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Que Aismalibar per a Montcada 
és més que una empresa i que ha 
deixat una forta empremta en la 
ciutadania ho demostra l’enorme 
quantitat de públic que el 30 de 
setembre va assistir a la presen-
tació del documental ‘Aismalibar, 
una fàbrica de somnis’, la primera 
producció audiovisual de llarga 
durada amb la que Montcada 
Comunicació presenta una nova 
etapa en els mitjans d’informació 
local. 
L’estrena del video no podia te-
nir un espai més simbòlic, els 
Cinemes Montcada, al Centre 
Comercial El Punt, situat al ma-
teix lloc on fi ns als anys 80 s’al-
çava el Club Aismalibar, un espai 
d’oci que ha quedat en el record 
dels centenars de treballadors 
que l’empresa ha acollit durant 
75 anys. “Hem superat amb 
escreix les expectatives i estem 
molt satisfets de la resposta 
del públic, però lamentem que 
s’hagi quedat gent sense poder 
entrar”, es va disculpar el gerent 
de Montcada Comunicació, Lluís 
Maldonado. 

Antics treballadors i directius, la 
plantilla actual i les seves famílies 
i representants polítics, entre d’al-
tres, no es van voler perdre l’es-
trena. Entre els assistents hi havia 
bona part de la família del fun-
dador, Walter Ankli, qui va crear 
l’empresa al 1934. Els orígens de la 
fi rma i la vida de l’empresari, mort 

al 1975, centren la primera part del 
documental. “Aismalibar era tot 
per al meu pare, que el recordo 
indestructible i sever però molt 
implicat amb els problemes dels 
obrers”, va explicar M. José Ankli, 
la fi lla gran de l’empresari, en sor-
tir de la projecció.
“El somni de molts era treballar 
a Aismalibar perquè donava uns 
avantatges socials que no existien 
a altres llocs”, narra una antiga tre-
balladora, Encarna Gázquez. A tra-
vés de testimonis, imatges i videos 
de l’època, el documental transmet 
en 40 minuts el que ha signifi cat 
l’empresa per a la ciutat, ja que, a 
la dècada dels anys 70, Aismalibar 
va arribar a tenir més de 1.600 em-
pleats. El que no ha estat possible, 
però, ha estat parlar amb l’actual 
direcció, que ha declinat fer decla-
racions. “Tots lamentem que una 
fi rma que ha signifi cat tant per a 
Montcada es trobi actualment a 
punt de tancar; des d’aquí reite-
rem el nostre suport als treballa-
dors”, va manifestar a l’acte l’alcal-
de, César Arrizabalaga (PSC).

Moviment obrer. L’avui d’Aisma-
libar no s’entèn sense conèixer la 
seva tradició sindical, que al repor-
tatge s’explica en la veu d’antics lí-
ders del moviment obrer. El video 
també parla del Club Aismalibar i 
de l’antic equip de bàsquet. 
Actualment, l’empresa passa ara 
per un mal moment i la plantilla-
veu en perill el seu futur laboral. 
“El meu somni era treballar a 
Aismalibar i el que m’hagués 
agradat ara és poder jubilar-me 
aquí”, diu una treballadora actual, 
M. Carmen Góngora.
Els interessats a adquirir el docu-
mental en DVD, al preu de 10 
euros,  han d’enviar una correu a 
l’adreça som@laveu.cat

El documental sobre Aismalibar, punt de 
partida d’una nova etapa als mitjans locals
La presentació del reportatge va despertar un gran interès i l’assistència de públic va superar les previsions de l’organització

Silvia Díaz | Mas Rampinyo

MONTCADA COMUNICACIÓ

El documental compta 
amb els testimonis 
d’una desena de 
persones i imatges i 
videos de l’època

La sala gran dels Cines Montcada del Centre Comercial El Punt es va omplir de gom a gom per veure el documental ‘Aismalibar, una fàbrica de somnis’

Actualitat
laveu.cat

75 ANYS EN 40 MINUTS
El reportatge ‘Aismalibar, una fàbrica 
de somnis’ repassa la trajectòria de la 
mítica empresa montcadenca
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 Montcada Comunicació vol fer de ‘laveu.cat’ un referent informatiu

‘Aismalibar, una fàbrica de som-
nis’ és la posada de llarg de l’ac-
tual repte de Montcada Comuni-
cació, la incorporació del video 
a www.laveu.cat per reforçar la 
informació. “Volem que el web 
sigui la referència dels mitjans 
locals i apostem per aquest nou 
format perquè hem detectat una 
bona resposta de la gent”, ha 
destacat el gerent de Montcada 
Comunicació, Lluís Maldonado. 
Programes que fi ns ara es trans-
metien per ràdio, com l’entrevista 
amb l’alcalde o el debat de por-
taveus, es transformen en noves 
peces en format video. A hores 
d’ara, el projecte apareix en una 
campanya de publicitat institucio-
nal al mobiliari urbà. 

A l’acte de presentació del projec-
te, l’alcalde, César Arrizabalaga, 
va manifestar que “Montcada 
Comunicació està fent un gran 
esforç per apropar a la ciutada-
nia la informació del municipi de 

la manera més completa i amb 
la màxima qualitat possible”, al-
hora que va recordar l’aposta de 
l’Ajuntament per incorporar les 
noves tecnologies al funciona-
ment de la corporació | SD

L’alcalde i el gerent de Montcada Comunicació durant els parlaments inicials
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Els treballadors d’Aismalibar van 
aprofi tar la presentació del docu-
mental sobre l’empresa, el 30 de 
setembre, per reivindicar la seva 
continuïtat en un moment en què 
el futur és molt incert, ja que la 
direcció vol reduir la plantilla. Els 
empleats no van deixar passar 
l’ocasió de manifestar públicament 
la seva preocupació i van anar en 
comitiva –amb una pancarta que 
agraïa el suport que Montcada els 
està donant– des de la porta de la 
fàbrica fi ns als cinemes d’El Punt. 

