
Atenció domiciliària
Montcada incrementa 
les subvencions PÀG. 15

Obres de la C-17
L’asfaltat dels laterals,
en dues setmanes  PÀG.  9

  S
AN

TI
 R

O
M

ER
O

PUBLICITAT
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> Esports: El CD Montcada mostra dubtes en l’estrena a la lliga i encara no coneix la victòria PÀG. 27

Els treballadors de l’obra s’afanyen aquests dies en les tasques per formigonar el carrer, entre la Casa de la Vila i la plaça de l’Església
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El formigonat, pas previ a la pavimentació
El carrer Major s’obrirà als vianants a principi de desembre PÀGS. 3 i 4
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L’Adif, disposada a negociar
Montcada Bifurcació | Reformes 
polèmiques a l’estació ferroviària

Trobada institucional | S’obre la 
via per arribar a un consens  PÀG. 5
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El 31 de desembre és la data 
ofi cial  que han donat l’alcalde, 
César Arrizabalaga (PSC), i el 
director executiu de les obres, Ja-
vier Navarro, per a l’acabament 
dels treballs de reforma del carrer 
Major. “Intentarem que per al 
pont de la Puríssima es pugui 
obrir al pas de vianants per fa-
cilitar així les compres de Na-
dal”, va anunciar l’edil durant la 
reunió que va convocar l’Ajunta-
ment el 3 de setembre amb veïns 
i comerciants per informar sobre 
l’estat dels treballs després del pe-
ríode vacacional. 
El trànsit rodat no podrà passar 
pel carrer Major fi ns a fi nal de ge-
ner perquè el paviment necessita 
un termini d’entre 20 i 30 dies per 
assentar-se. Per tant, el més pro-
bable és que la Cavalcada de Reis 
de l’any vinent no pugui passar 
pel carrer Major.

Operació formigó. Durant l’estiu 
s’han completat els treballs de 
soterrament dels serveis de tele-
fonia, electricitat i aigua potable i 
ara s’està fent el sistema de rec i 
de megafonia. El 7 de setembre 
van començar els treballs de for-
migonat al tram comprès entre el 
passeig Rocamora, a l’alçada de 
la Casa de la Vila, i el carrer Ge-
neralitat, que ja està pràcticament 
enllestit. La cruïlla entre Rocamo-
ra i el carrer Major, lloc de pas 
per a bona part dels alumnes del 
Sagrat Cor i el Reixac, va ser el 

primer tram que es va cobrir amb 
l’objectiu que estigués enllestit el 
14 de setembre, coincidint amb 
l’inici del curs escolar. Gairebé si-
multàniament també s’està treba-
llant sobre l’altre tram del carrer 
Major, des de Rocamora fi ns a 
Mossèn Castellví. 
El formigonat és el pas previ a la 
col·locació del paviment que l’em-
presa Rogasa té previst iniciar  a 
partir del 21 de setembre, dia en 
què arribarà el material –porfi t 
vermell– procedent de la Xina. 
L’operació més delicada és formi-
gonar els laterals del carrer ja que 
pot difi cultar en alguns moments 
l’accés als comerços. Arrizabala-
ga va demanar una mica més de 
paciència als comerciants perquè 
“aquesta actuació suposa inco-
moditats però s’està fent a bon 
ritme i quan s’acabi signifi carà 
el fi nal de les molèsties”.  

L’alcalde assegura als comerciants que les 
obres estaran enllestides el 31 de desembre
Els treballs de formigonat avancen a bon ritme i es preveu que el 21 de setembre pugui començar la col·locació del paviment

Laura Grau | Montcada

Actualitat

CARRER MAJOR

L’operació més feixuga 
es formigonar els 
laterals ja que pot 
difi cultar l’accés als 
comerços

En el moment de tancar aquesta edició, amb data 15 de setembre, aquest era l’aspecte dels treballs de formigonat del carrer Major, entre el passeig Rocamora i el carrer Mossèn Castellví

Actualitat
laveu.cat

OBERTURA ALS VIANANTS
A partir del pont de la Puríssima, inici de 
la campanya comercial del Nadal, està 
previst obrir la via al pas dels vianants
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 La reforma de Bogatell i Generalitat es retira del projecte del carrer Major

A la reunió, l’alcalde també va 
anunciar que l’arranjament dels 
carrers Bogatell i Generalitat 
es retira del projecte del carrer 
Major, fi nançat pel Fons Esta-
tal  d’Inversió Local (FEIL),  per 
poder concentrar tots els esfor-
ços en aquesta via.  Aquestes 
actuacions es faran a posteriori 
mitjançant noves vies de fi nan-
çament.  La remodelació del 
fi nal del carrer Bogatell, que 
dona accés a l’estació de tren 
de Montcada-Manresa, està 
condicionada per com es faci el 
desdoblament de la línia de tren 
Vic-Puigcerdà al seu pas pel 
municipi, l’estudi informatiu del 
qual determinava el seu trasllat 
a la cruïlla entre el carrer Major i 

Carretera Vella. Al fi nal de l’acte, 
l’Ajuntament va donar a conèi-
xer un audiovisual que mostra 
l’abans i el després de les obres 
del carrer Major mitjançant imat-
ges virtuals  en tres dimensions. 

El document, elaborat per l’em-
presa visita3D, també inclou les 
obres dels carrers Lleida i Alzina 
i es pot consultar a partir a tra-
vés de la pàgina web municipal 
(www.montcada.cat) | LG

D’esquerra a dreta, Joan Maresma, César Arrizabalaga i Javier Navarro, durant la reunió
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  Comerç es reuneix amb l’MCC per elaborar un Pla de Dinamització
Dues setmanes després que 
l’MCC demanés la seva dimis-
sió, el regidor de Comerç, Joan 
Carles Paredes (CiU), es va reu-
nir amb representants de l’MCC 
per posar fi l a l’agulla i començar 
a preparar les accions necessà-
ries per reactivar el comerç del 
centre un cop acabin les obres 
del carrer Major. “Volem que la 

gent sàpiga on és el centre, tin-
gui clar com arribar-hi i quina 
oferta comercial s’hi trobarà”, 
ha explicat.
El regidor d’Hisenda, Joan Ma-
resma (CiU), va anunciar que 
el govern intercedirà davant de 
les entitats bancàries “perquè 
els comerços puguin obtenir 
crèdits de liquidesa o inver-

sió”. El consistori també es va 
comprometre a assumir el cost 
de la reparació de les destros-
ses que hagin causat les obres 
en alguns elements de les fa-
çanes dels comerços, com ten-
dalls o persianes. Tots els bo-
tiguers que hagin sofert algun 
desperfecte poden presentar 
una instància a l’OAC | LG

En primer terme, els regidors Joan Carles Paredes i Carme Porro, i de peu, Antoni Trias, durant l’assemblea informativa del passat 3 de setembre
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El president de l’AV de Montcada 
Centre, Antoni Trias, considera 
que hi hagut una falta de plani-
fi cació de les obres i una política 
de fets consumats a les reunions 
de seguiment que s’han fet amb 
l’Ajuntament. “No hem pogut 
opinar sobre res, tot ja estava 
dat i beneït”, va dir durant l’as-
semblea que va convocar l’Ajun-
tament el 3 de setembre per ava-
luar l’estat de les obres del carrer 
Major. Trias també va demanar 
una data concreta de fi nalització 
dels treballs “que estan suposant 
un greu perjudici per a les bo-
tigues, que han reduït a més de 
la meitat els seus benefi cis”. El 
líder veï nal va posar en qüestió la 
seriositat de l’empresa construc-
tora pel que fa a les condicions 
laborals dels operaris de l’obra.

Paredes, dimissió. A la mateixa 
reunió el president de Montcada 
Centre Comerç (MCC), Jesús 
González, es va mostrar molt crí-
tic amb la gestió de la Regidoria 

de Comerç de l’Ajuntament i va 
demanar la dimissió del seu respo-
sable polític, Joan Carles Paredes 
(CiU), argumentant falta de sen-
sibilitat cap als comerciants: “Por-
tem molt temps reclamant un 
pla de dinamització del comerç 
per posar-lo en marxa quan el 
carrer estigui enllestit, però en-
cara estem esperant”. González 
també va lamentar que la Regido-
ria de Comerç no hagués trucat 
encara a la porta dels comerci-
ants. Els malestar dels botiguers, 
de fet, ja es va fer palès pública-
ment en el Ple del mes de juliol al 
qual van assistir amb cartells de 
protesta (veure pàgina 8).
Margarida Anglada, secretària de 
l’MCC, va qüestionar si aquest 
era un bon moment per fer les 
obres, referint-se a la crisi actual, 
i va defensar que el carrer Major 
fos transitable tot el dia. L’alcalde, 
César Arrizabalaga (PSC), va dei-
xar clara quina és l’aposta del go-
vern: “Volem la fórmula mixta, 
obert al trànsit al matí i només 
per als vianants, a la tarda”.

L’AV de Montcada Centre 
critica la gestió d’obres
El president de l’MCC demana la dimissió del regidor de Comerç

Laura Grau | Montcada

VALORACIONS
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El president de l’Administrador d’In-
fraestructures ferroviàries (Adif), 
Antonio González, es mostra pre-
disposat a arribar a un acord amb 
l’Ajuntament sobre la construcció 
del nou magatzem de manteni-
ment ferroviari a l’estació de Can 
Sant Joan. Això és el que es des-
prén del comunicat que ha fet el 
consistori després de la reunió 
que l’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC), i el primer tinent d’alcalde, 
Joan Maresma (CiU), van man-
tenir a Madrid amb González, el 
passat 16 de setembre. En aquesta 
trobada, el president de l’Adif es 
va comprometre a convocar una 
nova reunió amb l’assistència del 
director general del Ministeri de 
Foment, per intentar trobar una 
solució al confl icte.

La reivindicació de l’Ajuntament 
i de l’AV de Can Sant Joan se 
centra en desplaçar la polèmica 
nau –en construcció als terrenys 
de l’antic dipòsit de ferralla–, a 
l’altra banda de les vies  i traslla-
dar l’edifi ci de l’estació al costat 
del barri. Aquesta petició es va 

presentar fa uns mesos, en for-
ma d’al·legació, al Ministeri de 
Foment en relació amb el projec-
te de desdoblament de la línia de 
Vic. “Construir la nau al solar 
on està prevista perjudica al 
veïnat i condiciona el futur de 
l’estació”, afi rma l’alcalde. Des-
prés la reunió amb González, 
l’edil confi a poder arribar a una 
solució negociada del confl icte. 
L’AV dóna ple suport al consis-
tori: “Estem contents del posi-
cionament de l’Ajuntament i 
farem tot el que calgui perquè 
l’Adif atengui les nostres de-
mandes”, ha dit el president de 
l’entitat, José Luis Conejero. 

Notícies LA C-17, GAIREBÉ A PUNT
Les obres de soterrament del vial 
al seu pas per Mas Rampinyo 
entren en la recta fi nal

PÀG. 7

laveu.cat/noticies

La trobada entre l’alcalde i el president de 
l’Adif obre la porta a la vida de la negociació
El president de l’ens ferroviari, partidari d’arribar a un acord sobre la construcció del nou magatzem de manteniment consensuat amb el municipi
Pilar Abián | Redacció

ESTACIÓ DE CAN SANT JOAN

El president de 
l’Adif convocarà una 
segona reunió amb 
representants del 
Ministeri de Foment

DIADA REIVINDICATIVA
L’alcalde reclama en el 
seu parlament que no es 
retalli l’Estatut

PÀG. 9

L’alcalde, acompanyat per regidors i els portaveus municipals de tots els grups polítics, amb veïns davant la nau de l’Adif a Can Sant Joan
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L’Adif fa els 
sondejos del 
tercer pou de 
ventilació
L’Adif ha dut a terme les prospec-
cions per a la instal·lació del tercer 
pou de ventilació de la Línia d’Al-
ta Velocitat (LAV). Els sondejos es 
van fer durant la darrera setmana 
d’agost i la primera quinzena de 
setembre als carrers Guadiana i 
Rocamora. Les obres del primer 
pou, al Parc de les Aigües, enca-
ra no s’han enllestit i, fi ns que no 
acabin, no es podran iniciar les del 
segon, al costat de l’ambulatori de 
la plaça Lluís Companys | SD

 

L’Ajuntament en ple i l’AV de Can 
Sant Joan volen aconseguir que 
l’Administrador d’Infraestructures 
fer ro viàries (ADIF) faci marxa enre-
ra en el procés de construcció del 
centre de Manteniment de Rodalies 
–que es trasllada des de Sant An-
dreu Arenal a Montcada Bifurcació 
en estar afectat per les obres de la 
LAV– i han anunciat mobilitzacions 
per assolir el seu objectiu. La prime-
ra es va fer el 26 d’agost, a les 11h, 
davant del solar on s’està edifi cant 
la nau. Una cinquantena de veïns, 
encapçalats per l’alcalde, César 
Arrizabalaga (PSC), i els portaveus 
de tots els grups municipals –Joan 

Maresma (CiU), Josep M. González 
(ICV-EUiA), Eva García (PPC) i Mar-
ta Aguilar (ERC)– es van manifestar 
per reclamar que el magatzem es 
traslladi a l’altra banda de les vies. 
Des que es va anunciar la construc-
ció de la nau, l’Ajuntament ha fet 
diverses accions legals per aturar 
el projecte entre elles un Decret de 
paralització d’obres d’Alcaldia que 
l’Adif va aconseguir eludir a fi nal de 
juliol per decisió del Jutjat contenciós 
administratiu número 1 de Barcelo-
na. L’afer, que podria entrar en una 
via negociada, també s’ha posat en 
coneixement del síndic de Greuges i 
del defensor del poble | PA

Front comú de l’Ajuntament i l’AV de Can Sant Joan El dia 24 es 
tallarà la línia 
de França
A causa de les obres de la LAV, 
el 24 de setembre, de 5 a 7h, es 
tallarà el trànsit ferroviari per la 
línia de França. Renfe habilitarà 
un servei d’autobús especial per 
als usuaris que sortirà des del 
passeig Jaume I. Per aquest motiu 
cap vehicle no podrà aparcar en 
la vorera del CAP, des del centre 
sanitari fi ns al pas a nivell del car-
rer Pasqual, des del dia 23 a les 
20h fi ns al 24, a les 8h | LR
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La plantilla rebutja de ple la proposta 
d’indemnitzacions que ha fet la direcció

Els treballadors d’Aismalibar 
veuen el seu futur més negre 
després de l’última reunió entre 
els sindicats i la direcció, el dia 9. 
L’empresa va proposar a la planti-
lla –que vol reduir en un 80%– co-
brar les indemnitzacions del fons 
de garantia social –20 dies per any 
treballat– i, una vegada la com-
panyia hagi venut els terrenys, re-
bre la resta segons l’acord al qual 
s’arribi. Aismalibar també va con-
fi rmar al comitè d’empresa que, a 
partir d’ara, els circuits d’alumini 
que es fabricaven a Montcada es 
faran a la Xina. 
Els sindicats es mostren molt pes-
simistes davant d’aquestes mesu-

res i veuen el futur laboral de la 
vuitantena d’empleats molt incert. 
“Ens vam quedar molt sorpre-
sos d’aquests plantejaments 
perquè suposen donar una sor-
tida no negociada a la situació”, 
ha indicat el president del comitè 
d’empresa, José Antonio Grillo, 
qui ha anunciat que la plantilla 
prendrà mesures perquè no accep-
ta les propostes de la direcció.

Los lunes al sol. D’altra banda, la 
plataforma ‘Los lunes al sol’ es va 
reunir el dia 14 amb l’Associació 
d’Aturats de  Barcelona –creada a 
l’abril del 2009– per intercanviar 
experiències i dur accions conjun-
tes davant el panorama laboral. 

La companyia anuncia que els circuits d’alumini es faran ara a la Xina

Sílvia Alquézar | Mas Rampinyo

INDÚSTRIA I ECONOMIA

El Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) ha declarat 
nul·la la requalifi cació de terrenys 
que la Generalitat va aprovar al 
2005, a través de la qual va mo-
difi car el Pla General Metropolità 
(PGM) per tal que la planta mont-
cadenca de Barnices Valentine 
es traslladés de la Ribera a Can 
Milans. La justícia ha donat la raó 
a l’Ajuntament de la Llagosta, es-
timant el recurs que va presentar 
en contra. Per la seva banda, la 
Generalitat i l’empresa de pintu-
res han interposat un recurs de 
cassació al Suprem contra la sen-

tència. “Aquest dictamen obliga 
a què les parts implicades ini-
ciem un diàleg”, ha manifestat 
l’alcalde de la Llagosta, Antonio 
Rísquez (PSC). 
En l’operació, la Generalitat va 
modifi car el PGM i va requalifi car 
els actuals terrenys de zona ver-
da –a pocs metres del nucli urbà 
de la Llagosta– a zona industrial. 
A canvi, un espai tipifi cat com a 
industrial al polígon de Can Cuiàs 
passava a ser zona verda. La sen-
tència diu que aquest sector “des 
del punt de vista de l’ús ciuta-
dà, és inutilitzable” | SD

> Els tribunals anul·len el procés que 
va permetre el trasllat de Valentine

Els treballadors mantenen cada dilluns les concentracions batejades com ‘Los lunes al sol’
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Nissan acomiada 
un total de 689 
empleats
Els sindicats CCOO i Sigen-
USOC han presentat sengles 
recursos contra l’expedient de 
regulació d’ocupació (ERO) 
de Nissan, que la Generalitat 
va aprovar el 29 de juliol i que 
afecta 698 treballadors. Segons 
els sindicats, la mesura “no es-
tava justifi cada” i no s’ajusta 
a la realitat. La USOC recorda 
que la producció de la planta ca-
talana creixerà en el proper any 
quan s’hi traslladi la producció 
de la furgoneta X-83. Els sindi-
cats creuen que s’han utilitzat 
incorrectament els criteris d’aco-
miadament i que es podrien ha-
ver aplicat altres mesures no tan 
traumàtiques, com ara la suspen-
sió temporal de contractes | LR

2.774 aturats 
a Montcada a 
fi nal d’agost
Les dades del Departament de 
Treball de la Generalitat indi-
quen que a fi nal d’agost Montca-
da ha registrat una xifra de 2.774 
persones a l’atur, una dada lleu-
gerament inferior a la del juliol, 
amb 2.789 aturats. A la comarca 
del Vallès Occidental, la xifra se 
situa en 71.263 persones sense 
feina. A tot Catalunya, el nom-
bre de treballadors a l’atur és de 
519.129. La construcció i els ser-
veis són els àmbits on l’atur ha 
crescut més | SD

06
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Al voltant de 150 persones es 
van congregar a la plaça Joanot 
Martorell l’11 de setembre per 
participar en l’acte ofi cial que va 
organitzar l’Ajuntament per com-
memorar la Diada Nacional de 
Catalunya. La matinal va comen-
çar amb la tradicional hissada de 
la senyera per part dels Mossos 
d’Esquadra i la Policia Local, que 
va presidir l’alcalde, el socialista 
César Arrizabalaga (PSC), acom-
panyat dels portaveus dels grups 
municipals: Carles Guijarro 
(PSC), Joan Maresma (CiU); Jo-
sep Maria González (ICV-EUiA) 
i Eva García (PPC). Esquerra no 
va participar en l’acte institucio-
nal per considerar que no té prou 
caràcter reivindicatiu. Militants i 
simpatitzants de la formació van 
mostrar durant l’acte banderoles 
independentistes i una pancarta 
en memòria dels homes que van 
lluitar per les llibertats catalanes 
en la batalla del 1714. 

