aigües, 23.

L’anunci del tancament del 
Mercat és segurament una 
sorpresa per a la majoria de 
la població, però no tan per 
als clients que s’han mantigut 
fidels. Ells han estat testimo-
nis directes de com la instal-
lació ha anat perdent, mica en 
mica, el seu atractiu. Després 
de 36 anys en actiu, el Mer-
cat ha envellit i avui dia adap-
tar-lo a les noves necessitats 
dels consumidors és senzilla-
ment impossible. Qualsevol 
remodelació amb l’objectiu 
de modernitzar-lo costaria 
segurament més que fer un 
nou edifici dotat dels serveis 
que es requereixen i d’acord 
amb les normatives que regei-
xen actualment aquest tipus 
d’instal·lacions.
Si bé és cert que els hàbits 
dels consumidors han can-
viat i que, per disponibilitat 
de temps, molta gent fa les 
seves compres a grans super-
fícies comercials, l’existència 
d’un mercat dóna vida a un 
municipi i perdre un equipa-
ment d’aquest tipus no be-
neficia ningú. Ni als clients, 
ni als paradistes que, en un 
moment de crisi com l’actual, 
hauran de buscar altres alter-
natives laborals. 
El Mercat està associat a un 
espai amb vida, amb comerç 
de qualitat i l’exemple el te-
nim ben a prop a molts dels 
municipis que ens envolten i 
que, tot i transformar-se, han 
sabut garantir la seva conti-
nuïtat. Durant molts anys a 
Montcada el mercat també va 
ser un punt d’atracció. Tant 
de bo hi hagi la manera de 
recuperar-lo i de mantenir una 
tradició que, lligada al mercat 
ambulant, forma part de la 
nostra vida quotidiana i de la 
nostra pròpia història.

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

El proper número, el 18 de setembre

¿A quién le corresponde cuidar el trocito de jardín que hay a la en-
trada del ambulatorio Les Indianes? Pregunto ¿no estaba previsto su 
posterior mantenimiento? Entonces ¿para qué lo hicieron? ¿Para el 
día de la inauguración? Creo que da una imagen poco estimulante el 
ver que allí no tienen vida ni las plantas. F. C. I Terra Nostra

Al Centre d’Atenció Primària (CAP) Les Indianes existeixen dos es-
pais ajardinats. El primer està situat just a l’entrada de l’equipament 
sanitari, i el segon està ubicat en la part interior de l’edifici. Des del 
departament de Parcs i Jardins vam acondionar aquestes dues zo-
nes verdes, però només assumim mantenim l’exterior, mentre que 
la responsabilitat de l’espai verd interior recau en la direcció del 
CAP | Sergio Hermoso, regidor de Serveis Municipals (PSC)

Què van dir 
que farien?

som@laveu.catel clic

La imatge ben podria mostrar-
nos la porta d’accés a una sel-
va o al submón. El cert és que 
pertany a l’antiga cerveseria del 
carrer Montiu. Anys després 
que ens diguessin que volien 
fer alguna cosa, mostra un as-
pecte deplorable, amb les con-
seqüents molèsties i insalubri-
tat que els terrenys ofereixen. 
C.P.  Montcada.
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Agenda
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Divendres a la fresca
Concert de Mr & Mss Jones
Organitza: AV Terra Nostra i Xarxa de

Dinamització de Centres Cívics

Marató d’spinning
Dins de les activitats d’estiu
Organitza: IME

24 dE JuLioL, A LEs 21.30h 
AL pAti dEL GRAN CAsiNo dE tERRA NostRA

21 dE JuLioL, A LEs 19h
pLAçA LLuís CoMpANys

17j l divendres
Concert. De Maui Music. Hora: 22h. 
Lloc: Pati del Casino de Terra Nostra 
(dins ‘Els divendres a la fresca’).

Concert. D’El turno del Pez Simón. Hora: 
23h. Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs.

18j l dissabte
Visita. Setmana Tràgica als barris de 
Santa Caterina i Sant Pere. Hora: 11h. 
Punt de trobada: Sota l’Arc de Triomf. 
Organitza: Fundació Cultural.

19j l diumenge
Teatre. Monòlegs de Miguel Ángel Ma-
rín. Hora: 20h. Lloc: Pub Boulevard.

20j l dilluns
Inauguració. De la Setmana Cultural de 
l’Equador. Hora: 10h. Lloc: Centre Cívic 
La Ribera (veure la resta d’actes a la pà-
gina 19). Organitza: ASERM i la Taula 
Cívica.  

21j l dimarts
Marató. D’spinning. Hora: 19h. Lloc: 
Plaça Lluís Companys. Organitza: IME.

Inauguració. De l’exposició fotogràfi-
ca “Infància marginada. Cent anys 
d’història a Catalunya”. Hora: 19.30h. 
Lloc: Casa de la Vila. 

24j l divendres
Concert. De Mr. & Mss. Jones. Hora: 
21.30h. Lloc:  Pati del Casino de Terra 
Nostra (dins ‘Els divendres a la fresca’).

25j l dissabte
Concert. Del grup Mercenario. Hora: 
22h. Lloc: Casino de Terra Nostra.

3s l dijous
Inauguració. De l’exposició d’alumnes 
de l’Escola Municipal de Talla i Escultu-
ra. Hora: 19.30h. Lloc: Auditori.

9s l dimecres
Xerrada. De l’escultor José Carrero. 
Hora: 20h. Lloc: Casa de la Vila.

16s l dimecres
Xerrada. De l’escultor Enric Pladevall. 
Hora: 20h. Casa de la Vila.

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

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

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

Exposició 
ESCOLA MuNICIpAL 
DE TALLA I ESCuLTuRA
3 de setembre, 19.30h

Exposició
Infància 
marginada. 
100 anys 
d’història  
a catalunya
fins al 13 de setembre

sala 
principal

EXPosICIÓ

DE pINTuRES A L’OLI
dels alumnes de Rosa Rafecas 
del casal de la Gent Gran
 
casa de la Mina
fins al 6 de setembre 
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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Les xifres parlen per sí soles: 4.500 
espectadors, a la programació esta-
ble i 3.500, a la resta d’actes promo-
guts des d’entitats i col·lectius del 
municipi. En total, 7.900 persones 
han visitat l’Espai Cultural Kursaal 
de Can Sant Joan –concretament la 
sala de teatre Joan Dalmau– durant 
el primer any de funcionament. 
“La valoració que podem fer és 
immillorable i les xifres superen 
amb escreix les nostres expectati
ves”, ha manifestat la regidora de 
Cultura, Amèlia Morral (CiU). 
La programació estable ha inclòs 
17 espectacles per al públic familiar, 
7 de teatre, 7 de música, 4 de cine-
ma i un de dansa. “Estem contents 
de la resposta de la gent que ha 
vist en el Kursaal unes possibili
tats que l’Auditori no pot oferir”, 
ha destacat Morral qui també ha 
fet constar el paper de les entitats 
com a agents dinamitzadors de 
l’equipament, com és el cas de 
l’AV del barri amb el cicle mensual 
“Coses que passen”, l’Associació de 
Comerciants  amb motiu de la Fira 
d’Artesania i Comerç, l’Associació 
Escènica Jym’s pel fi de curs o, 
en dues ocasions, la Unió Escacs 
Montcada, entre d’altres.