Decliu. “El reportatge que ha 
fet Montcada Comunicació so-
bre Aismalibar contribueix a 
recuperar la memòria històrica 
i a recordar que aquesta va ser 
l’empresa més important del 
municipi i això precisament és 
el que volem ressaltar, que una 
fi rma que va arribar a tenir 
1.600 treballadors avui dia està 
a punt de tancar”, va assenyalar 

el president del comitè d’empresa 
José Antonio Grillo.
En aquests moments, la plantilla 
és a l’espera que s’emeti l’infor-
me sobre el concurs de creditors 
presentat per la direcció el passat 
mes de juliol i que, com a data 
límit, s’ha de lliurar el 13 d’octu-
bre. “Nosaltres estem oberts a la 
negociació amb l’empresa, però 
sempre des de la premissa que 
no es vulneren els drets dels tre-
balladors”, apunta Grillo. 
De moment, l’última oferta que 
ha fet la direcció –que els empletas 
que siguin acomiadats cobrin les 
indemnitzacions del fons de ga-
rantia salarial, 20 dies per any tre-
ballat, i que més endavant puguin 
rebre la resta quan s’hagin venut 
els terrenys– no satisfà la plantilla, 
que està disposada a seguir lluitant 
en defensa dels seus interessos. 
Cada dilluns, els treballadors pro-
testen al carrer, davant la factoria, 
el un acte que han batejat com ‘los 
lunes al sol’.

Els empleats manifesten
la seva preocupació pel 
futur incert de la factoria
Marxa reivindicativa des de l’empresa fi ns a les portes del cinema

Pilar Abián | Mas Rampinyo

AISMALIBAR

  Emilio Cazorla: “Aismalibar també ha estat un magatzem de frustracions”
Los hombres pasan, los hechos 
se quedan és el títol del primer 
llibre que ha escrit Emilio Cazorla 
i que repassa la seva experièn-
cia laboral a Aismalibar durant 
vint anys. Conegut sindicalista 
de CCOO –va ser durant molts 
anys president i membre del co-
mitè d’empresa–, va treballar a 
la factoria fi ns a principi dels 90 
i va ocupar en paral·lel el càrrec 
de regidor pel PSUC, el PCC i IC 
del 1979 al 1991. “Aquest lli-
bre –explica– recull les millors 
lliçons que m’ha donat la vida 
des d’un punt de vista polític, 
sindical i, sobretot, humà i les 
poso al servei del lector”. L’au-

tor comenta fets viscuts “tots 
verídics”, assegura, encara que 
utilitza noms fi cticis per no ferir 
sensibilitats. “Aismalibar va ser 
una fàbrica de somnis, però 
també un magatzem de fustra-
cions”, afi rma, tot assenyalant 
que “el llibre conté crítica però 
no àcida, sinó respectuosa”. 
Cazorla presentarà el seu as-
saig el 15 d’octubre, a les 19h, 
a l’Auditori. L’obra és el primer 
volum d’una trilogia que ha fet 
plena d’apunts autobiogràfi cs i 
refl exions fi losòfi ques: “Des de 
la meva experiència –em vaig 
quedar a l’atur amb 43 anys i 
vaig donar un gir a la meva vida 

anant a estudiar a la universi-
tat– vull explicar a altres per-
sones que, tot i travessar una 
situació difícil, un pot arribar a 
elevar-se”. Cazorla ha estat au-
tor i editor alhora del seu llibre 
que es pot adquirir a la llibreria 
Papers de Mas Rampinyo | PA

Els treballadors van anar en comitiva des de la porta de la factoria fi ns als cinemes El Punt on es va presentar el reportatge històric d’Aismalibar
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El nou curs polític ha arrencat 
amb la mirada posada en l’ela-
boració dels pressupostos per al 
2010. Així es va poder comprovar 
al primer Ple celebrat després de 
les vacances d’estiu, fet el 23 de 
setembre, durant el qual les qües-
tions que van generar més debat 
van ser les relacionades amb les 
fi nances locals. El punt de parti-
da va ser una moció que no va 
prosperar, presentada pel grup 
d’ICV-EUiA, amb un seguit de 
mesures per aplicar l’any vinent. 
“Proposem reduir de la despe-
sa corrent, la creació d’un fons 
per implementar polítiques de 
foment del treball, ajudes al 
comerç i projectes d’inversió 
per a empreses locals”, va dir el 
portaveu ecosocialista, Josep M. 
González. 

Els responsables del govern van 
rebutjar la moció perquè ente-
nen que ja hi ha en marxa un 
pla d’austeritat. “Diverses de 
les mesures proposades, com 
la disminució de despesa, ja fa 
un any que les estem aplicant”, 

va dir el president de l’Àrea Eco-
nòmica, Joan Maresma (CiU). 
L’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC), va recordar que el consis-
tori va aprovar l’any passat un pla 
d’austeritat per fer front a la difí-
cil situació econòmica i també va 
anunciar que en breu es posarà en 
marxa un pla per dinamitzar el co-
merç local, “sobretot l’afectat per 
les obres de remodelació dels 
carrer Major i Lleida”, va pun-
tualitzar l’edil. El PPC i Esquerra 
van votar a favor de la moció. 