Estatut i crisi. En el seu parla-
ment, l’alcalde es va mostrar 
crític amb la possibilitat que el 
Tribunal Constitucional retalli 
l’Estatut: “Jurídicament pot ser 
una decisió impecable, però 
políticament i socialment és 
intolerable i no ens quedarem 
de braços plegats”, va afi rmar. 
L’alcalde també es va referir a la 
crisi i a la necessitat que les ad-
ministracions estiguin al costat 
dels més desafavorits.  Va cloure 
el seu discurs recordant la fi gura 
del jutge suplent Juan M. Solde-
villa, mort el 8 de setembre. El 
fundador de l’Agrupació Foto-
gràfi ca local, Cosme Oriol, re-
presentant de la societat civil, va 
reclamar unitat institucional i po-

lítica per defensar l’Estatut i va 
demanar “una oposició ferma 
al tancament de fàbriques i a 
l’augment dels impostos per a 
les classes més humils”. 
L’acte va cloure amb l’ofrena fl o-
ral, en la qual va participar una 
quarantena d’entitats, i amb la 
interpretació del Cant dels Sega-
dors. Enguany el PPC va decidir 
participar en l’acte de forma aus-
tera i destinar a Càritas el cost de 
l’ofrena fl oral (120 euros).

El futur de l’Estatut i la crisi 
centren els parlaments ofi cials
L’acte es va fer a la plaça Joanot Martorell amb l’assistència d’unes 150 persones 

Laura Grau | Montcada

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

 

Montcada i Reixac és una de les 25 
poblacions de Catalunya que es va 
afegir a la Marxa de Torxes per la In-
dependència, com a acte previ a la 
Diada. Els promotors d’aquesta inicia-
tiva van ser la Coordinadora d’Asso-
ciacions per la Llengua (CAL), l’ABI i 
l’Assemblea de Joves, que van convo-
car el 10 de setembre una vuitantena 
de persones per fer un recorregut des 
de la plaça Lluís Companys fi ns a La 

Unió de Mas Rampinyo. Abans d’ini-
ciar la marxa, representants de les en-
titats van llegir el manifest unitari de la 
Marxa de Torxes per la Independèn-
cia. Amb el títol Tornem a caminar, el 
manifest feia referència als greuges 
històrics que ha patit Catalunya res-
pecte l’Estat espanyol i defensava la 
creació d’un estat propi per fer front 
als reptes econòmics i socials del nou 
segle | LG

  La Marxa de les Torxes recorre Montcada

Dues representants de l’ACAF en el moment de fer la seva ofrena fl oral Un agent dels Mossos d’Esquadra i un de la Policia Local van hissar conjuntament la senyera

Com ja és tradicional, militants 
i simpatitzants de Convergència 
Democràctica de Catalunya (CDC) 
i d’altres forces catalanistes van 
commemorar la Diada fent una 
caminada fi ns al Turó de Mòia, 
situat a la Serralada de Marina. 
Un cop al cim, la comitiva va fer la 
hissada de la senyera | LR

> CDC puja al cim 
del Turó de Mòia
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Els promotors de la Marxa van llegir un manifest reivindicatiu a la plaça Lluís Companys
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L’Ajuntament tornarà als comer-
ciants dels carrers Major i Lleida 
el 25% de la taxa municipal de 
recollida de residus feta efectiva 
aquest 2009. La sessió plenària 
de juliol va aprovar-ne la de-
volució, amb el vot en contra 
d’Esquerra i del Partit Popular. 
ICV-EUiA, tot i votar a favor, 
va criticar una mesura que con-
sidera “vergonyosa”. El seu por-
taveu, Josep M. González, va dir 

que la bonifi cació es resumirà en 
3.600 euros per a tot el sector, 
una xifra que tant Marta Agui-
lar (Esquerra), com Eva García 
(PPC) van titllar de “rídicula”.  
Aquesta és una de les mesures 
compensatòries per pal·liar els 
efectes que estan produint sobre 
les vendes l’impacte de les obres 
de remodelació dels carrers Ma-
jor i Lleida, segons va defensar el 
president de l’Àrea Econòmica, 
Joan Maresma (CiU), juntament 
amb l’alcalde, César Arrizabala-
ga (PSC). “L’oposició utilitza 
de forma demagògica unes 
obres que són necessàries i que 
han de convertir el carrer Ma-
jor en l’eix insigne del centre”, 
va afi rmar l’alcalde. 
Durant la sessió plenària, un col-
lectiu de comerciants i veïns del 
carrer Major van exhibir pancar-
tes per criticar la gestió munici-
pal en el desenvolupament de les 
obres. La representant del col-
lectiu Marga Inglada va llegir un 
comunicat on expressava el ma-
lestar dels comerciants i instava 

al govern municipal a prendre 
mesures urgents: “Nosaltres no 
volem almoïnes”, va dir. 

Altres punts del Ple. En l’Àrea 
de Política Territorial, el Ple va 
aprovar el plec de condicions per 
adjudicar els serveis de deixa-
lleria i minideixalleria, amb un 
pressupost de sortida de 119.085 
euros, i un punt de tràmit relaci-
onat amb la construcció del futur 
hospital Ernest Lluch als antics 
terrenys de la fàbrica Redosa. 
Durant la sessió plenària, es va 
sotmetre a aprovació que l’Imp-
sòl, propietari de la parcel·la, rebi 
la condició d’administració ac-
tuant en el procés com a entitat 
urbanística especial de l’Ajunta-
ment de Montcada per gestionar 
el planejament del sector i agilitar 
així la construcció del nou equi-
pament sanitari. 
El Ple també va aprovar el nou 
reglament del cementiri muni-
cipal, que permetrà gestionar i 
controlar millor la propietat dels 
nínxols.

El govern bonifi carà els comerciants 
amb el 25% de la taxa de residus
L’oposició titlla de ‘ridícula’ la mesura, que s’aplicarà als carrers Major i Lleida 

Lluís Maldonado | Montcada

PLE DE JULIOL

 

Carles Guijarro actuarà a partir 
del Ple de setembre (dimecres, 
23, a les 19.30h) com a nou por-
taveu del grup municipal socialis-
ta, en substitució del president de 
l’Àrea de Política Territorial, Jordi 
Climent, qui va presentar la re-
núncia al càrrec a principi de mes 
per motiu personals. Guijarro té 
experiència en la matèria ja que 
que va ser portaveu des del 2001 
fi ns a la fi  de l’anterior mandat, 

al 2007. L’edil és el responsable 
d’Integració Social, Cooperació i 
Solidaritat i regidor delegat del Pla 
Integral de la Ribera. 
D’altra banda, al Ple de setembre 
el grup municipal d’ICV-EUiA pre-
senta una moció per acordar amb 
la resta de grups que es retiri la 
medalla d’or de la ciutat conce-
dida a Francisco Franco ara fa 
40 anys. Per fer-ho possible cal 
deixar sense efecte l’acord del 

Ple de la sessió extraordinària del 
24 d’abril de 1969, en què es va 
atorgar la distinció al dictador. En 
aquella data el govern municipal 
va decidir homenatjar Franco per 
la contribució econòmica que 
l’Estat va fer al municipi després 
de la riuada del 1962. El grup 
proposarà a la resta de forma-
cions que la moció sigui conjun-
ta i s’aprovi amb el consens del 
plenari | PA

Ple de setembre

Segons Maresma, la mesura vol ajudar a pal·liar els efectes de les obres en les vendes
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Nou portaveu del PSC i moció d’ICV-EUiA per retirar una medalla a Franco
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La línia 11 de metro, que acaba 
el seu recorregut al barri de Can 
Cuiàs, torna a funcionar des de 
mitjan setembre després d’haver 
estat tancada durant un mes. En 
aquest període s’ha cobert l’es-
tació de Torre del Baró-Vallbona 
i s’han instal·lat el sistema d’au-
tomatització  perquè els combois 
puguin circular sense conductor 
i el tancament automàtic de les 
andanes. Les obres, sufragades 
per Transports Metropolitans de 
Barcelona (TMB), estan pressu-
postades en un milió i mig d’eu-
ros | PA

El metro de Can Cuiàs 
reprèn el servei
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L’Ajuntament està redactant el projecte defi nitiu de remodelació de la pla-
ça Roja de la Font Pudenta, aprovat inicialment al Ple de juliol. “Amb la 
rehabilitació recuperarem per a tots els veïns un espai degradat que 
actualment només utilitzen els usuaris de l’aparcament i alguns propie-
taris de gossos”, ha indicat l’alcalde, César Arrizabalaga (PSC). Per arribar 
al màxim consens amb el veïnat, una delegació municipal va presentar el 
3 de setembre la primera proposta a l’AV de Font Pudenta-Muntanyeta, 
que, per la seva banda, s’encarregarà d’ensenyar-la al veïnat i recollir-
ne les seves aportacions. “Recuperar aquest espai és una reivindicació 
històrica del barri”, ha explicat la presidenta de l’AV, Júlia Sevilla. El pres-
supost de l’actuació és de 480.494 euros, una part dels quals es fi nançarà 
amb 180.000 euros del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 
per al 2010. El projecte pretén convertir aquest espai en una autèntica zona 
d’estada i de lleure per al veïnat, amb la incorporació de mobiliari urbà i 
atraccions infantils i l’eliminació de les barreres arquitectòniques | SD

> Projecte per remodelar la plaça Roja 
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Millores a les 
estacions de 
Mas Rampinyo 
i Can Sant Joan

El Ministeri de Foment, a través 
de l’empresa ferroviària Adif, 
ha anunciat que invertirà un to-
tal de 630.000 euros durant els 
pròxims mesos per modernitzar 
14 estacions de la línia d’ample 
convencional Barcelona-Puigcer-
dà de Renfe, entre les quals hi 
ha les de Montcada Bifurcació i 
Montcada-Ripollet. 
A través d’un comunicat, Fo-
ment ha explicat que a l’estació 
de Mas Rampinyo s’urbanitzarà 
l’entorn per millorar la seva inte-
gració en el barri, mitjançant el 
condicionament de l’aparcament 
i de la vegetació. A l’estació de 
Can Sant Joan –per on també 
circulen les línies 4 i 7 de Ro-
dalies– Foment ha anunciat que 
repararà la façana de l’edifi ci de 
viatgers.

Silvia Díaz l Redacció

Dones mortes des de l’1 de 
gener a Espanya víctimes 
de la violència masclista 

0 1 6
telèfon d’atenció a la víctima

45

C. Domènec Fins, 15 
Telèfon 935 651 122
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Gairebé tres anys després de 
l’inici de les obres –van comen-
çar al gener del 2007–, l’execució 
del projecte de soterrament de la 
C-17 al seu pas per Mas Rampi-
nyo es troba ja en la fase fi nal.
L’empresa pública Gisa, TEC-4 
Ingenieros Consultores –encar-
regada de la direcció d’obres– i 
la concessionària del projecte, 
Corsán Corviam, tenen previst 
dur a terme a fi nal de setem-
bre principi d’octubre l’asfaltat 
defi nitiu dels laterals així com 
l’acabament de les voreres i la 
instal·lació les senyalitzacions 
verticals. Per dur a terme aques-
ta fase de l’actuació urbanística, 
en determinats moments s’haurà 
de tallar i desviar el trànsit en el 
tram afectat. 
En paral·lel a les obres en marxa, 
s’està redactant el projecte que 
preveu l’ajardinament dels espais 
verds i l’asfaltat del carrer Beat 
Oriol, que inclou una rotonda en 
la confl uència d’aquest vial amb 
Narcís Monturiol, intervencions 
que sufragarà la Generalitat. 
L’Ajuntament, per la seva ban-
da, assumirà el cost d’urbanitzar 
l’espai que queda entre les dues 
noves rotondes de la C-17.

Estiu intens. Durant l’agost, coin-
cidint amb les vacances estivals, 

les obres van seguir a bon ritme 
i fi ns i tot es va poder avançar 
uns dies l’obertura de la rotonda 
de la plaça Espanya, que es va 
fer el 16 d’agost. Aquest accés ha 
permès recuperar l’entrada tradi-
cional al centre de Mas Rampi-
nyo  desplaçada durant dos anys 
al carrer del Sol. També s’han 
obert a la circulació els carrers 
Sant Tomàs i Santa Fe.  
Un cop fi nalitzades les obres del 
soterrament, l’equip de treball es 
traslladarà a la confl uència entre 
la C-17 i la N-150, on es construi-
rà un pas elevat que permeti aca-
bar amb els semàfors existents.

C-17

A fi nal de setembre es farà l’asfaltat 
defi nitiu dels carrils laterals del vial
L’accés al centre de Mas Rampinyo per la plaça Espanya es va restablir a l’agost amb l’obertura de la rotonda

Pilar Abián | Redacció

Un cop acabin les obres del vial, l’Ajuntament posarà en marxa el projecte per urbanitzar l’espai central que hi ha entre les dues rotondes
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Un foc a Vallbona, el 7 de setembre, va obligar a desallotjar un habitatge del carrer Cimal

Estiu sense incidents destacats 
malgrat les elevades temperatures

PREVENCIÓ D’INCENDIS

Tot i l’elevat risc d’incendis que hi 
ha hagut aquest estiu fruit de les 
altes temperatures, les zones fores-
tals de Montcada i Reixac incloses 
a la Serralada de Marina i al Parc 
de Collserola, espais que gestiona 
la Diputació de Barcelona, s’han 
mantingut fora de perill. Només 
dos focs –un a la Torre dels cunills  
que va cremar 4.000 m2 a fi nal de 
maig i un altre a la llera del Besòs, 
el 25 de juny– que van ser sofocats 
amb rapidesa, han alterat aquesta 
situació de tranquil·litat. “És obvi 
que cada vegada hi ha més 
conscienciació per part de la ciu-
tadania i això evita conductes de 
risc en el bosc”, ha explicat Víctor 
Garcia, tècnic de la Diputació de 
Barcelona, qui també ha assenya-
lat la importància de les tasques de 
manteniment que es fan a l’espai 
forestal: “Les desbrossades pe-
riòdiques fan que els camins 
i els vorals de les carreteres es 
mantinguin netes i no s’acumuli 
material combustible”.
Una quinzena de persones ha vet-
llat a diari per la protecció de la 
Serralada de Marina. Des de qua-
tre punts de guaita –un dels quals 
es troba situat al Turó de Mon-

cada– es podia detectar qualsevol 
focus d’incendi. “És cert que ha 
estat un estiu tranquil a Mont-
cada, però no pas a la resta de 
Catalunya, ja que a mitjan ju-
liol ja s’havia cremat el doble 
d’hectàrees que l’any passat”, 
ha assenyalat Eduard Martin, un 
dels guaites i, alhora, responsable 
dels voluntaris de l’Associació de 
Defensa Forestal (ADF) local. 

Ensurt. Malgrat no haver afectat 
el terme municipal, un incendi de-

clarat el 7 de setembre a la tarda 
al barri barceloní de Vallbona va 
obligar a mobilitzar 10 dotacions 
dels Bombers de la Generalitat i 
de Barcelona, 4 dotacions de la 
Policia Local i 2 de l’ADF. Les 
fl ames van estar a tocar de la 
muntanyeta de Can Sant Joan 
i es va haver de desallotjar, per 
precaució, una casa del carrer 
Cimal. El foc va cremar una hec-
tàrea i mitja de matolls a la zona 
propera al pont de l’autopista 
C-33.