Exposicions i tallers. Per la sala 
d’exposicions Sebastià Heredia 
han passat prop de 6.000 persones 
que han pogut contemplar 11 mos-
tres, 6 de pintura, 4 de fotografia 
i una de talla i escultura, amb una 

presència important de veïns del 
barri i de la resta del municipi. Les 
diferents aules del Kursaal han aco-
llit un total de 26 cursos i tallers de 
diversa durada que han aglutinat 
350 alumnes. Destaquen els 9 cur-
sos de la Regidoria de Cultura, els 
del Servei Local de Català (SLC) 
i els de les regidories de Promo-
ció Econòmica i Dona i Igualtat. 
“D’ara endavant hem de seguir 
treballant perquè el Kursaal 
sigui el referent de la cultura a 
Can Sant Joan i un espai obert 
a veïns i entitats amb ganes de 
fer coses”.

BALANç

Les activitats impulsades des de diferents entitats i associacions locals han comptat amb 3.400 assistents

La programació estable del Kursaal 
atrau 4.500 espectadors en un any
Laura Grau | Can Sant Joan

La inauguració de l’Espai Cultural Kursaal, el 24 de juny de 2008, va congregar una multitud de veïns que no es van voler perdre l’esdeveniment

El 15 de setembre s’obre el ter-
mini d’inscripció per als cursos 
i tallers que organitza la Regi-
doria de Cultura de l’Ajunta-
ment. L’oferta serà similar a la 
d’anteriors  edicions, tot i que 
encara s’està acabant de concre-
tar. Hi haurà tallers de tècniques 
artístiques, talla i escultura, fo-
tografia, música, guitarra espa-
nyola i elèctrica, piano i piano 
modern, cant, tai-txí, ioga i dan-
sa oriental, entre d’altres. Com 
sempre, l’oferta es repartirà en-
tre la Casa de la Vila i el Kur-
saal. Les classes de fotografia es 
faran al Centre Cívic Antigues 
Escoles de Mas Rampinyo, seu 
de l’Agrupació Fotogràfica de 
Montcada i Reixac (Afotmir), 
entitat responsable d’impartir 
els cursos. La talla i escultura es 
durà a terme a l’Escola Muni-
cipal d’aquest ofici que l’artista 
montcadenc Luis Barbosa diri-
geix a Can Sant Joan.

La inscripció 
per als cursos 
de Cultura 
s’obre el 15 de 
setembre

Cultura
laveu.cat/cultura

MéS FESTES DE bARRI
Terra Nostra i Montcada Vella 
preparen les seves festes majors 
que tindran lloc al setembre

pàg. 24

Valoració de l’AV

“L’equipament s’ha convertit en un referent’
El Kursaal, inaugurat el 24 de juny 
de 2008, va ser un equipament 
llargament reivindicat per l’AV de 
Can Sant Joan, des que l’antic 
cinema, al qual deu el seu nom, 
tanqués les seves portes. Un any 
després de la seva inauguració, 
el col·lectiu fa una valoració posi-
tiva del seu funcionament: “És 
indubtable que s’ha convertit en 
un referent per al barri, que l’ha 
fet seu en poc temps”, ha dit el 
president, José Luis Conejero, 

que no ha escatimat algunes crí-
tiques com el fet que les sales de 
reunions per a entitats no estiguin 
aïllades, que les butaques de les 
grades siguin incòmodes, que el 
terra de l’escenari grinyoli i que no 
s’hagi creat una comissió formada 
per Ajuntament i veïns per regular 
els usos dels diferents espais i el 
calendari de la programació. “Són 
coses que s’haurien de resoldre, 
però en general estem contents”, 
ha afegit | LG
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Laura Grau | Redacció

Exhibició dels alumnes de guitarra
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INFàNCIA MARgINADA
La Casa de la Vila acollirà 
una mostra de l’ong Aldees 
Infantils SOS de Catalunya

pàg. 25
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La incògnita sobre la torre 
de guaita segueix oberta

A manca d’un setmana per fi-
nalitzar la novena campanya 
d’excavacions al jaciment ibèric 
de Les Maleses, no s’ha fet cap 
troballa destacada. El repte prin-
cipal, confirmar que l’estructura 
circular trobada en un extrem 
del poblat era una torre de guai-
ta, no es podrà complir fins cam-
panyes posteriors a causa de la 
gran quantitat de despreniments 
de pedra i terra que hi ha al seu 
voltant. La directora del Museu 
Municipal i coordinadora de la 

campanya, Mercedes Durán,  
ha indicat que “caldrà seguir 
treballant al sector per poder 
arribar a una conclusió sobre 
aquesta estructura tan peculiar  
i aclarir el funcionament de 
l’urbanisme, sobretot de caràc
ter defensiu”. Enguany també 
s’ha continuat excavant l’habitat-
ge on l’any passat es va localitzar 
una forja rudimentària envoltada 
d’escòria. Segons Durán, les no-
ves troballes confirmen que es 
tracta del taller d’un ferrer, però 
les conclusions definitives no es 

faran públiques fins al febrer de 
2010. Les campanyes arqueolò-
giques són possibles gràcies al 

suport econòmic del Consorci 
de la Serralada de Marina i la 
tasca dels voluntaris, la majoria 

alumnes i exalumnes de l’IES 
Montserrat Miró i estudiants 
universitaris. 

CAMPANYA ARQUEoLòGICA
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Laura Grau | Montcada

El grup de voluntaris que participa a les excavacions que s’estan duent a terme al jaciment ibèric Les Maleses posen amb les eines  de treball

balls de saló i versions 
de pop al gran Casino

Els aficionats als balls de saló 
tenen una bona ocasió per prac-
ticar el 17 de juliol al pati del 
Casino de Terra Nostra. L’or-
questra Maui Music amenitzarà 
la vetllada amb ritmes de vals, 
txa-txà, salsa, merengue i altres 
modalitats. L’actuació s’emmar-
ca dins del cicle ‘Els Divendres a 
la fresca’ que organitzen al pati 
del Gran Casino de Terra Nos-
tra l’AV del barri i la Xarxa de 
Dinamització dels centres cívics. 
El grup montcadenc de rumba 

afrollatina Don Hamaca y los 
Confusos del Tablao va inau-
gurar el cicle el 10 de juliol. La 
propera cita serà el 24 de juliol 
amb el duet Mr & Mss Jones, 
format per la cantant Marta de 
Paco i el músic Queco Pujol, que 
fan versions d’artistes com Aret-
ha Franklin, The Coors, Ray 
Charles, Earth wind and fire o 
Billy Joel, entre d’altres. El 25 de 
juliol i fora del cicle, la sala Josep 
M. Prado del Casino acollirà un 
concert de hardrock a càrrec del 
grup Mercenario (22h).