Urbanisme. En l’Àrea de Políti-
ca Territorial, el Ple va aprovar 
les cinc al·legacions municipals 
al projecte del Pla Territorial de 
l’àmbit metropolità de Barcelo-
na, que es votaven per separat. 
La que va generar més debat va 
ser la que fa referència a la le-
galització de la urbanització del 
Bosc d’en Vilaró, a Vallençana, 
construïda fa més de 30 anys 
en un espai forestal. PSC i CiU 
defensen una regularització to-
tal, mentre que Esquerra i ICV-
EUiA proposen que els veïns hi 
puguin viure amb una limitació 
en el temps de 75 anys per recu-
perar la zona boscosa. 
L’altre punt de territori força 
debatut va ser el cessament del 
contracte que van signar el con-
sistori i el Grup Alcaraz per tal 
de construir i explotar el centre 
de negocis i de serveis al Pla 

d’en Coll, un projecte que s’ha 
desestimat per “l’actual situació 
econòmica”, segons va indicar el 
regidor d’Urbanisme, Jordi Cli-
ment (PSC). L’oposició va criticar 
durament el govern en considerar 
que en aquest tema “hi ha hagut 
manca de transparència”, com 
va assenyalar la portaveu d’Es-
querra, Marta Aguilar. 
En el Ple també es va donar 
compte del canvi de portaveu 
del grup municipal del PSC, que 
a partir d’ara és Carles Guijarro, 
en substitució de Climent. La 
sessió també va aprovar el II Pla 
d’Igualtat de gènere per als anys 
2009-2015 (veure pàgina 15).

Notícies EDIFICI DESALLOTJAT
L’Ajuntament apuntala el bloc de 
pisos de Can Sant Joan on va 
caure el sostre d’un àtic

PÀG. 8

laveu.cat/noticies

El curs polític arrenca amb la mirada 
posada en la confecció del pressupost
El govern municipal, format pel PSC i CiU, reitera el seu compromís d’aplicar un pla d’austeritat per fer front a la difícil situació econòmica
Sílvia Alquézar | Montcada

PLE DE SETEMBRE

L’alcalde anuncia la 
posada en marxa 
en breu d’un pla per 
dinamitzar el comerç 
afectat per les obres

TERRA NOSTRA
Les obres del carrer 
Alzina obliguen a tallar 
part de l’avinguda

PÀG. 9

A la urbanització del Bosc d’en Vilaró hi ha més de 200 habitatges, la majoria dels quals es va construir en el darrer quart del segle XX
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L’apartat de mocions va centrar 
bona part del Ple de setembre, 
que es va allargar durant tres ho-
res. La que va presentar el grup 
municipal d’ICV-EUiA sobre la 
retirada de la medalla d’or de la 
ciutat a Francisco Franco es va 
aprovar amb el suport de totes 
les formacions i l’abstenció del 
PPC. “Hi ha qüestions més im-
portants a debatre que no pas 
aquesta”, va dir la portaveu del 
grup, Eva García. L’Ajuntament 
va atorgar la distinció al dictador 
l’any 1969, en reconeixement a 
l’ajut econòmic que l’Estat va 

donar al municipi després de la 
riuada del 1962. 
La moció presentada per Es-
querra en suport a les consultes 
populars per l’autodeterminació 
de Catalunya no va prosperar. 
La formació independentista va 
plantejar donar suport a aquest 
tipus de consultes, a l’igual que 
CiU, mentre que PPC i PSC es 
van oposar frontalment i ICV-
EUiA es va abstenir. Una altra 
moció sobre el fi nançament 
local presentada pels ecosocia-
listes sí que es va aprovar per 
unanimitat | SA

El Ple retira la medalla de la ciutat a Franco
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OBRES DE
LÍNIA D’ALTA 
VELOCITAT

El proper dia 5 d’octubre 
s’iniciaran els treballs pre-
vis per a la construcció al 
carrer Guadiana d’un nou 
pou de ventilació de la fu-
tura Línia d’Alta Velocitat 
(LAV) al seu pas pel muni-
cipi. Inicialment les tasques 
d’aquest pou afectaran la 
zona d’aparcaments ubi-
cada a la confl uència del 
carrer Guadiana amb Roca-
mora. L’Administrador d’In-
fraestructures Ferroviàries 
(Adif) asfaltarà i adequarà 
20 places d’aparcament a 

l’actual talús del carrer Duc 
de Tetuán per tal de facilitar 
l’estacionament a la zona. 
Aquesta actuació compor-
tarà també la supressió dels 
8 contenidors soterrats i la 
substitució per un total de 
24 contenidors de superfí-

cie que es col·locaran a les 
immediacions.

Treballs durant 9 mesos. 
La previsió de l’Adif és que 
aquests treballs de prepara-
ció durin tres setmanes. A 
partir de llavors les obres del 
pou de ventilació obligaran 
a ocupar tot l’espai d’apar-
cament del carrer Guadiana 
des del carrer Rocamora fi ns 
al carrer Bogatell durant, 
aproximadament, 9 mesos. 
S’eliminaran totes les pla-
ces d’aparcament i només 

es podrà transitar per la part 
inferior del carrer Guadiana. 
L’eliminació de les places 
blaves d’aparcament no su-
posarà la creació d’altres no-
ves a les immediacions. 
Aquest pou de ventilació 
s’havia de construir d’aquí 

un any, després que es rea-
litzés el de Jaume I. La falta 
d’entesa entre el consistori 
i l’Adif amb la Tresoreria 
General de la Seguretat So-
cial amb l’ocupació dels ter-
renys de l’aparcament del 
CAP ha fet avançar la pre-
visió per construir aquest 
pou. Després de realitzar el 
del carrer Guadiana, es farà 
un altre al carrer Viver i, pos-
teriorment, s’iniciarà el pou 
que havia previst realitzar 
al carrer Jaume I el passat 
mes d’agost.