Pilar Abian l Redacció

 

> Mor Juan María Soldevilla, Jutge de Pau suplent
El Jutge de Pau suplent de Montcada i 
Reixac, Juan María Soldevilla Olarte, va 
morir el 8 de setembre a causa d’un infart 
de miocardi, als 64 anys d’edat. Nascut a 
Logronyo l’any 1945, exercia com a Jut-
ge de Pau suplent des del 2003. Era una 
persona molt implicada en la societat civil 
montcadenca, especialment lligada a la 
vida cultural i, concretament, al món del 
teatre. Durant la seva joventut a Can Sant 
Joan va fer teatre al costat de l’actor Joan 
Dalmau | LR

Inspecció a 
establiments 
comercials

A partir del 28 de setembre, tèc-
nics de l’Ajuntament de Salut 
Pública i Consum i de la Dipu-
tació de Barcelona duran a terme 
la primera fase de la campanya 
d’inspecció a tintoreries, serveis 
d’assistència tècnica i agències 
de viatges del municipi amb 
l’objectiu de fer un seguiment del 
grau de compliment de la norma-
tiva vigent en matèria de consum, 
amb especial atenció a la indicació 
de preus, documentació i normes 
de qualitat. Així, els establiments 
estan obligats a tenir un cartell 
que indiqui l’horari comercial, 
amb els dies i hores d’obertura, i 
fulls de reclamació sempre a dis-
posició de l’usuari.
Tots els comerços afectats i les as-
sociacions de comerciants rebran 
una carta amb informació sobre 
el contingut de la campanya i les 
pautes a seguir. Hi haurà dues 
primeres fases d’inspecció i una 
tercera que es farà d’aquí a sis 
mesos per constatar que els esta-
bliments han adoptat les mesures 
pertinents | PA
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Eduard Martin, guaita del parc de la Serralada de Marina, fent tasques de vigilància

Pilar Abián l Redacció

> El Bus de l’aigua visita Montcada

El Bus de l’Aigua (imatge), de l’Obra Social de la Caixa del Mediterrani, visita la 
plaça Joanot Martorell fi ns al 19 de setembre. La unitat mòbil pretén donar a 
conèixer el valor de l’aigua des del punt de vista mediambiental, social i econò-
mic. “Conscienciem la població de la necessitat de fer un ús responsable de 
l’aigua i ho fem a través d’elements quotidians, com les aixetes i els WC”, ha 
explicat Marta Alcoceba, dinamitzadora del Bus. El projecte s’adreça especial-
ment als infants i algunes centres educatius de Montcada ja l’han visitat | SD
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L’ESTIU EN DOS MINUTS

A mitjan agost es van fer els treballs de desmantellament de 
la passarel·la de la Conreria que comunicava la Zona 21 de 
Terra Nostra entre els dos costats de l’autopista C-58. El pont 
estava afectat per les obres de construcció del carril bus i d’alta 
ocupació, que s’allargaran durant prop de 3 anys i que tenen 
un pressupost de 80 milions d’euros | PA

> Retirada la passarel·la de la C-58
L’Ajuntament ha instal·lat pilones a la vorera dreta del carrer Doc-
tor Buxó en sentit a l’escola CEIP Reixac amb l’objectiu d’evitar 
els aparcaments indeguts. En tractar-se d’un vial sense sortida i 
força transitat en les hores d’entrada i sortida al centre educatiu, 
l’estacionament de vehicles difi cultava els pas dels vianants. Amb 
aquesta actuació es vol millorar l’accessibilitat i la seguretat | PA

> Pilones a la vorera del CEIP Reixac

El col·lectiu de veïns contrari a les zones blaves ha emès un 
comunicat on es desvincula dels actes vandàlics registrats a les 
zones blaves provisionals del fi nal del carrer Colon i del carrer 
Generalitat. A mitjan d’agost les línies blaves que delimiten les 
places d’aparcament de pagament van aparéixer pintades de 
color blanc mitjançant un sprai | LG 

> Zones blaves pintades de blanc
Molt abans de les 16.30h, el 30 de juliol ja hi havia cues a l’entrada 
dels cinemes. No era un dia qualsevol. La nova direcció dels Cines 
Montcada va reobrir les sales en la seva nova etapa. Era d’hora, 
però la primera sessió de la tarda pagava la pena. Sis sales que tor-
naven a recobrar vida després que al maig haguessin tancat portes 
per problemes econòmics | SA  

> Els cinemes tornen a obrir 

L’Ajuntament va retre al juliol un reconeixement a la tasca dels vo-
luntaris de Protecció Civil i especialment a David Cascales, mont-
cadenc de 30 anys, ara resident al Prat, que en forma part des 
del 1998. L’alcalde, César Arrizabalaga, en nom del Consistori, va 
atorgar a Cascales una placa mentre que el president local dels 
voluntaris, José Jiménez, li va concedir una medalla | SD

> Homenatge a Protecció Civil

La Fundació Mediterrània va lliurar el 21 de juliol les claus 
de 29 habitatges protegits amb una mitjana de 76 m2 de su-
perfície i plaça d’aparcament. La promoció ha estat possible 
gràcies a l’acord assolit entre el consistori, la fundació i l’Inca-
sòl, l’organisme de la Generalitat de Catalunya propietari dels 
terrenys | SD

> Lliurament de pisos a Mas Duran

Rosa Virgili va celebrar al juliol el seu especial aniversari i 
va rebre la visita de l’alcalde, César Arrizabalaga, i d’una re-
presentant d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat que 
la van obsequiar per haver arribat als 100 anys. La dona 
va néixer a Barcelona i actualment viu a una residència de 
Terra Nostra | NS

> Rosa Virgili fa 100 anys
Prop d’un miler de persones va participar el 23 d’agost en l’acte 
central de la visita institucional que una delegació montcadenca 
va fer a Àguilas, localitat murciana agermanada amb Montcada 
i Reixac. L’acte va consistir en una cantada d’havaneres a càrrec 
del grup montcadenc L’Espingari i la degustació del típic rom 
cremat  | LR

> L’agermanament amb Àguilas és viu

Els ajuntaments de Montcada i Barcelona han acordat aquest 
estiu les condicions per traslladar 7,06 hectàrees amb qualifi -
cació d’equipaments esportius –ubicades actualment al dis-
tricte de Les Corts– al sector que envolta la Torre dels Frares. El 
pacte s’emmarca en el procés de requalifi cació de terrenys del 
miniestadi del FC Barcelona | LR

> Operació urbanística del FC Barcelona
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Societat
laveu.cat/societat

NOU SERVEI INTEGRAL 
Adimir obre el centre 
d’atenció integral i 
interdisciplinar per a nens

VIDEOS A LAVEU.CAT
A partir de l’octubre el portal de 
notícies multimèdia s’enriquirà 
amb l’actualitat àudiovisual

PÀG. 16 PÀG. 17

El 14 de setembre va començar el 
nou curs 2009-2010, marcat per 
l’entrada en vigor de la nova Llei 
d’Educativa de Catalunya (LEC), 
que incorpora canvis en la gestió 
dels centres educatius, i per les me-
sures de prevenció contra la grip A 
(veure pàg. 14). Un total de 3.090 
nens i nenes han iniciat les classes 
a infantil i primària i 2.092 joves 
a secundària, unes xifres simi-
lars a les del curs passat. “Amb 
la nostra oferta hem cobert la 
demanda existent”, ha indicat la 
regidora d’Educació, Ana Rivas 
(PSC). Com a novetat, s’han po-
sat en marxa les dues línies de P-3 
del CEIP Mas Rampinyo. 
Els infants dels centres públics 
s’han trobat amb instal·lacions re-
novades o encara en obres, com el 
pati i la pista esportiva del CEIP 
El Turó. “Hem consensuat un 
projecte de millora amb el cen-
tre, l’AMPA i la Regidoria d’Es-
ports i les obres podrien acabar 
a fi nal de mes”, ha avançat Rivas. 
Aquest estiu, Serveis Municipals 
ha fet actuacions de millora a tots 
els centres de titularitat pública.   

Secundària. Una de les princi-
pals novetats a secundària és la 
implantació a l’IES La Ferreria 
d’un nou curs de transició al tre-
ball, denominat PQPI-PTT, que 
arrencarà l’1 d’octubre amb dues 
classes de 30 alumnes. 

El projecte ha tingut molt bona 
acceptació ja que al curs d’auxi-

liar de venda, ofi cina i atenció al 
públic hi ha llista d’espera. A l’al-
tra branca, d’auxiliar de muntat-
ge i manteniment d’equipaments 
informàtics, encara hi ha places 
lliures. El pla pretén que els joves 
que han abacat l’ESO sense la ti-
tulació tinguin una nova oportu-
nitat per accedir al món laboral o 
bé als cicles formatius. 

D’altra banda, l’IES La Ferreria 
ha incorporat dos nous cicles 
formatius de grau mitjà. Un rep 
el nom ‘SMX. Sistemes micro-
informàtics i xarxes’ –del qual 
s’obriran dues línies– i una altra 
línia del curs de grau mitjà de 
cures d’auxiliar d’infermeria. Per 
contra, el centre no oferirà més el 
curs de grau mitjà de gestió admi-
nistrativa ni el de grau superior 
d’administració i fi nances. Segons 
ha informat el centre, la Genera-
litat els ha suprimit per manca 
d’alumnat. Una altra dada a des-
tacar és que aquest és el primer 
any que a l’IES Montserrat Miró 
no s’impartirà el batxillerat noc-
turn, una oferta que ha quedat 
suprimida malgrat les reiterades 
protestes d’alumnes i professorat. 

Escoles bressol. L’Escola Bressol 
Municipal (EBM) Can Casama-
da, la quarta de titularitat públi-
ca, s’ha posat en marxa provisi-
onalment a la llar d’infants de la 
plaça Lluís Companys i amb 41 
dels 74 alumnes que podrà acollir 
el futur edifi ci del carrer Colon. 
“Les obres van a bon ritme i el 

trasllat es podria fer al primer 
trimestre del 2010”, ha avançat 
Rivas (PSC). A l’octubre, l’Ajun-
tament enviarà una carta a les 
famílies amb infants susceptibles 
d’anar a l’aula de nadons de Can 
Casamada, de 7 places, infor-
mant-les del procés de matricula-
ció. La nova escola bressol la ges-
tiona l’empresa Educare XXI, la 
mateixa que s’encarrega de l’EBM 
Mitja Costa.
D’altra banda, gairebé 300 nens 
van començar el 4 de setembre 
el curs a les llars d’infants mu-
nicipals –Can Casamada (41), 
Font Freda (69), Mitja Costa (38) 
i Camí del Bosc (79)– i a la llar 
concertada Les Tres Bessones 
(57). També ha començat a fun-
cionar l’aula de nadons del Font 
Freda (7 places). Precisament 
aquesta escola ha estat en obres 
a l’agost per reparar les esquer-
des provocades pel pas del túnel 
de la LAV.

EDUCACIÓ

Silvia Díaz | Redacció

L’EBM Can Casamada 
ha començat a 
funcionar amb 41 
alumnes al centre de la 
plaça Lluís Companys

PI
LA

R
 A

BI
ÁN

La prevenció de la grip A marca l’inici 
del primer curs de la nova llei educativa
Més de 3.000 nens i nenes estan escolartizats als centres d’infantil i primària i al voltant de 2.000 joves, als instituts de secundària

Els alumnes del CEIP Reixac entrant a l’escola el primer dia de classe. Serveis Municipals ha pintat el centre durant aquest estiu
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El programa commemoratiu arrenca el 27 de setembre

La Salle celebra 100 anys 

L’abril del 2010 farà 100 anys que 
els Germans Cristians de La Salle  
van arribar a Montcada per fer-se 
càrrec de la nova escola que van 
impulsar diverses famílies adinera-
des per garantir que hi hagués una 
escola cristiana al municipi. Per 

commemorar aquesta efemèride, 
el centre ha preparat un ampli pro-
grama d’activitats que arrencarà el 
27 de setembre –amb una missa a 
l’església i una cercavila de la colla 
local de Gegants– i s’allargarà fi ns 
al juny del 2010 | LG

Els cartells penjats a la façana anuncien la celebració de l’efemèride des del passat juliol
L’IES La Ferreria 
ofereix un nou curs 
de transició al món 
laboral per a joves que 
no han superat l’ESO
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A partir del 21 de setembre els 
dos Centres d’Atenció Primària 
(CAP) de Montcada i Reixac i 
el centre municipal de salut de 
Can Sant Joan començaran a 
dispensar la vacuna contra la 
grip estacional. La campanya 
s’avançarà dues setmanes res-
pecte el calendari habitual amb 
previsió que durant la tardor es 
pugui posar en marxa la vacu-
nació contra la grip A. L’horari 
d’administració de la vacuna 
serà tant a Montcada i Reixac 
com a Les Indianes de 12.30 a 
13.45h i de 18.30 a 19.45h, del 21 
de setembre  fi ns al 2 d’octubre. 
A partir d’aquesta data i fi ns a 
fi nal de mes, caldrà anar a les 
consultes d’infermeria. 
Les persones que tenen indicada 
la vacunació –majors de 60 anys, 
malalts crònics, embarassades o 
professionals de determinats àm-
bits– poden adreçar-se a la seva 
consulta sense demanar cita prè-
via, tot i que si ho desitgen es po-

den programar trucant al telèfon 
902 111 444.

Recomanacions contra la grip A. A 
l’espera de rebre les directrius que 
fi nalment prengui la Generalitat 
respecte una possible campanya 
de vacunació contra la grip A, 
els responsables dels centres de 
salut del municipi recorden que 
les principals mesures de pre-
venció són extremar les normes 
d’higiene –rentar-se sovint les 
mans amb aigua i sabó i tapar-
se la boca i el nas en el moment 
de tossir o esternudar amb un 

mocador de paper i llençar-lo a 
les escombraries. “Tot i que s’ha 
generat molta alarma, el cert és 

que les mesures a prendre són 
les mateixes que ja s’apliquen 
amb la grip estacional”, ha ex-
plicat el responsable dels CAP 
del municipi, Miquel Barbany. 
Això vol dir que, davant d’un 
quadre de febre alta, tos, con-
gestió i malestar general, es re-
comana prendre analgèsics i an-
titèrmics, beure molts líquids, fer 
llit mentre durin els símptomes, 
evitar el contacte amb altres per-
sones, airejar l’habitació i evitar 
sortir al carrer durant set dies 
com a mínim. 
“El millor és fer repòs i quedar-
se a casa, ja que si el malalt va 
al CAP o a l’hospital el que fa 
és escampar el virus”, explica la 
pediatra Irene Cercós. En el cas 
que la febre sigui molt elevada, 
Sanitat aconsella trucar al CAP 
i parlar amb un metge que valo-
rarà si cal fer visita domiciliària. 
Precisament per evitar la propa-
gació de la grip A, els professio-
nals adoptaran mesures com l’ús 
de mascaretes. 

SALUT

La vacuna se subministrarà a partir del 21 de setembre en horari de matí i tarda

Sanitat avança la campanya de 
vacunació de la grip estacional

Pilar Abián | Redacció

A les escoles, el professorat promou entre l’alumnat l’hàbit de rentar-se sovint les mans
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Per prevenir la grip A 
cal rentar-se sovint 
les mans amb aigua 
i sabó i utilitzar 
mocadors d’un sol ús

 Informació als centres educatius
Les repercussions que tindrà la 
grip A durant els propers mesos és 
tota una incògnita, encara que sí 
es preveu que hi hagi força baixes 
laborals. Per això la Generalitat al 
seu web gencat.cat ha habilitat un 
espai especial amb recomanacions 
per a empreses i centres educatius. 
També l’Ajuntament ha contribuït 
a difondre les mesures preventives 
entre les escoles i, des de la Regi-
doria de Salut Pública i Consum 
en coordinació amb Educació, es 
va fer una reunió el 9 de setembre 

a la qual van assistir els responsa-
bles dels CAP i els directors dels 
centres. “Hi ha un interès general 
i per això hem promogut aquesta 
trobada amb l’objectiu de resoldre 
dubtes i incidir en els hàbits d’hi-
giene per prevenir la transmissió 
de la malaltia”, ha dit la regidora 
de Salut Pública i Consum, M. Car-
men González (CiU). Tots els cen-
tres promouran la norma de rentar-
se les mans amb freqüència, fer ús 
de mocadors de paper i no dur els 
nens a l’escola si estan malalts | PA
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L’Ajuntament rebrà gairebé el doble de diners per desenvolupar els programes que té en marxa 

La Generalitat augmenta un 92% 
la subvenció per a serveis socials

Montcada i Reixac rebrà enguany 
d’Acció Social i Ciutadania un to-
tal de 957.000 euros, gairebé el do-
ble del que va rebre l’any passat. 
Bona part dels diners es destinarà 
a  cobrir el servei d’atenció domi-
ciliària, que ha crescut substancial-
ment des de l’entrada en vigor de 
la llei de serveis socials i de la llei 
d’atenció a la dependència. Fa un 
any treballaven en aquest àmbit 
una quarantena de persones men-
tre que a data d’avui n’hi ha prop 
de seixanta que atén al voltant de 
300 usuaris. 
El 7 de setembre, l’alcalde, César 
Arrizabalaga (PSC), i el director 

general de Serveis Territorials 
de Barcelona del Departament 
d’Acció Social i Ciutadania, Josep 
Maria González-Cambray, van 
signar a l’Alcaldia el contracte 
programa.  

“Aquest és l’ajuntament de tot 
Catalunya que rebrà més diners 
i això respon a la bona tasca 
que està duent a terme”, va dir 

González- Cambray, tot recordant 
que la nova Llei de Serveis Socials 
aposta per la descentralització i per 
donar més protagonisme a les ad-
ministracions locals. Arrizabalaga, 
per la seva banda, va destacar “la 
importància de destinar recur-
sos a serveis socials en l’actual 
context de crisi, ja moltes famí-
lies ho estan passant malament 
i s’adrecen al consistori a dema-
nar ajut”. La regidora de Serveis 
Socials, M. Carmen González 
(CiU), va agrair especialment “el 
treball dels professionals que a 
diari dediquen tots els seus es-
forços a atendre els usuaris el 
millor possible”. 

Pilar Abián | Montcada

L’Ajuntament local és el 
que rebrà més diners 
de tot Catalunya per la 
tasca que duu a terme

 Cooperació en serveis d’atenció especials
A través dels contractes progra-
ma com el que ha signat l’Ajun-
tament, el Departament d’Acció 
Social i Ciutadania coopera en el 
fi nançament de programes lo-
cals i comarcals que fan referèn-
cia als serveis socials d’atenció 
primària; al transport adaptat; a 
l’atenció especialitzada de per-
sones amb disminució; l’atenció 
especialitzada a la gent gran 
amb dependència; les drogo-

dependències i la prevenció de 
la Sida; l’impuls i l’ordenació de 
la promoció de l’autonomia per-
sonal i l’atenció a les persones 
amb situació de dependència; 
la inclusió social; l’atenció a la 
infància i l’adolescència; les fa-
mílies monoparentals; les dones 
i els seus fi lls/es en situació de 
violència masclista; i la integra-
ció de les persones estrangeres 
immigrants | PA

La Regidoria d’Integració, Co-
operació i Solidaritat, en el marc 
del programa Construir l’Entorn, 
i les entitats Ibno Sina, Dikhe 
Bafarara –formades per veïns de 
països africans– i Pakistan Cul-
tural treballaran plegades en el 
projecte ‘Generant entorns per a 
la inclusió’, que pretén afavorir la 
recreació dels valors culturals de 
la societat d’origen com a eina 
per a la inclusió dels immigrants. 
Aquests objectius es plasmaran 
en activitats diverses | SD

APORTACIONS A PROJECTES SOCIALS
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Andròmines ha guanyat el primer Premi Acció Educadora convocat pel departament del PEC

Engrunes i Andròmines reben ajudes 
per a la reinserció dels desafavorits

L’Obra Social de Caixa Terrassa ha 
atorgat una subvenció de 12.000 
euros a la Fundació Engrunes, 
amb seu al Coll de Montcada, i 
una altra de la mateixa quantitat a 
Andròmines, que gestiona la deixa-
lleria, la minideixalleria i la nau de 
reciclatge del municipi. El projecte 
d’Andròmines rep el nom ‘Infor-
màtica íntegra’ i és per a la creació 
d’un espai a la nau de reciclatge de 

la Ferreria per tal que persones en 
risc d’exclusió puguin crear xarxes 
sota l’entorn Linux, que aniran a 
presons catalanes.  Amb la subven-
ció rebuda, Engrunes continuarà 
desenvolupant la seva tasca integra-
dora de persones en risc d’exclusió 
social. Fonts de l’organització han 
explicat que els diners fi nançaran 
la contractació de tècnics i educa-
dors d’acompanyament dels usua-
ris durant almenys dos mesos.  