dIVENdREs A LA FREsCA

Les pròximes cites del cicle de concerts seran el 17 i el 24 

MÚsICA

Noia Color debuta al pub boulevard

El grup de pop-rock català Noia 
Color va debutar al Pub Boule-
vard l’11 de juliol on va presen-
tar 10 temes amb lletres reivindi-
catives i amb influències de grups 
com Sopa de Cabra, U2 i The 
Beatles. Amb un directe potent i 
fresc, la banda va encomanar al 
públic el seu entusiasme. La for-
mació va néixer l’abril del 2009 
de la mà d’Elías Marzal, cantau-
tor i exguitarrista del grup Ni-
tuniyo. La resta de components 
són Julián Feliciánez, Carles 
Mesa i els germans Toni i Carles 
Sánchez. Els dos últims són de 
Montcada i tenen experièn cia en 

altres grups. Toni va ser un dels 
fundadors i guitarrista del grup 

Poet In Process, mentre que Car-
les va formar part de Nituniyo.

El grup local aposta pel pop-rock català i per unes lletres reivindicatives i compromeses

La banda Noia Color en un moment del seu debut al Pub Boulevard de Carretera Vella

Núria Sánchez | Montcada
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Una vintena de voluntaris participen en la novena intervenció

Laura Grau | Montcada
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> La pegatina, nominada als premis ARC
El grup La Pegatina ha estat nominat com a artista revelació pels pres-
tigiosos Premis ARC (Associació Professional de Representants, Ma-
nagers i Promotors de Catalunya) de la Música i l’Espectacle a Cata-
lunya 2009. La nominació corrobora l’exitosa trajectòria d’aquesta jove 
formació que està arrasant, no solament al nostre país, sinó també a 
nivell internacional amb la seva proposta fresca i potent. El lliurament 
dels Premis Arc tindrà lloc el 16 de setembre a Taradell, coincidint 
amb l’inici del Mercat de Música Viva de Vic. Els altres tres nominats 
en la mateixa categoria són els Manel, At Versaris i Teràpia de Shock. 
El grup, que lidera el montcadenc Rubén Sierra, es troba de gira per 
l’Estat Espanyol amb el seu darrer treball Via Mandarina. Precisament 
el 18 de juliol celebrarà el seu concert número 300 que coincideix amb 
l’actuació programada a Donosti | LR
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FEsTA MAjoR dE TERRA NosTRA

L’AV està enllestint el programa 
d’actes que tindrà lloc al setembre
L’entitat aposta per les cites clàssiques i repeteix la Baixada de carretons, novetat del 2008

L’AV de Terra Nostra està aca-
bant d’enllestir el programa d’ac-
tes de la festa major que tindrà 
lloc del 4 al 12 de setembre. La 
popular Nit Boja inaugura la 
festa que aposta per una gran 
diversitat d’activitats per a tots 
els públics. Per a la canalla i el 
públic més jove, hi haurà gimca-
nes, cursa de bicicletes, correfoc, 
la segona edició de la Baixada de 
carretons, tallers plàstics i infla-
bles. No hi faltaran la sardinada i 
el concurs de paelles ni la tradici-
onal rebuda del tren i la festa del 
fanalet a l’estació del barri. 

Possibles canvis. La festa clourà el 
12 de setembre amb un concert 
d’havaneres a càrrec del grup 
Port bo a la plaça del Poble, esce-
nari de bona part del programa, 
juntament amb el Gran Casino. 
Segons Montse Sán chez, de l’AV, 
“la ubicació d’alguns actes po
dria canviar a última hora, es
pecialment els que s’han pro
gramat al Casino”.

Laura Grau | Terra Nostra
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> El ball de festa major, sempre de moda
Per gaudir plenament de la quantitat de festes de barri que té el muni-
cipi l’AV Terra Nostra ha posat enguany en marxa una original iniciati-
va, fer un curs de ball de festa major en què els assistents aprenen les 
passes bàsiques dels ritmes més habituals: pasodobles, txa-txa-txà, 
vals... La primera edició es va fer d’abril a juny i va comptar amb 21 
parelles participants que, amb l’ajut de quatre professors, van iniciar 
o bé van millorar la seva tècnica de ball. Les classes es fan un cop a 
la setmana al Gran Casino, els dijous a les 20h, al preu de 40 euros 
per parella el trimestre. “Ballar sempre està de moda i és una bona 
manera de relacionar-se socialment, per això el curs ha tingut molt 
bona acceptació”, opina Joan Rodríguez, un dels promotors de la ini-
ciativa. A partir del 17 de setembre es reprendran les classes i, ara per 
ara, ja hi ha 16 parelles inscrites | PA 

Del 4 al 6 de setembre Montcada Vella viurà la seva festa major 2009. 
El programa començarà amb la Nit Jove, una proposta adreçada als jo-
ves que l’AV va posar en marxa per primera vegada l’any passat amb la 
col·laboració del Pub Boulevard. Enguany els grups convidats són Bolívar 
Rock, Son Canalla, Itaca i Brincadeira. El dia 5, hi haurà activitats infantils 
(17h), els monòlegs de Miguel Àngel Marín (22h) i ball amb l’orquestra 
Orgue de gats. El 6, s’ha programat un torneig d’escacs i dòmino, un con-
curs de truites i una botifarrada al preu d’1 euro | LG

> Montcada Vella prepara la seva festa major

> El bosc d’en Vilaró ha viscut la seva festa
La urbanització del Bosc d’en Vilaró, a la Serralada de Marina, va celebrar 
la seva festa major els dies 10 i 11 de juliol. El programa va comptar amb 
la participació de la Policia Local, que va mostrar una de les seves unitats 
als més petits (a la foto), i una nit de concerts amb Bolívar Rock i Nozink. 
La festa va cloure amb un sopar popular i diverses actuacions | LG
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El 2 de setembre s’obre el període de matriculació a l’Escola de Formació 
per Adults de Can Sant Joan. L’oferta inclou cursos d’alfabetització, català, 
anglès, informàtica, graduat escolar de secundària (GES) i preparació de 
les proves per a cicles formatius de grau mitjà i superior | LR