Les obres de la Línia d’Alta Velocitat 
(LAV) van començar fa dos anys, als ter-
renys ubicats a la confl uència dels rius 
Ripoll i Besòs, amb els treballs previs 
per foradar el pou necessari per instal-
lar la tuneladora que ha de realitzar la 
major part del túnel que travessarà el 
municipi. 

Tram de Montcada a Trinitat. Els treballs 
de perforació es van iniciar el passat 28 
d’abril. La tuneladora té una llargada de 
105 metres i un diàmetre d’11 metres i 
recorrerà una distància de 3.017 metres 
des del pou d’atac fi ns al túnel de sortida, 

ubicat al camp de futbol de Vallbona. El 
tram comprès entre el barri de la Trinitat 
de Barcelona i Montcada i Reixac està 
pressupostat en 127.653.245 euros. Les 
obres les realitza la Unió Temporal de 
Empreses AVE Trinitat, formada per les 
empreses Copesa, Isolux Corsán i Vias, 
sota la direcció de l’Adif. La longitud total 
d’aquest trajecte de la LAV és de 4.754 
metres. D’aquests, 3.709 metres corres-
ponen al túnel sota el municipi (3.017 re-
alitzats amb tuneladora i 692 construïts 
entre pantalles). La resta, 1.045 metres, 
aniran per la superfície en terrenys de 
Barcelona.

Obres de l’Alta Velocitat a MiR
El túnel que travessa el municipi tindrà una longitud de més de 3,7 quilòmetres

S’adequaran 20 
noves places per 
aparcar al carrer 
Duc de Tetuán

OBRES DE LA LÍNIA D’ALTA VELOCITAT

La construcció d’un pou de ventilació
de la LAV afectarà el carrer Guadiana
L’actuació obligarà a suprimir totes les places d’aparcament i els contenidors soterrats que hi ha en el tram afectat per les obres

Les obres obligaran 
a ocupar tot l’espai 
entre Bogatell i 
Rocamora

Obres ja 
visibles

En pocs dies comença-
ran les obres del pou de 
ventilació de la Línia d’Al-
ta Velocitat (LAV) al carrer 
Guadiana. Aquesta in-
fraestructura recorrerà el 
nucli urbà de Montcada i 
Reixac de forma soterrada, 
de manera que l’única se-
nyal que tindrem de la seva 
presència seran els pous de 
ventilació que l’Adif farà a 
diferents punts de la ciutat.
Les obres al carrer Guadiana 
tindran una afectació molt 
important per al veïnat, ja 
que durant els treballs pre-
vis s’haurà de suprimir la 
zona d’aparcament ubicada 
a la confl uència del carrer 
Guadiana amb Rocamo-
ra, així com les bateries de 
contenidors soterrats. Un 
cop comencin les obres, 
s’eliminaran totes les places 
d’estacionament del carrer.
Des de l’Ajuntament som 
conscients de les molès-
ties que patiran els veïns i 
veïnes de la zona i per això 
ens assegurarem que l’Adif 
executi els treballs amb les 
màximes garanties de segu-
retat i minimitzant les afec-
tacions. Puc avançar que 
les places de zona blava que 
se suprimiran no es reubi-
caran en altres carrers, per 
no agreujar el problema de 
manca d’aparcament que 
pateix el centre de la ciutat. 
En total, en el tram de Mont-
cada i Reixac de la LAV es 
faran set pous d’aquest ti-
pus. Al Parc de les Aigües 
es treballa des de fa alguns 
mesos en el primer.

César Arrizabalaga, alcalde

06

MAPA DE SITUACIÓ

La previsió és que els treballs de preparació durin tres setmanes 
A partir de llavors les obres del pou de ventilació obligaran a ocupar tot l’espai d’aparca-
ment del carrer Guadiana des del carrer Rocamora fi ns al carrer Bogatell durant, aproxima-
dament, 9 mesos. S’eliminaran totes les places d’aparcament i només es podrà transitar per 
la part inferior del carrer Guadiana. 
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L’AV de Can Sant Joan perd la paciència i diu 
estar farta de les falses promeses de l’Adif

L’AV de Can Sant Joan se sent en-
ganyada per l’Administrador d’In-
fraestructures Ferroviàries (Adif) 
i no es creu l’oferta de diàleg que 
l’ens públic ha fet a l’Ajuntament.  
Per això, ha decidit preparar un 
calendari de mobilitzacions a par-
tir del mes d’octubre. L’entitat ha 
deixat constància de la seva de-
cepció en un comunicat emès des-
prés de la reunió amb l’alcalde, 
César Arrizabalaga (PSC), i la re-
gidora de Participació Ciutadana, 
M. Teresa Gallego (PSC). Els re-
presentants municipals van infor-
mar l’AV de la trobada del 16 de 
setembre a Madrid amb el respon-
sable de l’Adif, Antonio González, 
qui es va mostrar predisposat a 
intentar resoldre el confl icte per la 
via del diàleg i va convocar una 
segona reunió per al 9 d’octubre, 
a la qual també assistirà el director 
general d’Infraestructures Ferro-
viàries del Ministeri de Foment, 
Carlos María Juárez. 
Malgrat tot, l’AV considera que 
l’Adif no té voluntat de negociar, 
ja que la construcció de la nau de 
manteniment ferroviari en el so-
lar on hi havia l’antic dipòsit de 
ferralla continua en marxa. “Les 
obres avancen a un ritme ràpid 
i sense interrupció i el temps 
corre en contra dels veïns”, ma-
nifesta l’entitat en el comunicat. El 

col·lectiu també afegeix que farà 
“tot el que sigui necessari per 
evitar el projecte”. L’AV lamenta 
que l’Adif, sent coneixedora de les 
mobilitzacions i dels problemes 
que va causar l’antic dipòsit de 
ferralla, aprofi ti com a propietària 
dels terrenys, que els veïns van 
aconseguir acabar amb l’activitat 
per construir-hi la seva nau.
L’alcalde, per la seva banda, com-
parteix l’opinió del veïnat i ha dit 
que “el consistori donarà suport 
a l’AV en totes les accions que 
decideixi dur a terme”.