Premi del PEC. Andròmines ha 
guanyat la primera edició del 
Premi Acció Educadora convo-
cat pel departament del Projecte 
Educatiu de Ciutat (PEC), per 
una iniciativa dedicada al foment 
de la formació informàtica entre 
els alumnes i les seves famílies. El 
projecte s’ha dut a terme al CEIP 
El Turó i al llarg d’aquest curs 
acadèmic es continuarà a l’IES 
La Ribera.

Silvia Díaz | Redacció

Aula que Andròmines ha muntat a la presó
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L’atenció domiciliària ha crescut des de l’entrada en vigor de la llei de dependència

Acord per afavorir 
la integració dels 
immigrants
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El CEIP El Turó (Montiu, 18) 
s’ha agermanat amb el centre 
educatiu Cristóbal Colón de Na-
hulingo, el municipi d’El Salva-
dor agermanat amb Montcada. El 
protocol i les fórmules per mante-
nir la relació entre les dues escoles 
el van establir al juliol les dues 
professores montcadenques que 
van viatjar a l’Amèrica Central, 
Imma Espinosa i Carolina Gon-
zález. L’agermanament consistirà 
en l’intercanvi de material audio-
visual per explicar als alumnes el 
funcionament i les festes que habi-
tualment es fan a cada escola.
Les mestres també han tornat a 
casa amb cartes dels nens de les 
escoles de Nahulingo que lliura-
ran als alumnes d’El Turó al llarg 
dels primers dies de curs. Aquesta 
acció forma part del projecte edu-
catiu ‘Missatges d’unió’, que tam-
bé consistia a fer trobades amb el 
professorat salvadorenc per millo-
rar la docència de les escoles de 
Nahulingo. Allà, els infants estan 
condicionats per l’economia fami-

liar. “Els pares volen que els fi lls 
estudiïn, però també els necessi-
ten per treballar i per això hi ha 
un elevat absentisme”, ha expli-
cat González.

Projectes municipals. El viatge de 
González i Espinosa s’emmarcava 
en el Pla Director de Coopera-
ció local motiu pel qual les dues 
mestres també han comprovat 
l’estat dels projectes duts a terme 
a El Salvador amb fi nançament 
provinent de l’Ajuntament i de 
l’ong Tazumal. “Els projectes 
van avançant, però alguns a 

un ritme força lent”, ha des-
tacat Espinosa. La incorporació 
de làmines a cases afectades per 
fenòmens naturals, l’ambulància i 
la dotació de material informàtic 
per a escoles ja són un fet però a 
d’altres projectes, com el Museu, 
encara queda feina a fer. “Hem 
proposat que hi destinin una 
persona per dinamitzar-lo”, ha 
indicat la professora.
D’altra banda, el 27 de setembre 
arribarà a Montcada una delega-
ció formada per cinc alcaldes d’El 
Salvador amb l’objectiu de pro-
moure projectes de cooperació.

Les relacions les han ratifi cat les dues mestres montcadenques que van viajar al juliol a El Salvador

COOPERACIÓ

El CEIP El Turó s’agermana amb 
l’escola Cristóbal Colón de Nahulingo

Silvia Díaz | Montcada

Les dues mestres (dreta) van assistir a la inauguració del centre lúdic El pescadito de oro

Adimir obre a Terra Nostra 
el centre d’atenció integral
Adimir ha posat en marxa aquest 
mes de setembre a les instal·lacions 
de l’entitat (Crisantems, sn) el 
centre d’Atenció Integral i Inter-
disciplinar per a nens discapaci-
tats majors de 6 anys. El projecte 
compta, de moment, amb una 
desena d’usuaris i es fi nancia ex-
clusivament amb les aportacions 
de les famílies. El cost de la tera-
pia psicopedagògica d’una hora a 
la setmana és de 220 euros, men-
tre que la fi sioteràpia –que es fa 
part a la piscina Montcada Aqua i 
part a les instal·lacions d’Adimir– 
costa 86 euros dels quals 50 són 
subvencionats per l’Ajuntament. 
“El fet que el cost d’aquestes 

teràpies l’hagin d’assumir les fa-
mílies és un hàndicap, per això 
un dels nostres objectius és de-
mostrar que aquest tipus de cen-
tres funcionen i que han de ser 
fi nançats per les administracions 
públiques”, explica Carolina Ibá-
ñez, portaveu d’Adimir. L’entitat 
ha fet un important esforç per 
adequar les seves instal·lacions a 
les necessitats del servei que ofe-
reix i espera poder adequar en el 
futur el solar que l’envolta com a 
parc terapèutic. “Volem que els 
usuaris i les seves famílies tin-
guin aquí un espai de referèn-
cia on poder fer teràpies, for-
mació i tenir també moments 
d’esbarjo”, ha indicat Ibáñez.

 

> Constituïda l’associació de colombians
L’Asociación Colombiana Cultural-Religiosa ja ha estat registrada ofi cialment 
com a entitat i a partir d’aquest mes té previst iniciar la seva programació 
d’activitats al Centre Cívic La Ribera. L’entitat està formada per un grup de 
colombians que viu al barri 
però que vol ampliar el seu 
nombre de socis donant-se 
a conèixer a tota la població. 
“Ara tenim coneixement 
d’una trentena de famílies 
colombianes residents al 
municipi, però estem con-
vençuts que n’hi ha moltes 
més i volem ser la seva re-
ferència”, ha explicat Juan 
Manuel Fuentes, portaveu 
de l’associació | PA

Pilar Abián | Terra Nostra

> Jornades per a malalts de fi bromiàlgia
La Xarxa de Dinamització Sociocultural organitza unes jornades a la Casa 
de la Vila sobre relaxació i benestar, adreçades a persones que pateixen fi -
bromiàlgia i síndrome de fatiga crònica, que començaran el 6 d’octubre. Hi 
ha 15 places disponibles i si la demanda és superior a l’oferta, l’1 d’octubre 
es farà un sorteig per adjudicar-les entre els inscrits, que tindrà lloc a les 
17h, a la sala institucional de la Casa de la Vila. Per fer la inscripció cal 
adreçar-se a la recepció de l’equipament (Major, 32) | SD

> Dona i Igualtat organitza cursos de formació
La Regidoria de Dona i Igualtat reinicia les seves activitats de formació i 
desenvolupament personal adreçats a dones majors d’edat residents al 
municipi. Per tal de promoure l’accés de les dones a les tecnologies de la 
informació i Comunicació (TICS), a fi nal de setembre començarà un nou curs 
d’iniciació a la Informàtica. Els cursos es realitzaran a la Casa de la Vila i al Kur-
saal. Així mateix, al Centre Cívic Can Cuiàs es portarà a terme un taller de bio-
dansa, que busca desenvolupar l’afectivitat, la creativitat i la vitalitat. Les dones 
interessades poden demanar informació a l’ Ofi cina d’Atenció a la Dona (935 
651 121), al Kursaal (934 451 888 per als cursos d’Informàtica) o al Centre 
Cívic Can Cuiàs (935 758 705 per a les classes de Biodansa) | PA

La psicòloga Carme Fernández en una sessió de teràpia personalitzada amb Luis Pablo Jiménez
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El portal de notícies laveu.cat in-
corporarà a partir d’ara amb re-
gularitat els videos com a comple-
ment a la informació que ofereix 
a diari. La voluntat del mitjà, que 
gestiona Montcada Comunicació, 
és poder oferir fi lmacions que 
complementin els fets d’actualitat. 
“Volem donar al web un valor 
afegit per explicar el dia a dia 
i també oferir als nostres inter-
nautes reportatges de produc-
ció pròpia”, ha explicat el gerent 
de l’organisme, Lluís Maldona-
do. Precisament, la presentació 
d’aquest projecte es farà el 30 de 
setembre, a les 20h, a l’Auditori 
amb la projecció d’un documental 
sobre la història d’Aismalibar, que 
inclou força testimonis de perso-
nes vinculades amb l’empresa al 
llarg de la seva vida.

Nou repte. L’aposta pel video su-
posa un nou repte per a Mont-
cada Comunicació. “Laveu.
cat serà el suport en què con-

fl ueixin els dos mitjans tradicio-
nals del departament, La Veu i 
Montcada Ràdio, i els nostres 
esforços van en la línia d’oferir 
a l’internauta informació escri-
ta, gràfi ca i audiovisual en un 
únic portal”, apunta Maldona-
do. Amb aquest objectiu, bona 

part dels espais d’informació 
que produïa l’emissora munici-
pal s’adaptaran al format video. 
L’actualitat a Montcada Ràdio 
s’oferirà en el marc d’una fórmu-
la musical cada hora a dos quarts 
(des de les 9.30 i fi ns a les 18.30h) 
i a les 13 i les 19h en punt. A ban-

da de la programació convencio-
nal, des de les 19.30h a la mitja-
nit Montcada Ràdio comptarà, a 
partir del 28 de setembre, amb la 
participació d’una quarantena de 
col·laboradors que oferiran els 
seus propis programes (consultar 
www.montcadaradio.com).

COMUNICACIÓ

Montcada Comunicació presenta el 30 de setembre a l’Auditori un documental sobre la història d’Aismalibar

El portal laveu.cat incorpora el video 
per tractar la informació d’actualitat
Pilar Abián | Redacció

Un equip de Montcada Comunicació fi lma el passat 15 de setembre la inauguració de l’exposició del pintor Josep M. Pons a la Casa de la Vila

Georgina Vendrell, 
de nou a la 080 
Barcelona Fashion
La montcadenca Georgina Ven-
drell ha presentat la seva col·lecció 
de roba masculina per a la tardor-
hivern del 2010 a la darrera l’edició 
del 080 Barcelona Fashion, que es 
va celebrar a principi de setem-
bre. Per segon any consecutiu, la 
dissenyadora de Terra Nostra ha 
participat en aquesta passarel·la, 
però si bé l’any passat hi va des-
fi lar, enguany la seva presència ha 
estat a través d’un estand on ha 
mostrat les seves peces amb teixit 
tecnològic, amb un predomini dels 
colors terra. De fet, Vendrell no ha 
estat present a l’esdeveniment per-
què mentre se celebrava estava de 
viatge a Islàndia, on ha presentat 
la seva col·lecció de tardor 2009, 
denominada 51 | SD

Estand de Vendrell a la ‘080 BCN Fashion’
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SETMANA DE LA MOBILITAT

El Centre Cívic La Ribera i Can Tauler s’afegeixen enguany a la convocatòria

L’acte central del programa serà la 
pedalada que es farà el 4 d’octubre

‘Un ambient millor a les nostres 
ciutats’ és el lema de l’edició del 
2009 de la Setmana Europea de 
la Mobilitat, a la qual s’hi afegeix 
un any més l’Ajuntament amb un 
programa d’activitats coordinat pel 
servei municipal de Medi Ambient, 
adreçat a fomentar l’ús del trans-
port públic i mediambientalment 
sostenible. Les activitats arrenquen 
el 21 de setembre amb una gimca-
na de cars a la Ribera (18h). Les 
inscripcions s’han fer al Centre Cí-
vic del barri (Llevant, 10). 
La Regidoria d’Infància i Joventut 
col·labora amb el programa amb 
tres activitats. El dia 23, Can Tau-
ler oferirà un taller de reparació de 
bicicletes (18h) i el dia 26 es farà 
una sortida en bicicleta (10h), que 
començarà a l’equipament (Balmes, 
16). El dia 29 es farà una cursa de 
transports durant la qual grups de 
joves hauran d’arribar a una desti-
nació proposada per l’organització 
amb diferents mitjans de transports. 
“Volem evidenciar que fer servir 
el transport col·lectiu o sosteni-
ble no només genera benefi cis 
ambientals sinó també suposa 

un estalvi de temps, de diners i 
una major tranquil·litat per als 
usuaris”, ha destacat la regidora de 
Medi Ambient i Infància i Joventut, 
Eva Gonzalo (PSC), qui també ha 
avançat que un dels objectius de 
les propostes és conscienciar els jo-
ves de la importància de fer servir 
transports alternatius al cotxe.

Pedalada. L’acte central serà la pe-
dalada del 4 d’octubre, organitzada 
per l’AV de Montcada Nova amb 
el suport de l’Ajuntament i l’entitat 
Montcada en Bici. Per segon any 

consecutiu es fusionen en una úni-
ca activitat la tradicional sortida de 
l’entitat veïnal i la pedalada contra 
el canvi climàtic promoguda pel 
Consistori. Els interessats a partici-
par s’hauran de trobar al parc Sal-
vador Allende a les 11h. El recorre-
gut, de 10 quilòmetres, continuarà 
pel Mas Duran, Mas Rampinyo i 
el Pla d’en Coll, amb una aturada 
a la plaça Joan Fuster. L’itinerari se-
guirà per la Font Pudenta i Terra 
Nostra. Com a novetat, es pujarà 
fi ns a Ca n’Oller. La tornada serà 
per l’interior de Terra Nostra.

Silvia Díaz | Redacció
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La sortida destinada a observar 
aus migratòries i rapin yaires a 
la Serralada de Marina obre el 
calendari d’activitats de natura de la 
tardor coordinat pel servei de Medi 
Ambient (19 de setembre, de 9.30 a 
12.30h). El dia 3 d’octubre es farà la 
sisena edició de l’anellament científi c 
d’ocells al Besòs, una activitat 
per a tota la família que permet 
observar de prop i identifi car les aus 
habituals al riu, el que facilita també 
el coneixement i l’evolució de les 

poblacions d’ocells. Els interessats 
s’han de trobar a les 9h a la llera 
del Besòs, a l’alçada de la Casa 
de les Aigües. D’altra banda, el 25 
d’octubre Medi Ambient organitza 
un recorregut per la història de 
l’aigua, des de la Trinitat Vella fi ns 
a la Casa de les Aigües. Totes les 
activitats són gratuïtes però s’ha de 
fer inscripció prèvia a l’Ajuntament, 
per telèfon (935 726 474), de 9 a 
14h, o bé enviant un correu eletrònic 
a mediambient@montcada.org | SD 

> Activitats de natura a la tardor 

La pedalada de l’edició de l’any passat va aplegar força participants
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 L’MCC tanca la campanya ‘Obert per obres’
Montcada Centre Comerç (MCC) ha 
tancat la campanya de promoció 
de les botigues de carrer Major, 
Obert per obres, amb un balanç 
positiu “tot i que esperàvem 
més vendes”, ha reconegut 
el president de l’entitat, Jesús 
González. El 14 de setembre va 
tenir lloc el darrer sorteig d’un 
val de 300 euros a gastar en 

establilments adherits a l’MCC. 
La guanyadora va ser Anabel 
González i el premi el va lliurar la 
perruqueria Disla. D’altra banda, 
el 6 de setembre l’entitat va 
organitzar la fi ra de liquidacions 
d’estiu –a la imatge– al carrer 
Guadiana. El públic assistent va 
poder adquirir productes a preu 
de saldo | SD
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Agenda
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‘Aismalibar, una fàbrica 
de somnis”
Presentació del documental de Montcada 
Comunicació sobre la història d’Aismalibar

Jornades Europees 
del Patrimoni
Xerrada i visita al Rec Comtal 
i a la Casa de les Aigües

30 DE SETEMBRE, A LES 20H
AUDITORI MUNICIPAL

26 DE SETEMBRE, DE 10 A 13H
MUSEU MUNICIPAL

18 l divendres
Hora del conte. Contes al cabàs, a cà-
rrec de Rosa Fité. Hora: 18h. Lloc: Bi-
blioteca Elisenda de Montcada.

Inauguració. De la Festa Major de Can 
Cuiàs, amb una cercavila i animació. 
Hora: 18.30h. Lloc: Centre Cívic Can 
Cuiàs (veure la resta d’actes a la pàgina 
24).

19 l dissabte
Activitats de natura. Observació d’aus 
rapinyaires i migratòries als cims de la 
Serralada de Marina. Punt de trobada: 
Ajuntament (av. de la Unitat, 6). Hora: 
9.30h. Inscripcions al Servei de Medi Am-
bient (mediambient@montcada.org).

Sortida. En bicicleta dins del programa 
Dissabtes d’esport i aventura. Organit-
za: Espai Jove Can Tauler.

Presentació. De tots els equips del CFS 
Mausa-Montcada. Hora: 17h. Lloc: Pa-
velló Miquel Poblet.

20 l diumenge
Festa. Paella popular del Centro Agui-
leño de Montcada. Hora: 11.30. Lloc: 
Hotel d’Entitats de Can Sant Joan.

21 l dilluns
Setmana mobilitat. Gimcana de cars. 
Hora: 18h. Lloc: la Ribera. Inscripcions 
al Centre Cívic La Ribera.

22 l dimarts
Inauguració. De l’exposició de pintura 
de Lluís C. Pericó. Hora: 19.30h. Lloc: 
Auditori Municipal.

23 l dimecres
Taller. De reparació de bicicletes. Hora: 
18h. Lloc: Can Tauler.

25 l divendres
Hora del conte. Contes de la Rata Rufi -
na, a càrrec de Carles Alcoberro. Hora: 
18h. Lloc: Biblioteca de Can Sant Joan.     

26 l dissabte
Jornades. Europees del Patrimoni. Xer-
rada sobre el patrimoni industrial mont-
cadenc i visita al Rec Comtal i a la Casa 
de les Aigües.  Hora: De 10 a 13h. Lloc: 
Museu Municipal.

Concert. De jazz a càrrec de Gumbo 
Jass Band.Hora: 22.30h. Lloc: Abi. 
Preu: 7 euros, amb descomptes per als 
socis i els grups de tres (5 euros). 

27 l diumenge
Inauguració. Dels actes del Centenari 
del col·legi La Salle Montcada amb una 
missa i una cercavila amb la Colla de 
Gegants de Montcada. Hora: 12h. Lloc: 
Església de Santa Engràcia.

28 l dilluns
Xerrada. Característiques del sistema 
educatiu, a càrrec de Núria Sixto, tècni-
ca d’Educació. Hora: 18h. Lloc: Centre 
Cívic La Ribera. 

30 l dimecres
Presentació. Del documental “Aismali-
bar, una fàbrica de somnis”, de Mont-
cada Comunicació. Hora: 20h. Lloc: 
Auditori Municipal.

1 l dijous
Reunió. Per elaborar el pacte ciutadà 
contra la violència de gènere. Hora: 
19h. Lloc: Casa de la Vila.