> L’Escola d’Adults obre matrícula al setembre
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> Alumnes de pintura de Rosa Rafecas exposen al Kursaal
Fins al 6 de setembre es pot visitar al Kursaal l’exposició dels alumnes del curs de pintura que Rosa Rafecas 
imparteix al Casal de Gent Gran Casa de la Mina. El curs va començar fa tres anys i aglutina majoritàriament 
dones de Can Sant Joan, però també de Montcada Centre. Es tracta d’Aurora Gutiérrez, Isabel Mulero, Jose-
fa Vila, Araceli Ramírez, Rosa Cuesta, Dora Ramiro, M. Dolores Álvarez, M. Dolores Andrés i Enrique Perona. 
La inauguració es va fer el 7 de juliol amb la presència de la regidora de Cultura, Amèlia Morral (CiU), qui va 
destacar l’aportació de Rafecas i els seus alumnes a la vida cultural del municipi | LG

una exposició recorre la història de 
la infància marginada a Catalunya 

FoToGRAFIA

La mostra, de l’ong catalana aldees infantils SOS, s’inaugura el 21 de juliol a la Casa de la Vila
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“Infància marginada. 100 anys 
d’història a Catalunya” és el títol 
de l’exposició fotogràfica que es 
podrà veure del 21 de juliol al 
3 de setembre a la Casa de la 
Vila. “És una mirada al passat 
per no oblidar”, explica Elvira 
Casas, d’Aldees Infantils SOS 
de Catalunya, promotora de la 
mostra i la primera organització 
al món d’atenció directa a la in-
fància en situació de desempara-
ment i risc social. Les fotografies, 
que formen part d’un llibre del 
mateix títol, fan un recorregut 
per l’evolució de l’atenció a la in-
fància en els últims cent anys. 

Fàbriques i orfenats. A principi 
del XX, molts nens treballaven 
a les fàbriques i els orfes eren in-
ternats en centres on els càstigs, 

la repressió i la manca de condi-
cions eren la norma . “A partir 
de la Declaració dels Drets de 
l’Infant l’any 1959, hi ha un 
canvi important de mentalitat 
i els nens no només són objec
te de protecció sinó també de 
drets”, recorda Casas. 
Les imatges provenen dels arxius 
històrics de les diputacions de 
Barcelona, Girona i Lleida, enti-
tats com el Centre Excursionista 
de Catalunya i museus com l’in-
dustrial del Ter o el d’Art Modern 
de Tarragona. Entre els autors 
de les imatges hi ha fotògrafs his-
tòrics com Carlos Pérez de Ro-
zas, Josep Brangulí i Alexandre 
Merletti i altres més actuals com 
Kim Manresa. L’ong té un punt 
de trobada a Mas Rampinyo per 
fer reunions amb les famílies que 
tenen nens en acollida.

Laura Grau | Redacció

Una de les fotografies que integren l’exposició on apareixen nens de la Casa de la Caritat de Barcelona en un camió a principis del segle XX

Auditori Municipal

Els alumnes de talla 
i escultura exposen 
al setembre
Del 3 al 20 de setembre l’Au-
di  tori Municipal acollirà una 
exposició dels 14 alumnes de 
l’Escola Municipal de Talla i 
Escultura que Luís Barbosa 
dirigeix a Can Sant Joan. La 
mostra serveix per inaugurar el 
nou curs i es complementa amb 
dues xerrades que tindran lloc a 
la Casa de la Vila. Enguany els 
ponents seran l’arquitecte, pin-
tor i escultor José Carrero, que 
farà una xerrada amb el títol “La 
arquitectura: arte, símbolo de 
poder o función social” (9 de 
setembre, a les 20h), i l’escultor 
de Vic, Enric Pladevall (el 16, a 
les 20h) | LG
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el retro-visor Jaume Aregall
Fundació Cultural

Miquel Poblet va acumular en el seu palmarès tres victòries d’etapa a la ronda gal·la

Finalment el Tour no ha passat per 
Montcada i Reixac a diferència de 
l’any 1965, quan la volta francesa 
va entrar al nostre municipi per 
l’actual avinguda Catalunya de 
Mas Rampinyo. Però si associem 
el Tour a Montcada, el record que 
en resulta no és el pas d’una eta-
pa sinó un nom: Miquel Poblet, 
un dels millors esprintadors de la 
història del ciclisme i un gran velo-
cista. Dins el seu extens palmarès 
hi figuren un total de 25 victòries 
d’etapa entre les tres grans (Vuel-
ta, Giro i Tour). 

És precisament a la volta francesa 
on Miquel Poblet ostenta el mèrit 
de ser el primer corredor de l’Estat 
espanyol a vestir el mallot groc. I 
ho fa en la que és la seva primera 
participació al Tour, guanyant la 
primera etapa –el 7 de juliol de 
1955–, amb un esprint a 300 me-

tres de la meta. Pocs dies després, 
el montcadenc corona l’ascen-
sió al mític Tourmalet en primera 
posició –malgrat no ser el final de 
l’etapa– després de deixar enrere 
als especialistes en l’escalada, es-
printant a 500 metres del cim. El 
Tour del 1955 l’acaba com el va 
començar, amb victòria. El 30 de 
juliol Poblet s’imposa en solitari a 
París. El cronista de La Vanguar-
dia ho explica així: “De un denso 

pelotón de corredores se ha esca-
pado el español Miguel Poblet, a 
22 km de la meta. No le han po-
dido cazar y ha llegado sólo, des-
tacado y triunfador, a París y al 
Estadio, como una liebre a la que 
intentan dar alcance una jauría 
de lebreles”. La tercera victòria al 
Tour vindrà al 1956, l’any en què 
aconsegueix una nova gesta: gua-
nyar vuit etapes de les tres grans 
competicions.

El Tour més montcadenc

El 30 de juliol de 1955 Miguel Poblet es va imposar en solitari a l’última etapa del Tour

Poblet va ser el 
primer corredor de 
l’Estat espanyol a 
vestir el mallot groc
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Chandran Panchanathan, Gran 
Mestre de l’Índia, va ser el guanya- 
dor de la 17a edició de l’Open 
d’Escacs Ciutat de Montcada, que 
es va disputar entre el 25 de juny i 
el 3 de juliol a l’Espai Cultural Kur-
saal. Després de 9 rondes, el ven-
cedor, que es va emportar un pre-
mi de 1.600 euros, va finalitzar al  
capdavant de la classificació, amb 
set punts. El seu millor paper en 
els enfrontaments directes li va 
permetre trencar l’empat final 
amb altres tres jugadors: el cubà 
Yusnel Bacallao, el peruà Miguel 
Muñoz i el xilè Luis Rojas. El tor-
neig, organitzat per la Unió Escacs 
Montcada amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, va comptar amb la 
participació de 119 escaquistes. La 
UE Montcada no va poder acon-
seguir la victòria final, però dos 
dels seus membres, Marc Narciso 
i Jaime Cuartas, van ser sisè i setè 
respectivament.
Tot i que la crisi va obligar a re-
duir la quantitat dels premis, el 
director de l’Open, Reyes Cante-
ro, va valorar positivament el bon 
nivell dels participants. “El nostre 
torneig continua molt viu”, va 
destacar Cantero. “L’organització 
ha fet grans esforços per poder 
celebrarho, però gràcies al seu 
treball, l’Open es manté com 
un esdeveniment de referència”, 
va dir l’alcalde, César Arrizabala-
ga (PSC), que va estar present a 
l’entrega de premis del 3 de juliol. 