Reclam unitari. La petició unitària 
dels veïns i l’Ajuntament és que el 
polèmic magatzem –que s’ha hagut 
de traslladar des de Barcelona a 
Montcada a causa de les obres de 
la Línia d’Alta Velocitat– s’edifi qui a 
l’altra banda de les vies, al peu de la 
cimentera. Aquesta proposta inclou 
traslladar l’actual edifi ci de l’estació 
al costat del veïnat i fer un pàrquing 
dissuassori a la plaça de la Pedra. 
L’AV considera que el barri ha pa-
gat històricament el peatge d’estar 

a l’entrada de la ciutat comtal i 
l’estació de Can Sant Joan n’és un 
clar exemple.  “A l’octubre farem 
un calendari d’actes de protesta, 
perquè quan l’administració, de 
forma continuada i cega, fa pro-
jectes en contra nostra, l’única 
via lliure que ens queda és la 
mobilització”, ha dit el president 
de l’entitat, José Luis Conejero. 
L’alcalde, per la seva banda, es-
pera que en la pròxima trobada 
a Madrid s’arribi a un acord amb 
els responsables de l’Adif i el Mi-
nisteri de Foment en defensa dels 
interessos del municipi.

L’entitat anuncia mobilitzacions a partir del mes d’octubre en veure que, malgrat l’oferta de diàleg feta per l’ens públic, les obres de la nau continuen

Pilar Abián | Can Sant Joan

OBRES A L’ESTACIÓ DE BIFURCACIÓ
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Una canonada d’Aigües de 
Llobregat va resultar perfora-
da el 21 de setembre mentre 
es feien treballs de prospec-
ció a la llera del Ripoll pel pas 
de la Línia d’Alta Velocitat. La 
fuita va ser espectacular, ja 
que va arribar a superar amb 
escreix l’alçada del pont de 
ferro de la línia de Portbou. 
La potència de l’aigua va ar-
rossegar pedres que van cau-
re al tram de l’avinguda de la 
Ribera | PA

Els veïns veuen amb 
impotència com 
les obres del nou 
magatzem ferroviari 
avancen a bon ritme > Espectacular 

fuita d’aigua

Un grup de veïns de Can Sant Joan davant d’una de les pancartes que mostren el rebuig del barri a la nau en construcció de l’Adif
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Des del dia 5 i fi ns a mitjan d’oc-
tubre és previst que estigui talla-
da al trànsit l’avinguda de Terra 
Nostra a l’alçada del carrer Alzi-
na a causa de les obres d’urbanit-
zació d’aquest vial que, un cop 
sigui remodelat, passarà a tenir 
prioritat invertida, és a dir, només 
podran circular vianants i bicicle-
tes i els vehicles dels veïns que hi 
resideixen. L’actuació, fi nançada 
pel Fons Estatal d’Inversió Local, 
es fa des de l’estació de tren –tam-
bé en obres– fi ns a la passarel·la 
sobre la riera de Sant Cugat, un 
recorregut força transitat en ho-
res punta per molts treballadors 
del polígon de la Ferreria que es 
desplacen fi ns al lloc de feina en 
transport públic. 
Mentre es faci la connexió entre 
el tram del carrer Alzina ja urba-
nitzat i l’estació, els vehicles que 
circulin per l’avinguda en direcció 
a la N-150 s’hauran de desviar a 
la dreta a l’alçada de la plaça del 
Lledoner i passar pel carrer Santes 
Creus fi ns a l’encreuament amb 

Montserrat on es podran tornar 
a reincorporar a l’avinguda. En 
el cas del trànsit provinent de la 
N-150, en comptes d’entrar al 
barri per l’avinguda, es recomana 
accedir des del carrer Poblet.

El paviment, en marxa. El 21 de 
setembre va començar la col-
locació del paviment del carrer 
Major, que consta de peces de 
tres mides diferents de pòrfi r ver-
mell, una pedra natural de gran 
resistència procedent de la Xina. 
Els treballs es fan simultàniament 
des de la Casa de la Vila en els 
dos sentits, cap al carrer Bogatell 
i cap al carrer mossèn Castellví. 
Les tasques de formigonat estan 
a punt de fi nalitzar i només queda 
pendent la plaça de l’Església. 
Les peces de paviment més peti-
tes, de 20x10 cm, són les que su-
portaran el pas del trànsit rodat 
i l’aparcament de vehicles, ja que 
ofereixen més resistència en tenir 
menor superfície. Les peces de 
20x40 cm es col·locaran als sec-
tors on va el mobiliari urbà i les 

més grans, de 40x60 cm, al tram 
destinat al pas dels vianants. En-
tre el formigonat i el paviment es 
col·loca una capa de morter.
Segons fonts de l’Àrea de Políti-
ca Territorial, els treballs de pa-
vimentació van a bon ritme i es 
preveu que el carrer s’obri al pas 
de vianants per al pont de la Pu-
ríssima i que la col·locació del pa-
viment i el mobiliari urbà estigui 
enllestida el 31 de desembre, data 
ofi cial d’acabament de les obres.