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
‘Abans i avui’ a 
Montcada, del 
pintor Josep M. 
Pons
Fins al 18 d’octubre

sala 
principal

EXPOSICIÓ
DE PINTURA
d’Araceli Ramírez

Fins al 18 d’octubre
Sala Sebastià Heredia

Ajuntament 935 726 474
Ambulàncies 061
Atenció ciutadana 010
Sanitat Respon 902 111 444
Mossos d’Esquadra 088-112
Policia Local 092
Policia Nacional 935 642 450
Taxis 936 917 600Te
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Rivas, c. Conca,10
Duran, av. Terra Nostra, 37
J.Recasens, av. Catalunya, 65
Guix, c. Major, 25
Miró, c. Orquidea, 8
J. Relat, c. Major, 89
Pardo, c. Masia, 2
Vila Nieto, Països Catalans, 51
J. Vila, pg. Jaume I, 26

18 19 20

25 26 2722 23 2421

29 528

Recasens V.Nieto V.Nieto

Guix Recasens RecasensDuran J.Vila PardoRivas

PardoRivas Duran J.VilaJ.Relat

30 21
Guix Guix

3 4

             setembre/octubre

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

Exposició 
TALLA I ESCULTURA
Alumnes de l’Escola Municipal 
de Talla i Escultura
Fins al 20 de setembre

Exposició
DE PINTURA
de Lluís C. Pericó
22 de setembre, a les 19.30h

Regalo.  Al coleccionista que le interesen, esquelas 
de antiguas defunciones. Tel. 935 752 401.
Es ven. Per a col·leccionista de vehicles històrics, 
Seat 600 de color blanc, 35 anys. En perfecte estat 
de planxa i motor. Tel. 639 880 137.
Es ven o lloga. Plaça de pàrquing al carrer Aragó 
de Mas Rampinyo. Tel. 620 992 410.
Vendo o alquilo. Párquing para coche o moto. En 
calle Doctor Buxó. Tel. 935 752 401.
Se alquila. Estudio en primera linea de playa en 

Empuriabrava. Interesados llamar a Eugenio 607 
846 639 o Olga 607 845 598. Precio económico. 
Nuevo. Grupo single del Vallès Occidental y 
Oriental. Tel. 627 598 581 ó 653 425 308 
(Fermín).
Compro. Tebeos antics, còmics de superherois i 
àlbums de cromos. Tel. 630 930 616.
Vendo. Àtico seminuevo. 80m2 Plaza Gaudí 
(Montcada Nova), acabados de 1ª, 3 habitaciones. 
Tel. 616 700 484.

taulell d’anuncis gratuïts     tel. 935 726 491
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>Editorial
Obres i crisi

Tancament del mercat
Per què a Montcada ja no tindrem cap 
mercat? Tots els pobles tenen el seu 
mercat i per què el nostre tancarà al 
juny del 2010, segons informa La Veu? 
El poble necesita el seu Mercat, pot-
ser els nens i nenes podran aprendre 
a viure sense mercat (cosa mal feta) 
però i nosaltres, el poble de Montcada 
que tota la vida hem viscut amb ell? 
Un lloc on a part de comprar tot en el 
mateix edifi ci, facilitant l’espai a les 
àvies, també ens serveix com a teràpia, 
on riem, plorem i és el lloc on sabem 
de boca a boca les notícies del nostre 
poble, o sigui, qui neix, qui té nòvio, 
qui s’ha casat, qui ha mort… i enca-
ra tenim temps de sortir corrents del 
mercat i poder anar a l’enterrament. O 
sigui, nosaltres anem a ca la Luci del 
Patasques, a la Fina carnicera, la Loli 
del peix, a la Tere de les olives, a la 
polleria de la neta de ca la Beneta, a 
ca Lasús, a ca Lasba, al bar a fer un 
cafè... en defi nitiva, a comprar a totes 
les parades que ens han vist nèixer i 
a les que també hi anaven les nostres 
àvies i les nostres mares. Per què ja no 
podrem anar més al nostre Mercat? Per 
què ja no tindrem el lloc de trobada, 
de fer petar la xerrada mentre anem a 
comprar de parada en parada? Per què 
a Montcada ens prenen allò que esti-
mem? Mercat, carrers, arbres, fonts, 
cines, piscina, sales de ball, edifi cis, 
camp de futbol, Festa Major, Bibliote-
ca… per què? Dones i homes, lluitem 
perquè el Mercat quedi obert! A Mont-
cada estem de dol!

M. Dolors Quintana
Montcada

Fent amics
Aquest estiu i gràcies a les obres del 
carrer Major he pogut saludar moltes 
persones que sent conegudes, quan 
passàvem pel carrer Major abans de 
les obres, probablement passàvem 

sense ni tan sols dir-nos adéu. Aques-
tes obres han aconseguit que tornés 
a saludar molts montcadencs que, 
d’altra forma, haurien passat indife-
rents. El fet d’haver de passar per un 
passadís tant estret, és obligat haver 
d’apartar-se per deixar passar al que 
ve per l’altre cantó i també és obligat 
mirar-li a la cara, i per poc educat que 
siguis si, és una persona del poble, li 
desitges un bon dia i li dius adéu. No 
us podeu imaginar la gent que vaig 
saludar i que d’altre forma hauríem 
passat mirant a terra, sense dir-nos 
res, ni ells ni jo.
Per tant, proposo a l’Ajuntament que 
malgrat s’arrensi el carrer amb un terra 
bonic i sense possibilitat de emmagat-
zemar aigua en petits basals i que els 
arbres siguin frondosos i sense pol·len 
a la primavera, s’obligui als vianants a 
passar per estrets passadissos, on pu-
gui novament saludar a tothom i ells 
al ensems, es vegin obligats a dir-me 
adéu i desitjar-me els seus bons desit-
jos per la resta del dia. Crec que això 
ens faria més bons i les relacions en-
tre tots els montcadencs millorarien.
      Jaume Ribera

Montcada 

Agradecimiento
En representación del Grup de Dones 
de Can Cuiàs quiero agradecer a las 
monitoras que imparten los cursos 
programados por nuestra entidad su 
colaboración. No es sólo un trabajo, 
se han implicado jugando un papel 
activo en el desarrollo de nuestra enti-
dad, haciéndola más abierta y plural, 
una entidad donde no sólo participan 
las mujeres sino el barrio en general.
A Delia Cabanzón, agradecerle y reco-
nocerle el trabajo que hace, en espe-
cial, aquél que realiza con los niños/
as sacándoles a cada uno de ellos la 
creatividad y los posibles problemas 
que tienen contribuyendo a su desarro-

llo personal. A Ana Plaza, agradecerle  
el gran trabajo que hace con los niños y 
con las personas mayores en sus  ratos 
libres haciendo de ellas personas con 
más autoestima y autonomía personal.
A Mari Expósito, qué podemos de-
cir de ella, lleva con nuestra entidad 
desde el inicio, ha hecho y hace una 
gran labor. Por sus clases han pasado 
muchos niños/as, hoy jóvenes. Con 
su trabajo ha colaborado a que sean 
personas con unos valores de solida-
ridad, importantes para nuestro bar-
rio. Civismo, solidaridad y tolerancia 
son algunos de los valores que con su 
trabajo incorpora a la personalidad de 
nuestros niños y jóvenes. Y qué decir 
del grupo de jóvenes que hoy tenemos 
dispuestos a colaborar con nuestras 
actividades tanto del Grup de Dones 
como del barrio.
Dejo para la última a Delia, del Gru-
po de Teatro, que lleva con nosotros 
desde el inicio, con alguna interrup-
ción en el tiempo. A través del teatro 
hemos trabajado diferentes problemá-
ticas de la mujer, entendiéndonos a 
la perfección, sacando de cada una 
de nosotras facetas de expresividad, 
de contar, de sentir, en defi nitiva, de 
transmitir.  Por eso esta carta de agra-
decimiento, os la merecéis.

Carolina Izquierdo
Grup de Dones de Can Cuiàs

Grip porcina
Moltes preguntes suscita la grip por-
cina. Per què li van canviar el nom 
per grip A? Interès dels industrials de 
granges porcines a no ser investigats? 
Per què no s’ha investigat l’origen del 
focus contaminant? Com passa un vi-
rus d’un animal a l’home? No interessa 
precisar les condicions del procés de 
contagi per evitar una nova pandèmia 
en el futur? La solució de les pandè-
mies depèn de la rapidesa de les mul-
tinacionals farmacèutiques a produir 

vacunes? Com a membre del Grup de 
Medi Ambient anuncio que, passada la 
pandèmia, organitzarem un debat pú-
blic amb experts per respondre aquests  
interrogants.
Ara volem centrar-nos en el que pre-
ocupa les persones. Com no patir les 
conseqüències de la grip? Científi cs  
valoren de forma diversa el poder del 
virus. Des dels que el consideren cau-
sant de lleus dolences, fi ns els que 
consideren imprevisible com s’esten-
drà i quines repercussions en la salut 
pot ocasionar, no descartant nombro-
ses morts, basant-se en no conèixer 
sufi cientment el virus i les seves pos-
sibles mutacions genètiques. Nosaltres 
considerem que els poders públics han 
d’optar pel principi de precaució, do-
nat l’insufi cient coneixement del virus. 
És a dir, prevenir el pitjor, encara que 
després no passi res.  Un governant res-
ponsable es trenca les banyes perquè el 
nombre de morts sigui zero. Per evitar 
l’alarma, cal una informació verídica i 
mesures apropiades a  les pitjors pre-
visions. Això crearia confi ança en el 
ciutadà. Per tant, hem d’exigir a les 
administracions actuacions dràstiques. 
Si ja resulta vergonyós com cada any, 
quan arriba el cru hivern, les urgències 
dels hospitals i els CAP es col·lapsen, 
ara s’ha d’actuar amb efi càcia. Més 
personal sanitari, habilitar espais i llits 
sufi cients, mesures educatives i d’higi-
ene, isolar brots perillosos, investigació 
pública sense dependre dels laborato-
ris privats... i inversions econòmiques. 
Montcada ja pateix una atenció sani-
tària defi cient. L’alcalde, com respon-
sable local, ha d’exigir a la Generalitat 
mesures dràstiques. No volem morts 
de persones encara que tinguin dolen-
ces prèvies, siguin crònics, dones en 
estat, gent grassa... I sufi cients mitjans 
per una bona salut per a tots!

C. M.
Can Sant Joan

Quan van començar les obres 
del carrer Major amb l’objectiu 
d’acabar-les en el termini de 
vuit mesos, era previsible que 
els vianants i els comerciants 
sofririen en primera persona 
els inconvenients de l’actua-
ció. I de fet, així ha estat. Con-
viure amb la pols, les tanques, 
el soroll i la maquinària no 
sempre és fàcil, sobretot quan 
el tram afectat és tan impor-
tant. Però, al marge dels in-
convenients propis d’una obra 
de gran magnitud, un altre 
factor s’ha afegit en aquesta 
ocasió jugant en contra del co-
merç: la crisi econòmica.
L’any 2008 ja va ser complicat 
per al sector que, en paral·lel 
al tancament d’empreses i al 
creixement de l’atur, va co-
mençar a notar una important 
davallada de les vendes. Des-
prés del parèntesi de la cam-
panya de Nadal, la crisi ha 
continuat sent una constant 
i ha estat un fre per a alguns 
i per a d’altres, la ruïna total. 
Amb aquesta conjuntura les 
obres han estat per a alguns un 
autèntic malson, especialment 
per als establiments que, per 
les seves característiques, 
aprofi ten l’estiu per fer el ne-
goci rendible.
A aquestes alçades, fer un 
debat sobre si la remodelació 
del carrer Major s’ha fet en el 
millor moment no té gaire sen-
tit, sobretot quan l’obra està 
entrant en l’última fase i quan 
tothom coincideix que era una 
actuació necessària. Tampoc 
no es pot culpar les obres de 
tots els mals del comerç, però 
sí que s’ha d’entendre el ne-
guit dels afectats i, des de 
l’administració local, posar al 
seu abast totes les mesures 
possibles per pal·liar la seva 
delicada situació. 

La bústia del lector
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Fil directe amb l’Ajuntament

El proper número, el 2 d’octubre

Es vergonzoso el estado del asfalto de la calle Beat Oriol debido al paso 
continuo de camiones. Los baches son de tal magnitud que con el coche 
se tiene que circular a velocidad reducida para no notar el incómodo 
paso por ellos. ¿No se podría aprovechar las obras de la C-17 para echar 
una capa de alquitrán? David Martín I Montcada Nova

Dins dels acords existents entre Montcada i Reixac i la Direcció 
General de Carreteres relatius al soterrament de la C17, està previst 
asfaltar el carrer Beat Oriol fi ns a la cruïlla amb Narcís Monturiol i 
construir a més una rotonda que permeti una millor regulació del 
trànsit. Aquests treballs formen part de la fase de pavimentació de 
voreres i acabats de la part superior del túnel, fase que ja s’es-
tà executant | César Arrizabalaga, alcalde de Montcada i Reixac 
(PSC)

“Ens sentim 
abandonats”

som@laveu.catel clic

Aquestes són les condicions en 
les quals ens té l´Ajuntament 
de Montcada. Abandonats i 
pagant impostos com qualse-
vol altre ciutadà. La fotografi a 
és del passat 13 de juliol, però 
no es tracta d’un fet aïllat, sinó 
repetitiu. Vergonyós! No ens 
quedarem de braços plegats!

M.C.S.  Bosc d’en Vilaró
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Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

Carles Guijarro
Portaveu del PSC

Comença un nou curs
Hem pogut comprovar, durant l’estiu, que tenim 
el país en obres. Gràcies als ajuts del Govern 
Zapatero, els ajuntaments hem pogut endegar 
obres de millora de la ciutat, que contribueixen a 
dinamitzar l’economia del país i a pal·liar la difícil 
situació de moltes persones.
És cert que durant les obres hi ha molèsties, per-
judicis per als veïns i veïnes, per als comerciants 
i per als vianants però, també és cert, que dintre 
de pocs mesos les obres estaran acabades,  i  el 
nou carrer Major de la ciutat, totalment remode-
lat,  es convertirà en el gran referent. 

A Montcada i Reixac encara tenim altres inter-
vencions de més volada i que, poc a poc, van 
cosint els nostres barris: les obres de la C-17 
que avancen a bon ritme, la tuneladora del Tren 
d’Alta Velocitat (TAV), el soterrament de la línia 
de França, el projecte de soterrament de la lí-
nia de Vic-Puigcerdà, la supressió de semàfors 
de la C-17 i els de la cruïlla amb la N-150, amb 
la construcció d’un pas elevat, el nou teatre de 
Montcada Aqua, o el projecte del complex espor-
tiu del FC Barcelona al voltant de la depuradora 
de Montcada i Reixac i el riu Besòs, són alguns 

d’aquests exemples. També tenim reptes imme-
diats per continuar treballant i lluitant: no podem 
permetre que l’Administrador d’Infraestructures 
Ferroviàries (ADIF) pugui fer el que li doni la gana 
a Montcada i Reixac. La nau que vol construir a 
Can Sant Joan ha d’estar al costat de la C-17 i no 
del veïnat.  
Comença un nou curs però continuarem fent es-
forços per millorar la ciutat i la qualitat de vida 
dels ciutadans i ciutadanes. Tot l’equip de govern 
tenim l’orgull de treballar per una ciutat dinàmica 
i molt viva.

El nou curs
Ha començat el nou curs amb temes vells com 
les obres del carrer Major, Lleida i Alzina, la nau 
d’ADIF i el desdoblament de la línia de Vic, els 
pous de ventilació del soterrament del LAV i de la 
línia de França, etc... Tot això envoltat per la greu 
situació de crisi que continua afectant a grans 
i petites empreses, a autònoms i treballadors, i 
fi ns i tot a les administracions.
Veïns i comerciants del carrer Major es queixen, 
amb raó, sobre la marxa i el perjudici de les obres, i 
de com està gestionant les obres l’Ajuntament. Re-
clamen al Govern Municipal més sensibilitat i em-

patia, així com un pla de recuperació del comerç. 
Tots els grups polítics i veïns estem amb el Govern 
Municipal en el tema de la nau que està construint 
ADIF pròxima al barri de Can Sant Joan, tots dispo-
sats a la mobilització, però primer cal negociar i per 
això demanem al Govern  tornar a seure amb ADIF 
i fer-li entendre que no pot ser que Montcada surti 
perjudicada amb una nova inversió pública.
Després del pou de ventilació del soterrament de 
la LAV fet al Parc de les Aigües, ara toca a Mont-
cada Centre, un al carrer Jaume I i altre al carrer 
Guadiana, tots dos a zones amb molta mobilitat 

ciutadana. Demanem al Govern Municipal plani-
fi cació i bona gestió, que minimitzi les molèsties 
a la ciutadania.
Seguim en situació de crisi i tenim pel davant la 
preparació del pressupost del 2010, necessitem 
un pla local contra la crisi, amb consens social, 
polític i institucional. Les nosaltres propostes son: 
reduir la despesa ordinària, crear un fons per 
emergència social i seleccionar projectes d’inver-
sió útils per la ciutadania i que generin oportunitats 
de millora per a les petites empreses i autònoms 
de la localitat. Aquest curs s’ha d’aprovar!

Les polítiques socials són la nostra prioritat 
El dimarts 8 de setembre l’alcalde va signar un 
contracte amb  el Departament d’Acció Social 
i Ciutadania, que depèn d’ Esquerra, pel qual 
Montcada rebrà al voltant d’1 milio d’euros de 
la Generalitat per fi nançar programes de serveis 
socials. Ell director de Serveis Territorials de 
Barcelona d’Acció Social i Ciutadania, feia pa-
lès que  “en temps de crisi les administracions 
hem de sumar esforços per arribar a la gent que 
més nota les conseqüències de la crisi”. I és 
que les prioritats d’Esquerra situen a la gent per 
davant de  tot. Des del govern a la Generalitat i 

des de l’oposició a Montcada, prioritzem  serveis 
so cials, educació, formació.., perquè entenem 
que aquest tipus de polítiques són les que pro-
mouen la igualtat d’oportunitats. Alhora trebal-
lem per fer de Catalunya un país competitiu, 
apostant per les noves tecnologies, la recerca, 
la investigació, perquè volem un país d’opor-
tunitats generador d’expectatives. Esquerra té 
un projecte de país que reivindiquem que sigui 
Estat. I enfront aquells que coarten les nostres 
aspiracions polítiques legítimes, por “derecho 
de conquista” de fa 300 anys o emparats per un 

text constitucional que diuen “intocable” pactat 
en fa més de 30 sota la supervisió de l’exèrcit de 
Franco, Esquerra reivindica Arenys de Munt. El 
dret de la gent de dir que vol ser i on vol anar, 
dels que són d’Arenys de fa generacions i gene-
racions, dels que han vingut fa 60 anys o dels 
que acaben d’arribar, votin en català, en castellà 
o en les més de 200 llengües que avui es parlen 
en aquest territori, perquè això és Catalunya.