Laura Grau:Rafa Jiménez |  Can Sant Joan

Foto de família dels guanyadors, organitzadors i autoritats durant el lliurament de premis de l’Open d’Escacs Ciutat de Montcada que es va fer el passat 3 de juliol a l’Espai Cultural Kursaal

EsCACs

Esports
laveu.cat/esports

NOVA ETApA DE MARCOS HERMOSO
L’ex capità serà el fisioterapeuta  
i el segon entrenador de la Unió,  
al costat de Quique Berlinguierhi

NOuS ENTRENADORS
Esperanza Hoyos i Gerard Taulé  
dirigiran el sènior femení del CH La Salle  
i l’EF Montcada respectivament 

pàg. 28 pàg. 29

el guanyador

Chandran Panchanathan va agafar 
el relleu del búlgar Julian Radulski 
com a guanyador de l’Open Ciutat 
de Montcada. L’indi, de 25 anys, 
va començar a competir en el món 
dels escacs fa 17 i des d’aleshores 
no ha parat de viatjar per Europa 
i altres continents participant en 
campionats locals, nacionals i in-
ternacionals. Actualment, està vi-
vint a la ciutat de Barcelona amb 
altres escaquistes del seu país que 
aprofiten l’estiu per participar en 
diferents tornejos.  

Abans de l’última jornada, Pan-
chanathan va arribar al capda-
vant de la taula amb 6,5 punts, 
els mateixos que el cubà Yusnel 
Bacallao. A les seves últimes par-
tides, tots dos van signar taules i 
la classificació va acabar amb un 
empat entre quatre escaquistes. 
El jove jugador indi es va mostrar 
molt content pel primer premi i va 
destacar l’elevat nivell de joc: “He 
hagut d’esforçar-m’hi molt i si he 
guanyat és perquè estic en un 
bon moment de forma” | LG
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L’indi panchanathan guanya una emocionant 
17a edició de l’Open Ciutat de Montcada
El vencedor va acabar al capdavant de la taula amb els mateixos punts que el cubà Yusnel Bacallao, el peruà Miguel Muñoz i el xilè Luis Rojas  
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El Valentine tanca la plantilla a 
l’espera del futur de Raúl Ortega
L’aler Xavier Carvajal Pichel i el pivot Oriol argemí, nous reforços per a la nova temporada 

BÀsQUET

El Valentine Montcada ja dóna 
per tancada la seva plantilla con-
fiant en la permanència de Raúl 
Ortega a l’equip. De moment, el 
conjunt que entrena Miquel Àngel 
Cortón ha lligat les incorporacions 
de dos jugadors amb experiència a 
la Copa Catalunya. Es tracta del 
montcadenc Xavier Carvajal Pi-
chel, aler de 27 anys format a les 
categories inferiors del FC Barce-
lona, que estava jugant al Sant Boi, 
i el jove pivot barceloní Oriol Arge-
mí, que havia fet les seves primeres 
aparicions al CB Ripollet. “Volem 
una continuïtat després del bon 
paper de la passada tempora
da. La nostra intenció és donar 
un pas endavant i poder lluitar 
per l’ascens”, ha comentat Marc 
Fabregat, nou director esportiu del 
CB Montcada. 
En el capítol de baixes, el pivot 
Joan Casajuana i l’aler-pivot Òs-

car Bistuer s’afegeixen, per decisió 
tècnica, a l’adéu d’Unai Abrisque-
ta, que es retira. Respecte al futur 
de Raúl Ortega, fonts del club es 
mostren optimistes amb la seva 
continuïtat. El capità vol quedar-se 

al Miquel Poblet i només s’han de 
solucionar alguns petits detalls per 
a la confirmació definitiva. 
La plantilla estarà formada per 11 
jugadors i començarà la pretempo-
rada el 24 d’agost. 

Rafa Jiménez  | Redacció El nou carnet de soci del CD 
Montcada per a la propera tem-
porada tindrà aspecte de targeta 
de crèdit amb un codi de barres. 
Les entrades dels no socis també 
portaran un xip digital gràcies a 
l’acord signat amb l’empresa Neca-
rel. Respecte als preus del abona-
ments, que es posaran a la venda la 
segona quinzena de juliol, la direc-

tiva els manté: 70 euros i 35 per als 
jubilats. L’equip començarà la lliga 
el 6 de setembre rebent la visita del 
Peralada i tots els aficionats que va-
gin als partits de Lliga de casa amb 
una samarreta de l’equip rebran 
una consumició gratuïta.
Per a la pretemporada, el club ha 
tancat un altre amistós que es ju-
garà el 19 d’agost a casa del juvenil 
de Divisió d’Honor del Terrassa.

El CD Montcada llançarà 
un nou carnet de soci
Rafa Jiménez  | Redacció

Serà com una targeta de crèdit i el club manté els seus preus

FUTBoL

pere Farrés i el jove del planter Joan 
Martínez, noves cares al CH La Salle
Esperanza Hoyos substituirà Juan Manuel Fernández a la banqueta del femení

HANdBoL

El CH La Salle ha presentat les 
últimes incorporacions del sè-
nior masculí i femení. El conjunt 
que dirigeix Dídac de la Torre 
ha fitxat Pere Farrés, de l’OAR 
Gràcia. El jugador pot ocupar els 
dos laterals i sempre ha estat a 
l’equip sabadellenc. Una de les 
particularitats és la seva alçada, 
ja que fa 2,04 metres. D’altra 
banda, Joan Martínez, fins ara 
jugador del  sènior B que la tem-
porada passada ja va debutar 
amb el primer equip, ha donat el 
salt definitiu al sènior A. El con-
junt començarà els entrenaments 
el 31 d’agost i del 10 al 12 de 
setembre celebrarà el tradicional 
stage de pretemporada a la Con-
reria.
 
Femení. L’altra novetat del club 
es troba a la part tècnica del 
sènior femení, que per primer 
cop estrenarà entrenadora. Es 
tracta d’Esperanza Hoyos, una 
tècnica amb una dilatada trajec-
tòria a les banquetes. Hoyos ha 
dirigit equips com l’OAR Grà-
cia, l’Arrahona i el Pau Casals. 
Hoyos pot aportar experiència 
i saviesa, així com nous aires en 
l’equip femení després de l’etapa 
de Juan Manuel Fernández.