L’avinguda Terra Nostra es tallarà a 
causa de les obres del carrer Alzina
Els treballs de col·locació del paviment del carrer Major, de to vermellós, avancen a bon ritme

Pilar Abián/Laura Grau| Redacció

FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL

 

El projecte de remodelació de 
carrers de Montcada Nova ha en-
trat ja en la seva última fase, que 
inclou l’arranjament dels carrers 
Bruc i Carrerada –en el tram com-
près sota l’autopista C-33, entre 
l’IES Montserrat Miró i la rambla 
dels Països Catalans– així com la 
remodelació del carrer Lleida, en-
tre Bruc i la plaça d’Espanya. El 
carrer Torras i Bages i el tram ja 
arranjat de Lleida ja estan asfaltats 
i els vehicles hi poden aparcar | PA

Les obres de Lleida i Torres i Bages entren en l’última fase del projecte

El carrer Alzina, tallat per les obres d’urbanització, vist des de l’estació de tren
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> Visita d’una delegació d’empresaris romanesos
Els serveis per a treballadors, empreses i comerços del departament muni-
cipal de Promoció Econòmica van ser objecte d’estudi el 23 de setembre. El 
regidor del departament, Joan Carles Paredes (CiU) –al centre de la imatge–, 
va presentar a la Casa de la Vila els programes i objectius del servei davant 
d’una delegació formada per empresaris i tècnics del Ministeri de Treball de 
Romania, que del 21 al 24 de setembre van visitar el Vallès Occidental, en 
el marc d’un projecte formatiu del Consorci per a l’Ocupació de la comarca. 
L’acte va comptar amb la presència d’Àlex Fernández, el secretari del sector 
dels autònoms de la patronal de la petita i mitjana empresa, Pimec | SD

La companyia automobilística Nissan va presentar el 21 de setembre un 
expedient de regulació d’ocupació (ERO) de suspensió temporal que afecta 
un màxim de 1.948 treballadors, entre l’octubre i el març, de les plantes de 
Montcada, de Zona Franca i del centre de distribució del port de Barcelona. 
Cada empleat estarà sense feina una mitjana de 27 dies. L’empresa justifi ca 
la regularització per “la caiguda de la demanda per la que està passant 
actualment el sector de l’automoció”. A l’agost, Nissan havia avançat la 
intenció de presentar un ERO temporal, tot i que apuntava que seria per a 
2.025 treballadors, per un màxim de 78 dies i fi ns a fi nal d’any | SD

> ERO temporal a Nissan per a 1.948 empleats
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Des que el 8 de juny s’obrís al 
trànsit el nou túnel de la C-17 a 
la plaça d’Espanya, els veïns de la 
zona han vist com el soroll ambi-
ental dels vehicles ha crescut de 
forma considerable. Ara, el veï-
nat que viu a prop de la rotonda 
central ha iniciat una campanya 
de recollida de signatures com 
a protesta per la contaminació 
acústica que origina el nou tram 
soterrat del vial. Les queixes se 
centren en les entrades i sortides 
del túnel i la rotonda central al 
descobert de la plaça.
Les medicions fetes pels veïns 
demostren que se supera fi ns a 
un 20% el límit de decibels (dB) 
que estableix l’Ordenança Muni-
cipal. De dia es registra un nivell 
mig de 80 dB quan el límit està 
fi xat en 65 i, en moments puntu-
als, s’arriba a 90 dB. “Se suposa-
va que amb el túnel tots sorti-
ríem guanyant, però la rea litat 
és que això és un infern. Passen 
molt més cotxes que abans i el 
soroll es fa insoportable”, asse-
gura el promotor de la iniciativa, 

Jordi Olías, que viu en un dels 
àtics de la plaça. 

Resposta municipal. La solució 
passaria perquè al forat de la 
plaça i a l’entrada i sortida dels 
túnels “s’instal·lin pantalles 
acústiques i es redueixi el límit 
de velocitat dels vehicles, que 
és excessiva per a una via que 
passa pel nucli urbà”, reclama 
Olías. De fet, l’Ajuntament ha 
aclarit que l’obra no està encara 

fi nalitzada i que exigirà a la Ge-
neralitat la instal·lació de mesu-
res de protecció acústica si no es 
garanteixen els nivells de sorolls 
adequats a la normativa
Els veïns tenen com a referència 
l’actuació que es va fer a la sorti-
da de la Gran Via de Barcelona 
direcció a Badalona, on es van 
construir murs de reducció del 
soroll i es va obligar als vehicles 
reduir el límit de la velocitat 
permés.

Veïns de la plaça d’Espanya recullen 
fi rmes per l’excés de soroll de la C-17
Les medicions demostren que se supera fi ns a un 20% el límit permès per l’Ordenança Municipal

Lluís Maldonado | Mas Rampinyo

QUEIXA CIUTADANA
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Des del balcó del seu pis, Jordi Olías i la seva dona mesuren el soroll amb un sonòmetre
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L’edifi ci del carrer Triangle, 42 
podrà tornar a ser habitat després 
que la Brigada Municipal hagi 
apuntalat les plantes inferiors. 
L’immoble, de tres alçades i sis 
pisos, va haver de ser desallot-
jat el divendres, 25 de setembre 
a la nit, quan es va esfondrar de 
manera inesperada el sostre d’un 
dels àtics on viu una parella amb 
els dos fi lls de la dona. 
En el moment dels fets, es troba-
ven a la sala un dels fi lls i un amic 
que, en sentir un soroll estrany i 
veure que s’obria una esquerda 
a la teulada, van sortir corrents 
a l’exterior, evitant així que hi 
hagués danys personals. L’Ajun-
tament va ordenar la mateixa nit 
el desallotjament de la fi nca i l’en-
demà, tècnics d’Urbanisme s’hi 
van personar per determinar les 
possibles afectacions a l’estructu-
ra de l’edifi ci. 