Eva García
Portaveu del PPC

Josep M. González
Portaveu d’ICV-EUiA

No es pujaran els impostos locals
Les polítiques econòmiques contra la crisi apli-
cades pel govern central són un fracàs. Mentre 
els principals països europeus comencen a ini-
ciar la recuperació de la crisi, l’economia espa-
nyola continua en una profunda recessió. L’atur 
a Montcada i Reixac ha arribat a les xifres més 
altes de la història. 
Les previsions de creixement econòmic de la 
zona euro per al 2010 fetes públiques per la 
Comissió Europea s’han revisat a l’alça i països 
com Alemanya o Itàlia sortiran aviat de la crisi. 
En canvi, la previsió per a l’economia espanyola 

és d’una caiguda de l’activitat econòmica. Cata-
lunya i Montcada i Reixac, en particular,  encara 
trigaran força temps a sortir de la crisi amb la 
corresponent pèrdua de més llocs de treball.  
I l’anunci per part del govern de l’Estat, d’una 
pujada d’impostos no és la millor manera de 
generar confi ança per reactivar el consum i la 
economia. Nosaltres no ho farem. Proposarem al 
govern local un creixement zero en els impostos 
i taxes municipals no vinculats a contractes amb 
tercers, ja establerts. 
Segur que no n’hi haurà prou amb la congelació 

d’impostos i taxes locals, segur. Per això, des de 
CiU també impulsarem mesures per incentivar 
el consum intern, el comerç de proximitat. Ara 
cal actuar i desenvolupar un pla per promoure 
el comerç local. En això hi dedicarem esforços 
i diners.
Ens hi juguem molt tots plegats. Ara, en defensa 
del nostre comerç, comprem a casa.

Joan Maresma
Portaveu de CiU

Marta Aguilar
Portaveu d’Esquerra

Unas obras que derrumban el comercio
Desde hace tiempo, Montcada tiene graves proble-
mas en su comercio, los responsables políticos lo 
han abandonado porque no han creído nunca en 
él. Pero la situación actual, provocada en su mayoría 
por las obras de la calle Mayor y en parte también 
por la grave crisis económica, requería un plan es-
pecial para dar un apoyo real y fi rme. La respuesta 
del ayuntamiento ha sido del todo nefasta, eso sí con 
ese talante prepotente y chulesco al que nos tienen 
acostumbrados. No ponemos en duda la convenien-
cia de realizar estas obras, ciertamente la calle Mayor 
llevaba ya mucho tiempo en un estado lamentable 

pero la forma de hacerlo ha sido la peor posible: le-
vantar la calle entera era lo que nunca tenían que 
haber hecho. Cualquier persona con sentido común 
sabe que tenía que hacerse por fases pero las prisas 
porque lo paguen los demás han provocado que el 
gobierno municipal (PSC y CiU) no haya pensado en 
nadie: ni en los comerciantes, ni en los vecinos, ni 
en una posible emergencia… Una vez más, en su 
propia supervivencia a cualquier precio. 
Con el Plan Zapatero, decenas de actividades econó-
micas están viendo reducida su facturación en más 
del 50% y varias han tenido que cerrar el negocio. Y 

por decirlo todo: son unas obras que no potencian la 
economía española ni el empleo. Y lo que es peor: 
están acabando con el poco comercio que quedaba 
en la ciudad. Cuando estas obras acaben, ¿quién se 
preocupará de recuperar los clientes que el comercio 
haya perdido? ¿Quién indemnizará a los comerciantes 
por las grandes pérdidas que tienen? ¿Quién compen-
sará a los vecinos a los que cuesta entrar y salir de sus 
casas? Me temo que este gobierno municipal no va 
aliviar todo este daño causado por su pésima gestión 
de unas obras que, más allá de provocar socavones, 
han acabado por derrumbar también el comercio.
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Un taller d’escriptura creativa, or-
ganitzat amb la col·laboració de la 
Fundació Juan Ramón Masoliver, 
és una de les novetats destacades 
de la nova oferta de cursos i tallers 
de la Regidoria de Cultura que es 
reparteix entre la Casa de la Vila 
i el Kursaal. El taller l’impartirà 
l’escriptora i periodista Sònia Her-
nández i pretén acostar-se de for-
ma pràctica a les tècniques pròpies 
dels diferents gèneres. També pro-
posa una aproximació a les veus 
d’autors clàssics i actuals per veure 
com han donat forma a la pulsió 
de l’escriptura. En l’àrea d’expres-
sió musical, destaquen dues noves 
propostes: un curs de guitarra 
fl amenca al Kursaal  i un altre per 
gaudir fent música en grup i for-
mar part d’una petita orquestra de 
cordes, a la Casa de la Vila. Aquest 
últim curs s’adreça als alumnes 
matriculats als cursos de guitarra o 
que tinguin coneixements bàsics.

Altres novetats. En l’àrea d’arts 
plàstiques i visuals s’oferta un 
nou curs de photoshop bàsic per 
a persones que vulguin aprendre 
a usar una càmera digital i a re-
tocar de manera senzilla les seves 
fotografi es. El taller d’arts plàsti-
ques per a nens amplia la franja 
d’edat per sota i serà de 4 a 7. 
Els de cuina infantil es reprenen 
a l’octubre a la Casa de la Vila. 
Les inscripcions s’han de forma-
litzar abans de l’1 d’octubre.

CURSOS I TALLERS 

Cultura també ofereix un curs de guitarra fl amenca al Kursaal i un altre per crear una orquestra de corda

El taller d’escriptura creativa és una 
de les novetats de la temporada
Laura Grau | Redacció

El curs de guitarra fl amenca que s’impartirà al Kursaal és una de les novetats de l’oferta de tallers de Cultura per a la nova temporada

El Museu Municipal continua-
rà treballant en la recuperació 
de la memòria històrica que va 
iniciar fa dos anys amb l’orga-
nització de tallers als casals de 
gent gran i centres cívics. Fruït 
d’aquestes activitats, que comp-
ten amb el suport de la Diputa-
ció, dues persones de Montca-
da, M. Carmen Pastor i Llorenç 
Barber, han decidit fer donaci-
ons al Museu. Pastor ha lliurat 
més de mil programes de mà de 
l’antic cinema Salud de Badalo-
na i Barber una ràdio de galena 
on el seu sogre havia escoltat La 
Pirenaica als anys quaranta.
D’altra banda, el Museu s’ha 
afegit a les Jornades Europees 
del Patrimoni amb una xerrada 
sobre el patrimoni industrial de 
Montcada el 26 de setembre i 
una visita guiada al Rec Comtal 
i a la Casa de les Aigües (de 10 a 
13h). Les inscripcions es poden 
formalitzar al Museu.

El Museu 
amplia el seu 
fons amb noves 
donacions

Cultura
laveu.cat/cultura
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Oferta dels centres cívics

Ball, música, arts plàstiques i reforç escolar són algunes de les activitats
Els centres cívics Can Cuiàs, 
l’Alzina, La Ribera, la Mina i la 
Casa de la Vila presenten aques-
ta temporada un ampli ventall de 
cursos i tallers, coordinats per la 
Regidoria de Participació Ciuta-
dana. El programa inclou les pro-
postes de la Xarxa de Dinamització 
i de les entitats que treballen  als 
barri. Les activitats giren al voltant 
les arts plàstiques, com la pintura i 
les manualitats, els balls, música, 
idiomes, informàtica i repàs esco-

lar, entre moltes altres. El termini 
de matriculació acabarà el 30 de 
setembre i els tràmits s’hauran de 
formalitzar al centre cívic escollit. 
L’inici de les classes està previst 
per al 5 d’octubre. 
Els equipaments mantenen pro-
postes de temporades anteriors 
i algunes novetats. A Can Cuiàs 
destaca l’oferta de sevillanes i fl a-
menc, ioga, ball modern, batuka 
o altres activitats com guitarra, 
anglès, teatre o reforç escolar. Al 

Centre Cívic l’Alzina, a Terra Nostra, 
predominen els cursos d’artesania, 
així com pilates, gimnàstica i dansa 
oriental. A La Ribera, hi ha nous 
cursos de pilates, calaix fl amenc i 
de teatre. La Xarxa de Dinamització 
també organitza sessions a la Casa 
de la Vila, d’informàtica i relaxació. 
Al desembre hi haurà un taller de la 
xarxa social Facebook. Els interes-
sats a rebre més informació poden 
consultar l’oferta al web municipal 
www.montcada.cat | SD
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Laura Grau | Montcada

M.Carmen Pastor i Llorenç Barber, al Museu
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CAN CUIÀS, DE FESTA
Els actes del programa 
tindran lloc dies 18, 19 
i 20 de setembre 

PÀG. 25

‘ABANS I AVUI’ DE PONS
El pintor montcadenc exposa a la 
Casa de la Vila un recull d’olis sobre 
diferents indrets de Montcada
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Els alumnes inauguren el nou curs 
amb una mostra dels seus treballs

Fins al 20 de setembre es pot 
visitar a l’Auditori l’exposició 
d’inici de curs dels alumnes de 
l’Escola Municipal de Talla i Es-
cultura que el mestre artesà Luis 
Barbosa dirigeix a Can Sant 
Joan. L’exposició està formada 
per una trentena d’escultures, 
bona part de les quals han sorgit 
a partir d’un plantejament fi losò-
fi c que va proposar Barbosa als 
seus alumnes: “La unitat és in-
destructible dins de la diversitat”. 
El resultat ha estat molt divers 
segons l’edat, la sensibilitat i la 
forma de veure el món de cada 
alumne: “Tots som humans 
però tenim diferents formes 
d’expressar la mateixa idea”, 
ha explicat. 

Conferències. En el marc de l’ex-
posició, l’arquitecte Josep Carre-
ro, alumne de l’Escola des de fa 
10 anys, va fer una conferència 
sobre la relació entre art i arqui-
tectura i com aquesta última ha 
esdevingut una manifestació de 
poder.  El cicle de xerrades va 
cloure el 16 amb la del president 
del Cercle Reial Artístic de Bar-
celona,  Josep Fèlix Benz.

TALLA I ESCULTURA

Laura Grau | Montcada

Luis Barbosa, parlant durant  la inauguració, acompanyat de la regidora de Cultura i l’alcalde

El mestre artesà Luis Barbosa destaca la diversitat de tècniques i estils a partir d’un tema
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Josep Carrero va analitzar la funció social de l’arquitectura a la xerrada que va fer a l’Auditori
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L’artista barceloní Lluís C.Pericó 
(Barcelona, 1958) inaugura el 
22 de setembre a l’Auditori Mu-
nicipal una exposició de pintura 
(19.30h). L’obra de Pericó s’ins-
pira en la natura però fuig del 
realisme per endinsar-se en un 
món de fi gures geomètriques 
conformades per línies que es 
creuen i colors que l’evoquen.

La natura com a referent. Segons 
el crític de literatura Jordi Llovet, 
autor del text que introdueix el 
catàleg de l’exposició, “l’artista 
ha trobat la manera d’inter-

venir en la matèria natural, 
referent i element bàsic de la 
pintura”. Pericó ha participat 
en nombroses exposicions, tant 
individuals com col·lectives, i 
ha estat seleccionat en diverses 
ocasions al Premi Nacional de 
Pintura Juan Ramón Masoli-
ver. Exposa regularment a la 
Sala Maragall de Barcelona. La 
seva obra es pot trobar en les 
col·leccions públiques del Mac-
ba i l’Escola Eina i també en 
col·leccions privades d’arreu de 
l’Estat espanyol i d’Anglaterra, 
França, Alemanya, Romania i 
els Estats Units.

Laura Grau | Redacció

Araceli Ramírez exposa al Kursaal
PINTURA

Veïna de Can Sant Joan, va començar a pintar als 73 anys animada per la seva família

Lluís C. Pericó mostra la 
seva visió de la natura

Mai no és tard per aprendre a 
pintar i Araceli Ramírez n’és 
un bon exemple. Aquesta veïna 
de Can Sant Joan, de 77 anys 
d’edat, va començar a fer-ho 
fa quatre anys, animada per la 
seva família. “Al principi pen-

sava que no seria capaç de 
pintar un quadre i el cert és 
que ja n’he fet una bona col-
lecció”. Ramírez, que rep classes 
de pintura al Casal de la Gent 
Gran Casa de la Mina i a Mo-
llet, anima tothom que vulgui a 
agafar el pinzell. Fins al 18 d’oc-

tubre el Kursaal acull la seva 
primera exposició formada per 
olis, acríl·lics i tècniques mixtes. 
La mostra es va inaugurar el 8 
de setembre amb la presència 
de l’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC), i la regidora de Cultura, 
Amèlia Morral (CiU). 

Pilar Abián | Can Sant Joan

PINTURA
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L’artista barceloní inaugura una exposició a l’Auditori el 22

Araceli Ramírez posa davant d’un dels seus quadres el dia de la inauguració al Kursaal

L’artista Lluís C. Pericó, en una imatge recent a l’estudi de Barcelona on fa les seves creacions
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TERRA NOSTRA

La comissió de festes, satisfeta 
amb la participació al programa
Els veïns continuen sent fi dels a les cites clàssiques de la Nit Boja i la Festa del Fanalet

Terra Nostra va cloure la seva 
Festa Major el 12 de setembre 
amb una cantada d’havaneres a 
càrrec del grup Port bo i l’actua-
ció de la banda Sin Ensayo al 
Gran Casino. La comissió de 
festes de l’AV ha destacat que la 
festa del Fanalet va comptar amb 
força públic malgrat les obres que 
s’estan fent a l’estació de tren. El 
bon temps també va afavorir la 
participació a la majoria d’actes.

Laura Grau | Terra Nostra
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> Montcada Vella viu la seva festa anual
La Nit Jove, amb l’actuació de Bolívar Rock, Son Canalla, Ítaca i Brin-
cadeira –a la foto–, va ser un dels actes més participatius de la festa 
anual de Montcada Vella que va tenir lloc els dies 4, 5 i 6 de setembre. 
El president de l’AV, Adolfo de Dios, també ha destacat el ball de nit de 
dissabte amb l’orquestra Orgue de gats i la botifarrada del diumenge, 
on es van vendre al voltant de 300 tiquets. A partir de l’any vinent 
el concurs de truites del matí de diumenge durà el nom de Gerardo 
Froilán, en homenatge al qui fou president de l’AV des de la seva fun-
dació. Representants de l’entitat van lliurar una placa commemorativa 
a la vídua del líder veïnal, que va morir el passat mes de març | LG
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El grup Titelles va presentar un avanç del seu pròxim espectacle inspirat en l’estètica i les coreografi es de la companyia de teatre La Cubana

L’11 de setembre la plaça del Poble va acollir una trobada de puntaires força animada

Can Cuiàs celebra la seva festa major

Can Cuiàs inicia la celebració de la 
seva festa anual el 18 de setembre 
amb una cercavila que sortirà des 
del Centre Cívic (18.30h). A partir 
de les 23h, una discoteca mòbil 
completarà el programa del primer 
dia. Dissabte 19, destaca la paella 
popular al migdia, el festival de 
playbacks i varietats a la tarda i el 
Ball del Fanalet a la nit. Diumenge 

20, últim dia de la festa, comen-
çarà amb una xocolatada i un parc 
infantil amb escuma. A la tarda 
actuaran els grups de sevillanes i 
ball modern del Grup de Dones. El 
grup El último vagón farà un con-
cert a les 21h. Un correfoc posarà 
el punt fi nal al programa festiu que 
organitzen conjuntament les enti-
tats i el Centre Cívic del barri | LG
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> L’Abi reprén el cicle de concerts de jazz
El grup de jazz tradicional Gumbo Jass Band obrirà el programa de 
concerts de l’Abi de la nova temporada el 26 de setembre (22.30h). 
Creada al 1998 i formada per sis músics de reconegut prestigi, aposta 
per preservar i difondre l’estil mes primigeni del jazz nascut a principis 
del segle XX a New Orleans. L’entrada costa 7 euros, amb excepció 
dels socis i grups de tres persones que només en paguen 5 | LG

Josep Maria Pons retrata el pas del 
temps en el paisatge de Montcada

MOSTRA PICTÒRICA

El pintor montcadenc serà l’encarregat d’il·lustrar enguany la postal de Nadal de l’Ajuntament
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Als seus 79 anys, el montcadenc 
Josep M. Pons (1930, Molins de 
Rei) continua sent un pintor pro-
lífi c i segueix sumant obres a la 
seva col·lecció particular que ja 
supera la xifra de 2.000 quadres. 
Bona mostra d’això és l’exposició 
que va inaugurar el 15 de setem-
bre a la Casa de la Vila titulada 
“Abans i avui a Montcada”, que 
es podrà veure fi ns al 18 d’octu-
bre i que aplega una vintena de 
pintures a l’oli sobre paisatges del 
municipi antics i actuals que l’au-
tor ha creat en l’últim any. 

Ciutadà actiu. Pons va presentar 
la seva nova exposició acompa-
nyat de l’alcalde, César Arriza-
balaga (PSC), i la regidora de 
Cultura, Amèlia Morral (CiU), 
a més de nombrosos amics i fa-

miliars. “El cert és que em fa 
molta il·lusió, ja que l’última 
mostra individual  que vaig 
fer va ser al 2004”, va explicar. 
L’alcalde va anunciar que el pin-
tor serà l’autor de la imatge que 
il·lustrarà enguany la postal de 

Nadal de l’Ajuntament. Ciutadà 
actiu social i culturalment, Pons 
–enginyer industrial químic, de 
professió– va ser un dels fun-
dadors del Grup Cau d’Art de 
Montcada i de l’Agrupació de 
Pessebristes.

Pilar Abián | Montcada

Pons i Morral, durant la inauguració de l’exposició ‘Abans i avui a Montcada’, a la Casa de la Vila

La biblioteca central posa en marxa 
el primer club de lectura estable

El 13 d’octubre tindrà lloc la pri-
mera trobada del club de lectura 
estable de caràcter mensual que 
vol posar en marxa la Biblio teca 
Elisenda de Montcada. L’obra 
escollida és El lector de Bernhard 
Schling i la fi lòloga Elena Mate-
os serà l’encarregada de conduir 
la tertúlia al voltant de la novel-
la. L’activitat és gratuïta però cal 
fer inscripció prèvia a l’equipa-
ment ja que el número de par-
ticipants està restringit a 15. En 

el moment de la inscripció cada 
participant rebrà el llibre amb 
una fi txa de l’autor i de la novel-
la, que haurà de retornar el dia 
de la tertúlia. “Veiem molt enri-
quidor aquest tipus d’activitat 
que molts usuaris ens han de-
manat”, ha dit la directora de la 
biblioteca central, Núria Camps.
 