Núria Sánchez  | Plà d’en Coll

Jonathan, jove tancament del Mar-
fil Santa Coloma, ha estat l’últim 
escollit per completar la plantilla 
del Mausa Montcada per a la Pri-
mera Nacional B. El tècnic Juan 
Antonio Jaro fa una valoració 
molt positiva del seu equip: “Hem 
buscat l’equilibri; podíem haver 
portat jugadors amb més nom, 

però crec que hem escollit el 
grup més adient per pujar”. 
L’equip tornarà al treball el 26 
d’agost i el club estudia la possi-
bilitat de fer una estada durant un 
cap de setmana. José Andrés i Elies 
Lorda, responsable del material i 
delegat respectivament als últims 
anys, no seguiran al primer equip. 
Fernando Saez dirigirà el juvenil. 

Jonathan, últim reforç 
del Mausa Montcada
José andrés i Elies Lorda han decidit deixar el cos tècnic

FUTBoL sALA
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L’entrenador Dídac de la Torre, enmig de l’extrem Joan Martínez i el lateral Pere Farrés (dreta)

Xavier Carvajal i Oriol Argemí, nous fitxatges del Valentine, envolten Marc Fabregat
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Rafa Jiménez  | Redacció

 

> M. Hermoso, segon tècnic de la uE Sant Joan
La Unió Esportiva Sant Joan tindrà com a segon entrenador a Marcos Hermo-
so, qui va ser capità de l’equip la temporada de l’ascens. El tècnic QuiqueBer-
linghieri li ha demanat que sigui el seu segon entrenador. “Li vaig proposar 
perquè és un home que coneix molt bé la casa i els jugadors. La seva expe-
riència ens serà molt útil”, ha comentat el tècnic de La Unió. D’altra banda, 
l’Atlètic Piferrer serà el substitut del Poble Sec al torneig que el club montca-
denc farà el cap de setmana del 5 i 6 de setembre | RJ

> Nou entrenador per al femení de l’EF Montcada
L’equip sènior femení de l’Escola de Futbol Montcada ja té nou entrenador per 
a la propera temporada. Després de la decisió d’Antonio Moya de deixar la 
banqueta, el club li ha trobat substitut en la figura de Gerard Taulé, que estava 
dirigint el CE Sabadell. La previsió de l’entitat és continuar amb un 90% de la 
plantilla que va aconseguir la permanència a la Primera Catalana  | RJ
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El diumenge 6 de setembre, Mas 
Duran serà l’escenari de la 9a 
Fira del Caçador, organitzada per 
l’Associació Fira de Caça de Mont-
cada i Reixac, Asfecamir. La fira 
es farà pel matí, de 8h a 15h, en 
paral·lel al 3r Memorial Domènec 

de Vargas de gossos de mostra 
amb la modalitat caça pràctica 
sobre la perdiu sembrada. D’altra 
banda, l’Asfecamir ha renovat el 
seu conveni amb el Consistori per 
continuar amb la seva seu a les 
antigues escoles del carrer Sant Ra-
mon de Mas Rampinyo. 

La JAM tanca la temporada 
pensant en el seu 30è aniversari

Rafa Jiménez  | Redacció

El club ha perdut l’infantil Yeli Sagna, que ha marxat amb la seva família a viure a França

ATLETIsME

> Ildefons Teruel, tercer al Campionat d’Espanya
Ildefons Teruel (primer de la dreta, a la foto), ex de la JAM que ara corre 
amb el Ripollet Unió Atlètica (RUA), va aconseguir la medalla de bronze, 
als 3.000 metres obstacles de la categoria M45, al Campionat d’Espanya de 
Veterans en pista a l’aire lliure que es va disputar el 4 i 5 de juliol a Vitòria 
(País Basc). El 28 de juny, el montcadenc va ser primer al Campionat de 
Catalunya que es va fer a les pistes de Can Dragó de Barcelona | RJ

TIR AMB ARC

La Joventut Atlètica Montcada 
(JAM) acomiadarà la temporada 
el 26 de juliol amb la presència 
de sis dels seus atletes a la triatló 
de Barcelona. La resta de mem-
bres del club ja ha donat per fina-
litzada  la temporada i només fan 
entrenaments de manteniment 
fins a les vacances. El president 
del club, Joan Abián, fa una valo-

ració positiva d’aquest curs: “Al
guns atletes com Aitor Martín 
o Adrià Serrano han canviat 
de categoria. Ara tenen més 
competència i és difícil obtenir 
bons resultats. Tenim un cam
pió de Catalunya, Joan Riera, 
i un subcampió, Yeli Sagna. 
Carlos Cera ha patit massa le
sions i no ha pogut participar 
en competicions importants. A 

nivell general, els resultats han 
estat els esperats”. 
L’entitat ja ha començat a pensar 
en els actes que farà, a partir del 
setembre amb l’inici de la com-
petició, per commemorar el seu 
30è aniversari. La gran absència 
per al proper any serà la de Yeli 
Sagna. L’atleta infantil, nascut a 
Mauritània, ha marxat a viure a 
França amb la seva família.

Rafa Jiménez  | Redacció

El CCTA Can piqué suma 
sis ors a la Copa pirineus

Tot preparat per a la  
9a Fira del Caçador

CAçA

El Club Català de Tir amb Arc 
Can Piqué va obtenir sis medalles 
d’or a la Copa Pirineus, que es va 
disputar el 28 de juny a Lavelanet 
(França), a l’entorn dels castells 
Càtars i a prop de l’estació d’esquí 
de Mont d’Olmes. Els primers llocs 

van ser per a Isabel Torrelas, en 
arc lliure; Salva Pérez, en arc recor-
bat; Xavi Fernández, en arc recte;  
M. Eugènia Martínez, en arc recte; 
Xavier Sensada, en arc lliure, i No-
elia Silva, que feia el seu debut en 
una competició internacional, en 
clàssic infantil.

Rafa Jiménez  | Redacció

Es farà el 6 de setembre al matí, als terrenys de Mas DuranLa prova es va disputar el passat 28 de juny a terres franceses
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Un mussol, a la fira de l’any passat
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Montcada i Reixac va ne-
dar 50.600 metres a favor 
dels afectats per l’esclerosi 
múltiple. Un total de 55 
persones va participar el 
12 de juliol a la campanya 
‘Mulla’t’, que va tenir lloc 
a la piscina municipal de 
la Zona Esportiva Centre. 
Durant la jornada, es van 
recollir al voltant de 600 
euros, en concepte de do-
natius i a través de la venda 
de productes promocionals 
com samarretes, gorres i 
tovalloles.

Autoritats. L’acte va comp-
tar amb la col·laboració  
d’alguns regidors, com el 
president de l’Institut Mu-
nicipal d’Esport i Lleure 
(IME), Juan Parra, Ana 
Rivas i Sergio Hermoso, 
tots del PSC. També van 
formar part de l’activitat els 
edils José María González 
(ICV-EUiA) i Marta Agui-
lar (Esquerra). Aquesta 
campanya ha estat organit-

zada per la Fundació Escle-
rosi Múltiple i a Montcada 
l’ha coordinat l’IME, amb 
el suport d’un grup de vo-
luntaris que va col·laborar 
amb l’atorgació dels di-
plomes acreditatius i en 
la venda del material pro-
mocional. Arreu de l’Estat 
espanyol hi van participar 
95.000 persones en alguna 
de les 885 piscines que es 
van adherir a la festa.