Informe de la UPC. L’expedient 
obert pels arquitectes consta-
ta que, un cop apuntalades les 

plantes inferiors i assegurada la 
coberta, tots els pisos es podran 
tornar a ocupar a excepció de 
l’àtic sinistrat. El consistori ha 
contractat una empresa especialit-
zada per retirar les restes de runa 
i assegurar que no caiguin més 
elements del forat existent. Així 
mateix, s’ha encarregat un estu-
di a la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC) per determi-

nar les causes del sinistre i l’estat 
de l’estructura de l’edifi ci per tal 
que els propietaris dels habitatges 
puguin encarregar els treballs de 
reparació corresponents.
L’immoble afectat té més de 50 
anys d’antiguitat i es troba a la 
muntanyeta, un sector que es va 
edifi car en la dècada dels anys 50 
i 60 del segle XX sense cap mena 
d’ordenació urbanística.

CAN SANT JOAN

Desallotjat un bloc del carrer Triangle 
després de caure el sostre de l’àtic
Els veïns afectats podran tornar a casa després que l’immoble hagi estat apuntalat

Pilar Abián | Can Sant Joan

El sostre va cedir deixant al descobert el menjador d’un dels àtics del bloc de pisos
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Ferit en una 
batuda de caça

Els Mossos d’Esquadra investi-
guen el cas d’un home, veí de la 
Ribera, que la matinada del 21 de 
setembre va ser víctima de diverses 
ganivetades. L’agredit va ser hospi-
talitzat a la Vall d’Hebron. De mo-
ment, hi ha una investigació oberta 
per esbrinar les causes del succés i, 
ara per ara, no hi ha cap persona 
detinguda en relació a l’atac | PA

Agressió amb 
arma blanca

Un home de 60 anys veí de Va-
llançana va resultar ferit de grave-
tat el 26 de setembre d’un tret al 
pit, disparat per un altre caçador, 
mentre participava en una batuda 
a la Serralada de Marina. Els Mos-
sos han iniciat una investigació per 
esbrinar les causes de l’incident, 
però tot indica que va ser un ac-
cident. Durant més d’una hora, 
els serveis mèdics van atendre el 
caçador in situ, però fi nalment, 
per la gravetat de la ferida, el van 
traslladar fi ns a l’hospital Trias i 
Pujol (Can Ruti) de Badalona, on, 
segons fonts del centre, evolucio-
nava favorablement, tot i que al 
tancament d’aquesta edició encara 
no havia abandonat la unitat de 
cures intensives | SD

Atropellament 
mortal al barri 
de Terra Nostra
Una nena de 4 anys, veïna de Ter-
rassa,  va morir el 26 de setembre 
al migdia, en un fatal accident que 
va tenir lloc al carrer del Moro, 
a la zona 21 de Terra Nostra. Se-
gons fonts de la Policia Local, la 
menor va anar fi ns al lloc dels fets 
acompanyada dels seus pares per 
visitar uns familiars. En baixar-se 
del vehicle amb la mare, el pare va 
iniciar la maniobra d’aparcament 
sense adonar-se que la nena era al 
darrera i la va atropellar. Malgrat 
que la van traslladar urgentment 
fi ns a la Vall d’Hebron, la menor 
va ingressar amb aturada cardior-
respiratòria | LR

Novetats en el 
cas Alba
El Tribunal Suprem revisarà el 14 
d’octubre a porta tancada la com-
demna a 20 anys de presó que al 
gener va imposar l’Audiència Pro-
vincial a la mare de la menor Alba, 
víctima de maltractaments al març 
del 2006, quan tenia 5 anys d’edat. 
També s’estudiaran els recursos pre-
sentats contra la comdemna de 22 
anys per a la parella de la dona pels 
delictes de lesions, maltractaments i 
contra la integritat moral | LR
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L’ens, pioner a Europa, lluitarà contra la corrupció a l’administració 

Carles Quílez dirigirà la 
unitat d’informació de 
la nova Ofi cina Antifrau

NOU CÀRREC

El periodista i escriptor mont-
cadenc Carles Quílez, de 43 
anys, ha estat nomenat director 
de l’àrea d’anàlisi de la nova 
Ofi cina Antifrau de Catalu-
nya. Aquest organisme, pioner 
a Europa i dirigit per l’exfi scal 
anticorrupció de la Fiscalia Su-
perior de Justícia de Catalunya, 
David Martínez Madero, ha de 
servir com a eina per prevenir 
i lluitar contra la corrupció en 
l’administració i comptarà amb 
prop de mig centenar de funcio-
naris. Actualment, l’Ofi cina està 
en fase de creació i la previsió és 
que comenci a funcionar com a 
tal a fi nal d’any als antics jutjats 
de menors de Barcelona.

Trajectòria professional. Quílez, 
fi ns ara cap de l’àrea d’investiga-
ció i tribunals de la Cadena Ser 

a Barcelona, dirigirà la secció 
encarregada d’analitzar la infor-
mació i signarà un contracte de 
confi dencialitat que l’obligarà a 
no desvetllar cap dada referida a 
la seva feina. En fer-se pública la 
notícia del seu pròxim nomena-
ment, el montcadenc ha declarat 
sentir-se molt orgullós d’assumir 
el càrrec: “Per als qui creiem en 
el servei públic, un repte com 
aquest és un honor més que 
un deure”. L’Ofi cina Antifrau és 
única a tota Europa i depèn direc-
tament del Parlament. 
El nou ens podrà investigar 
qualsevol cas de corrupció a la 
Generalitat, als ajuntaments, als 
Consells Comarcals i, fi ns i tot, 
a les universitats, i podrà actuar 
arran de denúncies de particu-
lars, entitats, partits o anònims i 
també a instància del director de 
l’Ofi cina.