Hora del conte. D’altra banda 
l’actriu i narradora Rosa Fité 
serà l’encarregada d’inaugurar 
les sessions de L’hora del Conte a 

la biblioteca central el 18 de se-
tembre amb “Contes al cabàs”. 
Per la seva banda, la biblioteca 
de Can Sant Joan reprén l’espai 
el 25 de setembre amb “Els con-
tes de la rata Rufi na”, a càrrec 
de Carles Alcoberro. L’activitat 
sempre es fa a les 18h i s’adreça 
a nens i nenes entre 4 i 7 anys i 
l’objectiu és oferir dues sessions 
al mes, una durant la primera 
quinzena a la biblioteca central i 
una altra, durant la segona, a la 
de Can Sant Joan. 

Laura Grau | Redacció

L’actriu i narradora Rosa Fité inaugura el 18 de setembre les sessions de ‘L’hora del conte’

BIBLIOTEQUES

La família de Ramon Calduch 
i l’Ajuntament estan preparant 
un acte d’homenatge al cantant, 
fi ll de Montcada i Reixac, que 
va morir al setembre del 2008. 
Artistes com José Guardiola, 
Carles Flavià, Dyango, Lita Cla-
ver ‘La Maña’, Francesc Burrul, 
Ricardo Ardevol i Sergi Buka, 
entre d’altres, han confi rmat la 
seva presència al festival, que 
tindrà lloc el 3 d’octubre al pa-
velló. Les invitacions es poden 
recollir a l’Ajuntament a partir 
del 30 de setembre | LG

El pavelló 
acollirà un acte 
d’homenatge a 
Ramon Calduch
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el retro-visor Jaume Aregall
Fundació Cultural

La Festa del Fanalet recorda els anys en què a Terra Nostra no hi havia estació ferroviària

No hi ha constància que a cap 
altre lloc de Catalunya se celebri 
una festa similar que tingui el tren 
i la llum com a protagonistes. No 
en va la Festa del Fanalet de Ter-
ra Nostra va ser declarada Festa 
Popular d’Interès Local per l’Ajun-
tament al 2008. Ens remuntem al 
juny de 1936, quan Terra Nostra 
es comença a urbanitzar com a 
reclam publicitari dels Almacenes 
Alemanes amb la promesa de re-
galar als clients un pam quadrat 
de terreny per cada 5 pessetes 
(0,03 euros) de compra. 

Amb les primeres cases dempeus 
comença la necessitat: la línia de 
tren Barcelona-Manresa no té es-
tació a la zona. Les persones que 
han de pujar al tren o baixar-ne 
ho fan a l’estació de Montcada 
Centre o a la de Cerdanyola. És 
llavors quan s’aconsegueix pac-

tar amb el maquinista l’aturada 
del tren a l’emplaçament on més 
endavant s’hi ubicarà l’estació. A 
la nit però, l’operació es compli-
ca: la falta d’enllumenat públic 
obliga als familiars dels viatgers 
a fer servir fanalets per rebre’ls o 
per indicar al maquinista que algú 
hi vol pujar. L’1 de juny de 1941 
s’inaugura l’estació que posarà fi  
a aquesta pràctica. La festa neix al 

1942 com a record d’aquell temps 
i se celebra el primer dissabte de 
setembre. Tradicionalment, du-
rant  els pocs minuts que dura 
l’aturada, el maquinista i el revisor 
són obsequiats amb dolços i una 
copa de cava. Un costum que ha 
perdurat de forma continuada fi ns 
avui i que ni tan sols les obres de 
la nova estació han aconseguit 
aturar.

La llum que aturava els trens

Rebuda del tren amb fanalets a l’estació de Terra Nostra el 4 de setembre de 1981

La falta d’enllumenat 
públic obligava a fer 
servir fanalets per 
rebre els viatgers
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El periodista Carles Quílez (Barcelona, 1966) ha guanyat el premi Walsh al 
millor llibre de no fi cció per La mala vida dins els guardons de la Setmana 
Negra de Gijón. Es tracta d’un conjunt d’històries criminals extretes de la 
seva experiència com a cap de la secció de Policia i Tribunals de la Cade-
na SER. “A nivell personal, em fa molta il·lusió rebre aquest guardó, en 
memòria al periodista Rodolfo Walsh, mort per la dictadura argentina, i 
que atorga un jurat de prestigi”. A l’abril, Quílez va rebre el Premi Crims 
de Tinta de la Generalitat per la novel·la La solitud de Patrícia | SD

> Carles Quílez, premiat a la Setmana Negra

> Maese Pérez exposa a la ciutat d’Osca
Fins al 25 de setembre la mostra “A la panxa del bou” de l’artista montca-
denc Maese Pérez estarà exposada al Centre Raíces d’Osca. L’exposició, 
que es va presentar a l’Auditori de Montcada i Reixac al març del 2008, 
remet l’espectador als contes clàssics, aportant una mirada crítica i tren-
cadora. La mostra va visitar Logroño l’estiu passat | LG
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El Servei Local de Català (SLC) obre el termini d’inscripció als cursos de 
català en els seus diferents nivells i modalitats els dies 21, 22 i 23 de 
setembre amb horari de 10 a 13h, als matins, i de 16.30 a 19.30h, a les 
tardes | LR

> Inscripcions als cursos de català
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Dues derrotes, poc joc i molts 
nervis. Aquest és el balanç de les 
dues primeres jornades de lliga. 
Els verds van caure en el debut 
a casa contra el Perelada (1-2) i 
contra el San Cristóbal (1-0). Des 
de la banqueta, el tècnic, Alfonso 
Pino, creu que “les sensacions no 
són positives i menys després de 
dues derrotes en els primers dos 
partits”. L’equip no ha trobat en-
cara el seu moment de forma. Això 
s’ha evidenciat en un joc espès, ner-
viós i dispers. Es troba a faltar un 
equip conjuntat, com s’havia pogut 
veure a la pretemporada en algun 
xoc contra equips, fi ns i tot, de més 
categoria que els dos primers rivals 
a la lliga. I és que, segurament, de-
butar al campionat amb una derro-
ta a casa ha pesat massa. 

Marcar la diferència. Pino es mos-
tra convençut que la plantilla 
sumarà confi ança i millorarà la 
imatge en les properes jornades: 
“No tinc cap dubte”. “Ens falta 
ritme, però tenim jugadors amb 
un pes específi c a la categoria. 
De fet, som un dels equips que 
ha apostat per un bloc amb 
experiència que ha de marcar 
diferència al terreny de joc”, ha 
subratllat. Les dues derrotes conse-
cutives s’explica també en la falta 
de regularitat. “Tenim difi cultats 
per conjuntar les línies i així és 
una missió impossible capgirar 
el marcador”, diu l’entrenador.

Lluís Maldonado |  Redacció

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

Esports
laveu.cat/esports

NOVA ERA BERLINGHIERI
El nou equip ofereix un joc 
vistós, amb control del toc
i amb olfacte de gol

PRIMER TÍTOL DE LA SALLE
Els de Dídac de la Torre s’imposen 
a la fi nal del Torneig de Parets de 
penals contra el Granollers

PÀG. 28 PÀG. 29
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Acords de patrocini

Construcciones Alcaraz patro-
cinarà el club per cinquena 
temporada consecutiva. El nou 
acord tindrà una validesa d’un 
any i es va presentar en pre-
sència de l’alcalde i del regidor 
d’Esports. Alcaraz és el tercer 
col·laborador de la roba del 
CD Montcada per a la propera 
temporada, juntament amb la 
promotora Monsallent, que pa-
trocina la segona samarreta, i 
Sanitarios Bolaños, que posa la 
publicitat als pantalons | RJSA
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El CD Montcada ensopega amb dues 
derrotes seguides en el debut a la lliga
El Peralada (1-2) i el San Cristóbal (1-0) han evidenciat difi cultats per conjuntar les línies en l’estrena de la competició

L’equip nota 
la baixa de 
jugadors claus

Un altre dels capítols que estan di-
fi cultant l’inici del campionat són 
les nombroses baixes. L’última que 
s’ha produït ha estat la de Norbert, 
que havia fet una excel·lent pre-
temporada. La seva absència ha 
provocat una falta de profunditat 
per la banda dreta. 
Un altre dels pulmons vitals 
d’aquest equip ha de ser Cabra, 
que continua recuperant-se de la 
lesió que arrossega de la passada 
temporada. “És un jugador es-
sencial que ha d’aportar segure-
tat i solidesa defensiva”, reconeix 
Pino. De fet, el partit contra el San 
Cristóbal es va perdre en un error 
defensiu a la sortida d’un córner. 
El tècnic verd resumeix la situació 
actual amb una frase: “Som mas-
sa tous per sortir d’aquest impàs 
de joc, falta caràcter i contun-
dència i també ser capaços de 
reconéixer que jugadors impor-
tants de la plantilla no estan al 
100%”.

Lluís Maldonado | Redacció

Albert Cuadras cau derribat en una acció del partit de la primera jornada contra el Perelada a l’Estadi de la Ferreria
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La Unió endosa un bany de gols 
al Poble Sec i guanya per 6 a 2
Els de Can Sant Joan arrassen el contrari en el primer partit a casa de la temporada

FUTBOL. PRIMERA TERRITORIAL

La Unió Esportiva Sant Joan va 
oferir un autèntic espectacle de 
joc en el primer partit de lliga, 
que representava el debut a casa 
davant l’afi ció. Amb sis gols i un 
desplegament tàctic i ofensiu de 
tiralínies es va desfer del Poble Sec 
amb solvència a la segona part.
Els de Can Sant Joan volien refer-
se de la derrota la setmana an-
terior en el seu torneig. Des del 
xiulet inicial va tenir el control de 
l’esfèric. Artés i Javi Zapata van 
ser els autors dels dos primers 
gols en els primers deu minuts 
de joc. El Poble Sec va retallar 
diferències amb un gol de penal, 
però novament Óscar Berduzco 
va ampliar el marcador poc abans 
de marxar al descans (3-1).

A la segona part, el rival va pres-
sionar més al camp i va marcar 
novament des del punt de penal 
per posar pressió a l’equip de 
Quique Berlinghieri, que lluny 
d’arronsar-se va acabar ofegant 
el Poble Sec i enlairant-se en el 
joc i en el marcador. A partir del 
min u 15, el partit es va acabar 
decantant pels de Can Sant Joan. 
Sergio Hermoso va transformar 
de penal el 4-2 i poc més tard, els 
gols de Subi i Cristian Artés van 
establir el defi nitiu 6 a 2.

Un nou bloc tàctic. El balanç que 
deixa el primer partit és incontes-
table. La convicció de la plantilla 
amb aquest nou projecte és total. 
El control i el toc amb Eduard 
Fernández, Porcel, Carlos, Javi 

Ventas i Raúl Catena aporten 
tranquil·litat i profunditat. La 
defi nició de Cristian Artés és im-
pecable. Així es dibuixa un bloc 
sota les ordres del nou tècnic que 
aposta per revolucionar l’art, el 
control i el joc. I així es perfi la 
la resposta d’una afi ció bolcada 
amb uns colors i il·lusionada 
amb aquesta nova temporada. 
Per al president de l’entitat, José 
González, tot i les noves incor-
poracions, l’equip manté intacte 
l’esperit de germanor que ha ca-
racteritzat el bloc en les darreres 
temporades. “Gaudeixo veient 
com l’esforç que fa aquest club 
es trasllada en una germanor 
lloable dintre i fora del terreny 
de joc”, reconeix el màxim res-
ponsable de La Unió.

Lluís Maldonado  | Redacció

> El FS Mausa 
Montcada es 
prepara per al 
retorn a Primera A

El FS Mausa Montcada, dirigit 
pel tècnic Juan Antonio Jaro, 
està en la recta fi nal de la pre-
paració de cara al nou campi-
onat de lliga, que començarà 
el 4 d’octubre contra el Riude-
llots al pavelló Miquel Poblet. 
El balanç de la pretemporada 
convida a l’optimisme, ja que 
ha ofert una gran imatge. 
Els montcadencs, que es tro-
ben enquadrats al Grup Pri-
mer de Primera B, s’han mar-
cat com a objectiu aconseguir 
l’ascens de categoria. La pre-
sentanció de tots els equips 
de l’entitat davant l’afi ció es 
farà el 19 de setembre a les 
17h, al Miquel Poblet | SA
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Cristian Artés va ser el progonista del debut de l’equip de Can Sant Joan amb dues dianes. Aquesta acció va signifi car el primer gol del partit

El Santa Maria perd 2-0 
en l’estrena a la lliga amb 
un equip de cares noves

El Santa Maria ha estrenat el 
campionat de lliga de Segona 
Territorial amb una derrota 
contra el Parc per 2 a 0, un 
conjunt amb més experiència 
a la categoria. Dos contracops, 
un a la primera part i un en 
el minut 80, van signifi car els 
dos únics gols del partit. 
Els de Terra Nostra van me-
réixer més, però no van tenir 
la sort de cara a porteria. “Ha 
faltat veterania i ofi ci”, es 
lamentava Miguel Argüelles, 
l’entrenador del Santa Maria, 
qui valora que “l’equip lluita 

i es mostra en línies generals 
bé”. A més a més, el conjunt 
va jugar pràcticament tota 
la segona part amb un home 
menys, després de l’expulsió 
d’Óscar, el lateral dret, en el 
minut 50 de partit.

Moltes novetats. El tècnic dema-
na paciència davant un bloc 
amb moltes incorporacions. 
“Sabem que no ens podem 
adormir, però hem de do-
nar confi ança als jugadors i 
lluitar el proper partit per 
sumar els tres punts”, ha ma-
tisat Argüelles.

Lluís Maldonado  | Redacció

FUTBOL. SEGONA TERRITORIAL

Argüelles troba a faltar veterania i ofi ci però confi a en l’equip

Els de Terra Nostra van fer la presentació ofi cial amb una victòria contra el Pastrana (4-1) 

L’EF Montcada es mostra 
decebedora i amb falta 
de preparació física

L’EF Montcada ha notat en 
excés la falta d’una bona pre-
temporada i va perdre per un 
contundent 5 a 0 contra el Be-
llavista Milán en la seva reapa-
rició a Primera Divisió. El joc 
va ser decebedor i les montca-
denques van entregar el con-
trol del partit a les rivals. Al 
descans, el marcador refl ectia ja 
un 2 a 0, fruit de dues accions 
de desencert de la defensa. A 

la represa, es va tornar a repro-
duir el mateix guió, però el Be-
llavista va segellar tres gols més 
fi ns al defi nitiu 5 a 0, enmig del 
desànim generalitzat.
A la fi  del partit, la capitana,  
Georgina Vendrell, reconeixia 
que les jugadores havien patit 
en excés la falta de pretempora-
da i que l’estat físic amb què han 
començat la lliga “no és l’òptim 
per afrontar l’inici  del cam-
pionat amb garanties”.

Lluís Maldonado  | Redacció

FUTBOL FEMENÍ

El Bellavista Milán s’imposa amb un correctiu 5-0 
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Els jugadors de La Salle celebren el títol de campions del torneig de Parets

Montcada acull per  primer 
cop el campionat d’Espanya 
de Divisió d’Honor

ESCACS

El sènior A del CH La Salle es 
va proclamar el 13 de setembre 
campió del torneig de Parets, 
guanyant el Granollers C de Lli-
ga Catalana en la tanda de penals 
(29 a 28), i aconseguint així el 
primer títol ofi cial de la tempora-
da. Els montcadencs van arribar 
a la fi nal després de desfer-se del 
del Parets, de Primera Catalana, 
i la Salle Bonanova, de Lliga. 
A la fi nal, La Salle va empatar 
el partit a 26 als darrers deu se-
gons. Amb aquest resultat tots 
dos equips van escollir cinc ju-
gadors per disputar la tanda de 
penals. El porter local, Juan Ga-

lán, va jugar un paper molt im-
portant aturant tres penes màxi-
mes i el central Albert Maresma 
va ser l’encarregat d’encertar el 
darrer xut que deixava el defi nitiu 
29 a 28.  El torneig de Parets és 
l’última competició ofi cial abans 
del debut dels jugadors de Dídac 
de la Torre a Lliga Catalana que 
s’estrenaran el 27 de setembre con-
tra el Sant Martí Adrianenc B. 
D’altra banda, el club ha con-
fi rmat el fi txatge de Josep Ma-
ria Valls, procedent del BM La 
Roca, de Lliga Catalana, i amb 
experiència a Primera nacional. 
El jugador, de 29 anys, juga de 
lateral.

El torneig, que consta de sis rondes, acabarà el 20 de setembre

La Salle guanya a la tanda de penals 
el primer títol ofi cial de la temporada

L’Hotel Ciutat de Montcada acull 
fi ns al 20 de setembre el Campio-
nat d’Espanya d’escacs de Divisió 
d’Honor. El torneig, que per pri-
mer cop es fa al municipi, compta 
amb la participació de sis equips 
entre els quals es troba la UE 
Montcada després d’haver acon-
seguit l’ascens a la màxima cate-
goria la temporada passada. 

Els millors jugadors del món. La 
competició consta de sis rondes 
–la primera es va disputar el dia 
16– i es tracta d’una lligueta de 
tots contra tots on, segons el ràn-
quing dels millors 100 jugadors 

del món. L’equip més fort és el 
Linex-Magic d’Extremadura, que 
compta a les seves fi les amb els 
grans mestres Ruslan Ponoma-
riov (13è del món) i Alexei Shi-
rov (18è). Els altres clubs que 
competeixen són el Reverte Al-
box d’Almeria, el Jaime Casas 
d’Aragó, el Solvay de Cantàbria 
i el Sabadell. 
Per a la UE Montcada, que orga-
niza el campionat juntament amb 
la Federació Espanyola d’Escacs, 
l’objectiu és “mantenir la ca-
tegoria perquè tots els equips 
tenen un gran potencial”, ha 
indicat el president, Jaume Iz-
quierdo.