Montcada neda 50.600 metres 
en favor de l’esclerosi múltiple

MULLA’T

Núria Sánchez | Redacció

Dos tennistes locals, 
sots-campions de 
Catalunya de clubs

TENNIs
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Inici d’inscripcions 
per als jocs escolars

LLIGA EsCoLAR

La festa de presentació és una de les activitats més multitudinàries

Coincidint amb l’inici del 
curs escolar –el 14 de setem-
bre–, el Consell de l’Esport 
Escolar de Montcada 
(CDEM), l’Institut Munici-
pal d’Esports i Lleure (IME) 
i les AMPA de les escoles 
obriran les inscripcions per 
a la Lliga Escolar 2009-10.
El programa inclou les 
disciplines de multiesport,  
psicomotricitat, futbol sala, 
bàsquet, handbol i korfbal.  
També es faran jornades 
d’esports alternatius abans 

que comencin les competi-
cions. Els participants  ce-
lebraran la tradicional festa 
de presentació dels equips 
coincidint amb l’època na-
dalenca i l’acte de cloenda 
es farà al final de curs.

Recerca. D’altra banda, 
el CDEM busca inte- 
ressats a fer de monitors o 
àrbitres de la lliga escolar. 
Per a més informació, cal 
adreçar-se a les oficines de 
l’IME (Tarragona, 32) o 
trucar al 935 650 999.

Núria Sánchez | Redacció

> Onzè campionat 
local de natació
L’Institut Municipal d’Esports i 
Lleure (IME) va organitzar el 15 
de juliol a la piscina de la Zona 
Esportiva Centre l’onzena edició 
del Campionat de Natació Vila 
de Montcada. En total, un cen-
tenar de nedadors –a la imat-
ge– de les categories prebenja-
mí fins als veterans va participar 
a la competició. L’IME va atorgar 
un trofeu als tres primers clas-
sificats i un obsequi a tots els 
competidors | NS
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Una representació d’autoritats locals es va capbussar al migdia a la piscina municipal

AE ELVIRA LA sALLE

L’AE Elvira-La Salle con-
tinua la seva expansió dos 
anys després del seu naixe-
ment i crearà per a la pro-
pera temporada una secció 
de futbol sala. De moment, 
el club, que només es dedi-
cava al bàsquet, ha inscrit 
un equip de la categoria 

benjamí a la Federació 
Catalana de Futbol. Ara, 
la presidenta de l’entitat, 
Cristina Iniesta, es mar-
ca l’objectiu d’ampliar el 
nombre de conjunt: “Per a 
nosaltres és una satisfac
ció acollir aquest equip i 
ara volem continuar am
pliant les categories”. 

D’altra banda, l’entitat 
manté obert el període 
d’inscripcions per a tots 
aquells que vulguin fer 
bàsquet o futbol sala. 
Els interessats poden de-
manar més informació 
i formular la inscripció 
a l’adreça electrònica  
elviralasalle@gmail.com. 

L’entitat crea una secció de futbol sala

Els tennistes montcadencs 
Ocean Berlinghieri i Daniel 
Rodríguez, del Club de Ten-
nis Set Ball de Sant Cugat, 
van quedar sots-campions 
del Campionat de Catalu-
nya de clubs en la categoria 
aleví argent. Berlinghieri i 

Rodríguez es van enfrontar, 
juntament amb els santcuga-
tencs Dani Querol i David 
Trillo, al CD Tenis Belulla 
de Canovelles el 4 de juliol i 
van acabar perdent per 3 a 
1. Berlinghieri va ser l’únic 
membre del Set Ball que va 
sumar la victòria a la final. 

Núria Sánchez | Redacció

Núria Sánchez | Redacció

El club organitza activitats com el 3x3
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Berlinghieri i Rodríguez van ser la representació local al campionat
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> El play-off canvia de dates
El guanyador de la segona edició de Lliga d’estiu 
de futbol-7 sortirà d’algun dels quatre equips que 
van aconseguir un lloc a les semifinals: Los Be-
lios, Real Club –a la imatge–, Sanjorma i Sparta-
nos de Gijón. Els enfrontaments previs a la final, 
que s’havien de jugar el 15 de juliol, es van sus-
pendre per incidents amb l’àrbitre i al tancament 
d’aquesta edició encara s’havien de disputar. La 
final es jugarà el 17 de juliol a les 21h, mentre que 
el partit per al tercer i quart lloc començarà a les 
20h. En acabar els dos partits, es farà el tradicio-
nal lliurament de premis als guanyadors | NS
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ACTIVITATs EsTIU

bona participació 
a les activitats 
esportives d’estiu 

L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) ha 
dut a terme durant juny i 
juliol les activitats esportives 
d’estiu amb una oferta simi-
lar a la d’altres edicions. Du-
rant el juliol, s’han celebrat 
les diades de futbol, bàsquet 
i handbol que han estat or-
ganitzades per l’IME, amb 
el suport de diferents entitats 
esportives del municipi. Així 
com el Casal Esportiu. El 
programa de l’estiu es com-
pleta amb els cursos de roda 

cubana i txa-txa-txà- tango, 
que tenen lloc fins al 29 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, la darrera activi-
tat del programa serà la ma-
rató 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) al 
preu d’1 euro. 

Núria Sánchez | Redacció
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Nou campus esportiu, 
educatiu i lúdic

CH LA sALLE

El CH La Salle, amb el su-
port de l’AMPA de l’escola 
per organitzar un casal a la 
primera quinzena de setem-
bre per a infants amb edats 
compreses entre els 3 i els 
14 anys. Els participants po-
dran fer activitats lúdiques, 
tant a nivell esportiu (psico-
motricitat i handbol) com 

educatiu (anglès i informàti-
ca). El preu del casal, que es 
farà del 31 d’agost al 10 de 
setembre, de 9 a 14h, oscil·la 
entre els 32 i 70 euros se-
gons la durada, que pot ser 
d’una setmana o de quinze 
dies. Les inscripcions es po-
den fer fins el 20 de juliol a 
la secretaria de La Salle en 
horari de 9 a 13h. 