Núria Sánchez  | Redacció

Els jugadors locals s’imposen el Granollers C a la fi nal
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Sílvia Alquézar  | Redacció

> Al voltant de 2.000 persones visiten la Fira del caçador
La Societat de Caçadors El Tordo ha fet un balanç positiu de la novena edició de la Fira del Caçador, que va tenir lloc 
el 6 de setembre a Mas Duran. La mostra va comptar amb l’assistència d’unes 2.000 persones, una xifra inferior a 
l’any passat “per la coincidència amb algunes festes majors i jornades de caça”, ha indicat el president de l’entitat, 
Juan Pozas, qui ha anunciat que al 2010 la Fira es tornarà a fer el primer diumenge de juliol per evitar aquestes sil-
mutaneïtats. Tot i el descens de visitants, l’esdeveniment va comptar amb la participació de 16 expositors de material 
relacionat amb la caça, la mostra de gossos de caça i el III Trofeu Vila de Montcada de tiradors per equips  | SA
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BÀSQUET

El Valentine podrà comptar una 
temporada més amb l’aler Raúl 
Ortega, l’únic jugador que conti-
nua del desaparegut equip EBA. 
Per al tècnic Miquel Àngel Cor-
tón, és una bona notícia “perquè 
aporta experiència a una plan-
tilla molt jove”. El conjunt, que 
manté pràcticament el mateix bloc 
de la campanya passada, té per 
objectiu “consolidar-se com a 
equip a la categoria”, ha indicat 
l’entrenador, qui espera poder mi-
llorar la classifi cació de la tempo-
rada anterior, en què el Valentine 
va acabar al cinquè lloc a un pas 
d’aconseguir jugar la fase d’ascens.    
Els montcadencs debutaran con-
tra l’Onyar el 20 de se tembre a 
casa (19h).

Sílvia Alquézar  | Redacció

L’aler Raúl 
Ortega continua 
al Valentine
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Amb el començament del 
nou curs s’inicien els pre-
paratius de les activitats 
esportives extraescolars. 
La Lliga Escolar, organitza-
da per l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME), el 
Consell de l’Esport Escolar 
a Montcada (CDEM) i les 
AMPA de les  escoles, ha 
posat en marxa el procés 
de confi guració de la nova 
temporada, que mantindrà 
les activitats de l’anterior 
campanya. Els interes-
sats poden formalitzar les 
inscripcions fi ns al 25 de 
setembre al mateix centre 
educatiu. Està previst que 
els entrenaments comencin 
el dia 28 i que la primera 
jornada de competició sigui 
el dia 16 d’octubre. D’altra 
banda, el CDEM té previst 
organitzar una jornada de 
corfbol abans que comen-
cin les lligues per potenciar 
i donar a conèixer l’esport.

Oferta. Enguany, la Lliga 
Escolar manté les mateixes 
activitats que a la campa-
nya anterior: futbol sala, 
bàsquet, handbol, psicomo-
tricitat i multiesport, aquest 
últim és la combinació de 
tres modalitats durant els 
tres trimestres del curs. 
D’altra banda, els alumnes 

de secundària tenen la pos-
sibilitat de fer corfbol. Els 
nens i nenes d’educació in-
fantil faran psicomotricitat; 
els infants de primer, segon 
i tercer de primària po-
den participar a la lliga de 
multiesport i els alumnes 
des de quart de primària a 
quart d’ESO hauran d’es-

collir una única disciplina. 
Un any més, l’organització 
recorda que es necessiten 
monitors i àrbitres per a 
la Lliga Escolar. Els inte-
ressats poden lliurar el seu 
currículum a les ofi cines de 
l’IME (Tarragona, 32) de 
dilluns a dijous, de 9 a 13h 
i de 17 a 19h.

JOCS ESCOLARS

La presentació ofi cial dels equips participants a la Lliga Escolar és una de les activitats més participatives

Núria Sánchez | Redacció

Inscripcions obertes 
a la Lliga d’hivern

FUTBOL-7

L’IME ofereix un nou programa de 
cursos i activitats molt diversos

Sanjorma, de negre, va ser el guanyador de la segona edició de la Lliga d’Estiu

Fins al dia 30 de setem-
bre, l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME) 
manté obert el període 
d’inscripcions per a la terce-
ra edició de la Lliga d’hivern 
de futbol-7. Els partits es 
disputaran els divendres a 
partir de les 19h al camp de 
fubtol-7 de l’Estadi Munici-
pal de la Ferreria. La pre-
visió és que la competició 
comenci a fi nal d’octubre. 
Cada equip haurà d’abonar 
una quota de 1.300 euros, 
diners que inclouen els 

arbitratges i l’assegurança 
mèdica de cada jugador. 
Per a més informació, cal 
adreçar-se a les ofi cines de 
l’IME (Tarragona, 32) o bé 
trucar al 935 650 999, de 
dilluns a dijous, de 9 a 13h i 
de 17 a 19h.

Lliga estiu. El guanyador 
de la segona edició de la 
competició estiuenca va ser 
Sanjorma, que es va impo-
sar a la fi nal disputada el 17 
de juliol a Real Club. En 
tercer lloc es va classifi car 
Los Belios.  

Núria Sánchez | Redacció

L’Institut Municipal d’Esports 
i Lleure (IME) ofereix aques-
ta temporada diverses activi-
tats per a adults i infants. Per 
al nou curs, l’IME manté el 
mateix programa a la Zona 
Esportiva Centre. Enguany 
hi ha cursos de balls que en-
globen diverses disciplines 
diferents com la batxata, el 
merengue, el tango i el coun-
try, entre d’altres. L’activitat 
és anual i el preu del curs 

és de 60 euros trimestrals 
per al primer i segon ni-
vell i de 65 euros, el tercer 
i quart nivell. També es fa 
el curs de dansa oriental, 
que s’impartirà els dimarts 
o els dijous, segons el nivell 
de l’alumne. L’activitat és 
anual i costa 60 euros tri-
mestrals per a les persones 
de primer nivell i 65 euros 
per a les del segon. Tots dos 
cursos van començar el 15 
de setembre i acabaran el 

17 de juny. Finalment, hi 
ha cursos d’aerobic, man-
teniment, tonifi cació i tai-txí 
per a adults i d’aerobic per 
a nens i nenes. La matrícu-
la costa 25 euros i la quota 
mensual varia segons l’edat. 
El preu és de 20 euros els 
adults i 12,5 els infants. Els 
interessats poden fer les 
inscripcions a les ofi cines 
de l’IME (Tarragona, 32) 
o bé trucant al telèfon 935 
650 999.

Núria Sánchez | Redacció

La piscina municipal de 
la Zona Esportiva Centre 
ha incrementat el nombre 
d’abonaments respecte 
d’altres anys. La crisi econò-
mica podria haver estat un 
dels motius. La gent que 
no ha marxat de vacances 
degut a la conjuntura ha 

aprofi tat i ha fet ús de les 
instal·lacions municipals.  
La piscina d’estiu, que va 
tancar el passat 13 de set-
embre, ha fet enguany un 
total de 288, xifra superior 
a la de l’any passat. Pel que 
fa al nombre d’entrades, 
l’equipament ha venut més 
de 6.000 entrades.

La piscina d’estiu 
té més usuaris 
que l’any passat

ZONA ESPORTIVA CENTRE

Núria Sánchez | Redacció
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Els centres educatius 
preparan l’inici de la lliga
Les inscripcions es poden fer fi ns al 25 de setembre i els entrenaments començaran el dia 28

> Èxit de participació a l’spinning
L’IME va posar punt i fi nal a les activitats esportives d’estiu al 
carrer el 21 de juliol amb una marató d’spinning –a la imat-
ge– que va ser tot un èxit de participació en la seva segona 
edició. Les 50 bicicletes ubicades a la plaça Lluís Companys 
es van omplir durant les dues sessions d’una hora cadascuna, 
amb llista d’espera inclosa. Durant el juliol es van celebrar les 
diades de futbol, bàsquet, handbol i natació. L’IME va comptar 
amb el suport de diferents entitats esportives del municipi per 
organitzar aquestes diades.  En total unes 500 persones van 
participar a les diverses activitats | NS
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La piscina ha tingut un elevat nombre d’adeptes al llarg de l’estiu
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De nou repeteix la dansa oriental
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CB MONTCADA

El júnior A s’assegura una plaça 
a la categoria Interterritorial

Els conjunts júnior A i B del 
CB Montcada han tingut 
sort dispar en les fases per 
assolir les categories de In-
terterritorial i Nivell A, res-
pectivament. El júnior A va 
aconseguir l’objectiu i es va 
classifi car per participar des 
de principi de temporada a 
la categoria Interterritorial, 
la segona màxima lliga de 
Catalunya. Per la seva ban-
da, el júnior B no va poder 
aconseguir la classifi cació 
per al Nivell A i haurà de 
jugar al B. El júnior A va 
disputar les fases del 4 al 6 
de setembre i va guanyar 
dos enfrontaments i en va 
perdre un. A les dues prime-
res jornades, els locals van 

guanyar el Sant Just per un 
ajustat 56 a 54 i el Calafell 
per 55 a 73, assegurant-se 
l’ascens malgrat la derrota 
de la tercera jornada contra 
el Sant Gervasi per 62 a 73.
Per la seva banda, el júnior 
B –lluitant per un plaça al 
Nivell A–  no va poder as-
solir la classifi cació per a la 
categoria. El conjunt local 
va perdre els enfrontaments 
disputats. En la primera jor-
nada els montcadencs van 
perdre amb el Lestonnac 
(47-64) i en la segona van 
caure derrotats amb el Pine-
da de Mar per 34 a 90.

Inscripcions. D’altra banda, 
el club manté obert el perío-
de d’inscripcions a l’Escola.  

Els nens i nenes nascuts en-
tre el 2000 i el 2004, ambdós 
inclosos, poden formular la 
inscripció els dimarts, dime-

cres i divendres de 18 a 20h 
a les ofi cines del club (Bo-
nanivsta, 10) o bé al número 
de telèfon 629 501 347.

CH LA SALLE

Núria Sánchez | Redacció

El CFS Montcada manté 
el nombre d’equips per 
a la nova temporada. El 
club local comptarà amb 
set equips de base: juvenil, 
cadet, infantil, aleví, ben-
jamí, prebenjamí i un con-
junt femení. D’altra banda, 

l’entitat manté obertes les 
inscripcions per a la nova 
escola d’iniciació per a in-
fants de 5 a 10 anys. Els 
interessats poden obtenir 
més informació trucant al 
telèfon 620 846 395. Els 
entrenaments són dilluns i 
dimecres, de 17.30 a 19h.

El club manté el 
nombre de conjunts 

CFS MONTCADA

Núria Sánchez | Redacció

Una quarantena d’infants 
participa al campus esportiu

L’AE Elvira-La Salle manté 
obert el període d’inscrip-
cions per a tots aquells 
infants i joves entre 4 i 
16 anys que vulguin fer 
bàsquet o futbol sala. Els 
interessats poden dema-
nar més informació a les 
instal·lacions del CEIP El-
vira Cuyàs els dimecres i 
divendres de 17 a 18.30h 
i formular la inscripció a 
l’adreça electrònica elvirala-
salle@gmail.com o bé al telè-
fon 935 648 460.  L’entitat, 
creada fa dues temporades, 
compta amb una secció de 
bàsquet consolidada amb 
set conjunts federats i una 
escola. Però enguany el 
club local estrena la secció 
de futbol sala amb un equip 
benjamí federat | NS

Inscripcions 
obertes per 
al bàsquet i 
futbol sala

AE ELVIRA-LA SALLE

L’equip femení es manté a l’entitat local per segon any consecutiu
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Una de les activitats que fan els més petits són les Trobades d’Escoles
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Una quarantena d’infants 
ha participat en el campus 
esportiu organitzat pel 
CH La Salle i l’AMPA de 
l’escola la primera quinze-
na de setembre. Els nens, 
amb edats compreses en-

tre els 4 i els 10 anys, van 
practicar activitats espor-
tives, de lleure i escolars, 
dirigides per jugadors del 
club. El campus es divi-
dia en blocs: multiesport, 
escolar, handbol i lleure. 
En aquest últim apartat 

els infants van fer sortides 
com la visita a Montcada 
Comunicació. Una tren-
tena d’infants va conèixer 
de prop la redacció de La 
Veu de Montcada i laveu.
cat i el funcionament de 
Montcada Radio. 

Núria Sánchez | Montcada Nova

L’EF Montcada prepara 
el nou curs esportiu amb 
algunes novetats a la part 
tècnica. Aquesta tempora-
da, Eusebi de Miguel serà 
el nou coordinador fede-
ratiu, Jordi Salas ocuparà 
el càrrec de coordinador 
administratiu i Jordi Garcia 
dirigirà el futbol base. Final-

ment, Carlos Depares con-
tinuarà sent el coordinador 
de l’entitat. D’altra banda, 
el club està ultimant detalls 
pel tancament defi nitiu dels 
equips. Per aquest motiu 
tots aquells interessats a 
jugar a futbol poden dema-
nar informació de dilluns a 
divendres de 17.30 a 20h a 
l’Estadi de la Ferreria.

L’Escola prepara el 
nou curs esportiu

EF MONTCADA

Núria Sánchez | Redacció

El club continua ultimant detalls per tancar les plantilles dels conjunts

El club obre les inscripcions de l’Escola per a infants nascuts entre el 2000 i 2004, ambdós inclosos
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Una quarantena de nens i nenes va participar en el Campus multidisciplinari de setembre del CH La Salle Montcada



Ramon Costa
Una vida dedicada a la docència. Tots els montcadencs que han passat pel col·legi La 
Salle Montcada recorden encara el germà Ramon, amb la sotana negre, les ulleres de pasta i el 
perruquí sempitern. Nascut al 1912 a les Valls d’Àneu (Pallars Sobirà), va arribar a Montcada 
i Reixac al 1939 per reemplaçar els cinc germans que van ser afusellats al juliol del 1936. Al 
1943, es va fer càrrec de l’escola gratuïta que va impulsar la fàbrica Asland per als fi lls dels 
treballadors i que va funcionar fi ns als anys seixanta. Va viure i treballar a l’escola montcadenca 
fi ns al 1999, any en què es va traslladar a la Casa Sant Josep de Cambrils, un antic seminari dels 
Germans Cristians de La Salle on viu actualment. Amb 97 anys, és el segon representant més 
gran de la congregació a Catalunya. L’entrevistem amb motiu del centenari del centre lassalià a 
Montcada, que el 27 de setembre inaugura el programa d’actes commemoratiu.

“Ensenyar i estimar Déu 
ha estat la meva vocació”

Quan va començar a exercir de do-
cent a l’escola La Salle Montcada? 
Vaig arribar a Montcada el 5 de se-
tembre de 1939 per formar part de 
l’equip docent del col·legi que havia 
quedat tràgicament reduït al juliol 
del 1936, quan cinc del set germans 
que regentaven el centre van ser as-
sassinats, afegint-se així a l’alt nom-
bre de màrtirs –un centenar– que 
l’Institut dels Germans de les Es-
coles Cristianes va oferir a Déu per 
aquells temps a Catalunya. Havien 
estat companys meus del seminari 
i la seva pèrdua va ser molt dolorosa 
per a mi. Vaig assistir a l’exhumació 
dels cossos al cementiri municipal 
de Montcada. Una veïna de Mas 
Rampinyo va ser qui els va delatar 
quan es disposaven a fugir a França 
en un camió. Encara me’n recordo 
d’ells en les meves pregàries. 
Com va viure els anys de la guerra?
Jo estava destinat a Figueres quan van 

començar els assassinats indiscrimi-
nats de religiosos. Vaig aconseguir fu-
gir a França després de passar moltes 
penúries. Però, després, vaig decidir 
oferir-me com a voluntari a l’exèrcit 
nacional. La meva única condició era 
que jo no volia matar ningú i, després 
d’insistir molt, em van destinar als 
serveis sanitaris. La major part del 
temps vaig fer de portalliteres, trans-
portant els ferits i els morts. Vaig estar 
en perill de mort en diverses ocasions 
i més d’una bala va estar a punt de 
tocar-me al front d’Aragó. Però, mira-
culosament, vaig sobreviure.
Vostè va fer-se càrrec de l’escola 
Sant Eusebi que la fàbrica Asland va 
obrir al 1943.
Hi vaig estar 20 anys fent classes de 
primària als fi lls dels treballadors. Era 
una escola gratuïta per als més po-
bres. Vaig arribar a tenir 160 alumnes. 
Al juny del 1963 l’escola va tancar i el 
col·legi central va absorbir l’alumnat. 

El mateix any van començar les obres 
d’ampliació com a pas previ per im-
partir la segona ensenyança. A partir 
d’aquí el centre va anar creixent fi ns 
a convertir-se en tota una institució.

La riuada del 1962 va afectar greu-
ment el col·legi, situat a tocar del riu 
Ripoll.
La riuada va ser com un càstig. Va 
destruir gairebé tota la planta baixa, 
amb un nivell d’aigües de dos metres, 
justament on estaven instal·lades les 
cinc aules que tenia aleshores. Les 
pèrdues materials van superar les 
tres-centes mil pessetes de l’època!

Al 1981 l’Ajuntament el va nomenar 
fi ll adoptiu de Montcada i Reixac. 
Què va suposar aquesta distinció per 
a vostè?
Va ser un honor que em fessin aquell 
nomenament. Vaig rebre molts obse-
quis d’amics i coneguts i també diners 
en metàl·lic. Això em va suposar més 
d’un disgust. En aquella època els 
germans teníem prohibit disposar de 
diners particulars. Jo havia pensat ad-
quirir uns gravats per fer catecismes 
o un projector per passar pel·lícules. 
Però era tan complicat adquirir un 
objecte material que, fi nalment, ho 
vaig destinar al fons del col·legi. Les 
normes eren molt estrictes.
Ha dedicat tota la seva vida a la do-
cència, la major part com a professor 
a la Salle Montcada. 
Ensenyar i estimar Déu és la meva 
vocació des que em vaig fer germà 
de les Escoles Cristianes de La Salle 
l’any 1925. Els nens són el futur i és 

molt bonic veure com assimilen els 
coneixements i van passant de curs. 
Quan vaig deixar de donar classes, 
m’ocupava d’atendre els alumnes 
que es feien mal al pati. Tenia una 
farmaciola per a les ferides superfi -
cials. Si era més greu els enviava a 
urgències. Quan hi havia excursions 
també acompanyava els nens fi ns a 
l’autocar. Suposo que molts encara 
em recorden. Al 1999 vaig deixar el 
col·legi per venir a viure en aquest 
centre on em cuiden molt bé. 
Ja sap que l’escola complirà 100 
anys l’abril del 2010 i que es faran 
diverses celebracions?
Desgraciadament  no tinc prou forces 
per desplaçar-me a Montcada i parti-
cipar als actes, però ho tinc molt pre-
sent en el meu cor. Desitjo des d’aquí 
que sigui una celebració ben lluïda 
i envio records a tots els qui m’han 
conegut, alumnes, pares, professors 
i germans.

“Durant la Guerra Civil 
vaig estar en perill 
de mort en diverses 
ocasions al front 
d’Aragó”

 germà de La Salle

A títol personal
LAURA GRAU
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