Núria Sánchez | Redacció

Un dels enfrontaments de la diada de bàsquet davant del Miquel Poblet El curs de rueda cubana, txa-txa-txa i tango es pot practicar en parella

El Casal Esportiu ofereix activitats lúdiques, de lleure i aquàtiques

Una participant fent un llançament a la diada d’handbol al carrer

> Campus de Tecnificació
Una trentena d’infants participa del 29 de juny i 
el 24 de juliol a la primera edició del campus de 
tecnificació de futbol que organitza l’Institut Muni-
cipal d’Esports i Lleure (IME) amb la col·laboració 
de l’EF Montcada.  L’activitat, que està adreçada a 
infants nascuts entre els anys 1995 i 2001, es des-
envolupa a l’estadi de la Ferreria. Els participants 
–a la imatge– aprenen un programa tècnic i tàctic 
i al mateix temps realitzen entrenaments pràctics. 
Aquestes jornades estan dirigides a qualsevol juga-
dor que vulgui millorar les seves condicions tècni-
ques relacionades amb el futbol. L’objectiu és mi-
llorar el joc indiviudal i col·lectiu dels participants, 
així com gaudir d’unes jornades divertides amb els 
companys | NS

La diada de futbol va aplegar un nombre elevat de participació i de públic

El cicle, que ha ofert un programa diverst, ha comptat 
amb el suport de les entitats esportives locals

Es farà del 31 d’agost al 10 de setembre a l’escola

La dansa oriental és una de les disciplines consolidades entre el públic femení

El curs de hip-hop ha tingut l’acollida entre les més joves



Rosa Bandrés
Una persona, un vestit. En un món dominat per les franquícies i on tots anem vestits com 
uniformats, hi ha racons, com un local del carrer Rosselló, on encara hi ha espai per a la imagina-
ció. Allà treballa des de fa dos anys Rosa Bandrés, una montcadenca de 48 anys que es dedica a 
convertir en vestits de festa, de núvia, o en el que li demanin, els desitjos de la seva clientela. La seva 
família sempre ha estat vinculada al textil i anys enrera va tenir botiga de venda directa a Montcada. 
Hem pogut veure els seus dissenys al Carnaval del municipi, ja que va ser l’encarregada de vestir 
la cort del Rei Carnestoltes. Al seu currículum també hi ha ninots, barrets, disfresses de tota mena 
i, fins i tot, un model de màscara per fer submarinisme. Al maig, Bandrés va presentar la seva col-
lecció Poesia a la fira del luxe de Peralada, però que ningú no s’espanti, això no significa que les 
seves peces siguin inaccessibles. “No sempre una creació única és més cara”, explica.

“Fer peces de roba a mida 
és l’esperit de la professió”

Amb una família dedicada a la cos-
tura, no és d’estranyar que vostè hi 
acabés entrant... 
Doncs tenia claríssim que l’últim que 
volia fer era cosir, perquè ho he viscut 
des de petita i sé com n’és de sacrifi-
cat, t’hi has d’estar moltes hores, mai 
plegues... Vaig començar a estudiar 
arquitectura, però ho vaig deixar. I sí, 
al final hi vaig caure i vaig estudiar 
disseny. 
Com ha exercit la professió? 
He voltat per diverses empreses del 
sector, he fet de freelance, però fa dos 
anys vaig tenir clar que volia guanyar-
me la vida amb el que m’agrada, que 
és tenir una persona al davant, parlar 
amb ella i fer-li una peça especial. 
Treballar per a una empresa és fred 
i limita molt la creativitat. Crec que el 
contacte personal recupera l’autèntic 
sentit d’aquesta feina.
Fer creacions úniques significa fugir 
de la moda?

No, perquè, en primer lloc, el que 
busca el client és anar còmode i 
si duu alguna cosa que no està de 
moda, no s’hi sent bé. A més, el que 
es porta no és per casualitat, respon a 
un moment social determinat. Si ens 
fixem, els colors de la roba són els 
mateixos que apareixen als anuncis o 
al grafisme. Ens envolta una imatge i 
no en podem defugir.
Què es porta ara?
Estrènyer la part baixa d’una peça i 
deixar-ne més ample la part de dalt, ja 
no es marca tant la cintura. També hi 
ha un retorn a la moda dels 80, amb 
mànigues i cinturons amples.
I quins són els colors de la crisi?
La crisi ens ha retornat als valors més 
conservadors. Tot i que es veu molt 
color, la gent aposta per tonalitats més 
segures i tornen els vestits rectes, que 
sempre s’han vist com més seriosos.
Per què som esclaus de la moda?
Perquè és la nostra carta de presen-

tació, ens vestim d’una determinada 
manera per relacionar-nos amb la 
resta de la gent i, fins i tot, per inte-
grar-nos en un grup determinat.

I encara està de moda fer-nos roba 
a mida? 
En l’àmbit de les núvies sí, perquè es 
busca l’exclusivitat, no trobar models 
repetits. La mare de la núvia també 
vol sentir-se diferent. És la segona en 
la línia successora de la reina de la 
festa en un casament! (Riu).
Sempre surt més car una peça a 
mida que comprar-la feta?
Depèn del que es busqui. La tendèn-

cia és pensar que és més car, però 
també és cert que nosaltres no hem 
de mantenir una estructura empresa-
rial com les grans firmes. El que tenim 
clar és que no podem competir, per 
exemple, amb vestits de núvia plens 
de pedreria com els que venen de 
Turquia, perquè hauríem de cobrar-
los a preu d’or i no els vendríem. Hem 
d’oferir altres coses, com dissenys in-
novadors.
Vostè es considera ben pagada?
La costura sempre ha estat relegada 
a un escalafó baix. La gent no troba 
estrany pagar cares les hores d’un 
arquitecte, però no entendria que no-
saltres cobréssim el mateix. Per això 
hem de treballar tantes hores, perquè 
la feina ens surti a compte.
Per què creu que el sector del textil 
ha perdut tant darrerament?
En un moment donat, les empreses 
espanyoles van deixar d’invertir a les 
seves fàbriques i van decidir comprar 

fora, sobretot a la Xina. Això ha impli-
cat la desaparició del procés de fa-
bricació, amb la pèrdua dels llocs de 
feina corresponents. La roba que ve 
de fora pot semblar molt maca, molt 
exòtica, però no passa pel controls als 
que estan sotmesos els teixits d’aquí. 
Per exemple, a Espanya no podem 
fer servir un líquid que emprenen a 
Itàlia per tal que la llana tingui un as-
pecte de delicadesa molt subtil. Tots 
els problemes es resoldrien si arreu hi 
hagués la mateixa normativa.
La moda encara ve de París?
L’alta costura, sí. En prêt-à-porter, la 
líder és Nova York i la moda jove neix 
a Londres, on tothom busca la inspira-
ció. A Milà li ha quedat el renom, però 
ha perdut molt. De tota manera, ara 
el mercat està a països com l’Índia, 
on les empreses s’hi estan expandint 
perquè s’estan creant grans centres 
comercials. Europa està deixant de 
ser el centre del món en la moda.

“La crisi al sector textil 
va començar quan els 
empresaris van deixar 
d’invertir aquí per 
comprar roba fora”

dissenyadora

A títol personal
SILVIA DÍAZ
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