Pilar Abián l Redacció

Quílez (dreta), acompanyat del conseller Joan Saura quan va guanyar el premi literari ‘Crims de tinta’
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Investiguen una 
suposada estafa 
al fi sc italià
Segons fonts de l’agència EFE, 
l’encarregat d’una empresa del 
polígon de la Ferreria ha estat 
posat en llibertat amb càrrecs 
per presumpte frau a la Hisen-
da italiana. El cas té relació amb 
l’alteració de xips de màquines 
escurabutxaques, que transmeten 
telemàticament dades sobre bene-
fi cis i impostos a pagar a l’agència 
tributària italiana i el frau podria 
arribar als 20 milions d’euros. A 
través d’un comunicat, l’empresa 
del gerent ha negat qualsevol res-
ponsabilitat i ha assegurat que la 
Policia Nacional no el va detenir 
sinó que el va requerir per tal de 
complementar la informació rela-
tiva a un delicte de frau a la Hi-
senda Pública d’Itàlia | SD

Detinguda a 
Berga per robar 
en vuit botigues
Els Mossos d’Esquadra van de-
tenir el 22 de setembre una jove 
de 26 anys de Montcada i Reixac 
acusada d’haver comès diversos 
furts a Berga. Segons la policia 
autonòmica, la detinguda hauria 
robat en vuit establiments de la 
capital del Berguedà. Els furts 
haurien tingut lloc entre els dies 
21 i 22 de setembre i principal-
ment, a supermercats. En total, 
el valor dels objectes sostrets 
puja fi ns als 1.000 euros. Des-
prés de ser detinguda, la jove va 
quedar a disposició judicial | SD
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L’activitat central serà la pedalada del 4 d’octubre que organitza l’AV de Montcada Nova

Els actes programats fi ns ara 
s’han dedicat als infants i als joves

SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA

La XXIX Marxa Popular en bici-
cleta– i per segon any consecutiu, 
contra el canvi climàtic– tancarà 
el 4 d’octubre els actes a Montca-
da amb motiu de la Setmana de 
la Mobilitat Sostenible i Segura. 
La sortida, organitzada per l’AV 
de Moncada Nova amb el suport 
de l’Ajuntament i el col·lectiu 
Montcada en Bici, arrencarà al 
parc Salvador Allende a les 11h. 
El programa, coordinat pel ser-
vei municipal de Medi Ambient, 
es va iniciar el 21 de setembre i 
ha inclòs una cursa de karts a la 
Ribera, un taller de reparació de 
bicicletes, una sortida en bici i la 
cursa dels transports.  
La Setmana de la Mobilitat obre 
cada any el debat sobre les alter-
natives que ofereix el municipi al 

vehicle privat. Segons la regidora 
de Medi Ambient, Eva Gonzalo 
(PSC), a Montcada es pot fer 
servir el transport públic per als 
desplaçaments interns malgrat la 
difícil orografi a, a excepció dels 
nuclis aïllats, on el cotxe es fa 
més necessari. “En autobús es 
pot anar de barri a barri i a 
Terra Nostra el tren arriba fi ns 
al centre”, ha destacat l’edil. 

Creació de carrils bici. Pel que fa 
a la possibilitat de fer servir la 
bicicleta per als desplaçaments 
habituals, Gonzalo reconeix 
que la fractura del territori del 
municipi ho difi culta però que 
l’Ajuntament “està treballant en 
la creació de carrils bici que ga-
ranteixin la seguretat”. El depar-
tament municipal de Projectes i 

Obres està dissenyant actualment 
la proposta Ronda de les escoles, 
una iniciativa per enllaçar els col-
legis a través de carrils bici.  
Per la seva banda, Joan Rebo-
reda, portaveu de Montcada en 
Bici, assegura que el municipi “no 
està preparat perquè qualsevol 
usuari agafi  la bicicleta per als 
seus recorreguts urbans”, però 
considera que és possible arribar 
a un sistema de mobilitat accessi-
ble fi ns al 90% de la població. “El 
més important és voler canviar 
les coses”, explica Reboreda, tot 
afegint: “quan es fan obres urba-
nístiques s’hauria de pensar en 
les persones que no fem servir 
el transport motoritzat, així no 
caldria fer després canvis o gas-
tar diners en senyalitzacions per 
facilitar el pas de les bicis”. 

Silvia Díaz l Montcada

Pedro García: “Queda molta feina 
a fer per millorar la mobilitat”

Està ubicat a les parades de Lluís Companys i a la Ribera

Un nou sistema indica 
als usuaris quant falta 
perquè arribi l’autobús

TRANSPORT PÚBLIC

Les parades d’autobús ubicades a 
la plaça Lluís Companys i a l’avin-
guda de la Ribera –a l’alçada de 
la plaça del barri– disposen d’un 
nou sistema d’informació que per-
met als usuaris conèixer el temps 
d’espera per a l’arribada dels au-
tobusos de les diferents línies que 
circulen per aquests espais. “Hem 
escollit aquestes dues parades 
perquè acullen molts usuaris;  
amb el temps, aquest sistema 
s’aplicarà a la resta”, ha avançat 
la presidenta de l’Àrea Interna, M. 
Carmen Porro (PSC).
L’Entitat Metropolitana del Trans-
port (EMT) instal·larà aquest any, 
en una primera fase, un centenar 

de miniparades solars en els 18 
municipis de l’EMT. Es tracta d’un 
sistema innovador i sostenible de 
panells d’informació, que s’actua-
litza cada 30 segons i funciona ín-
tegrament amb energia solar.

Més novetats. La línia d’autobús 
96, que va des de Sagrera fi ns a 
Mas Rampinyo, i la 155, de Can 
Cuiàs a Terra Nostra, han incor-
porat el sistema d’informació de 
temps d’espera TMB iBus, que 
permet als viatgers saber quants 
minuts falten per a l’arribada dels 
dos primers cotxes d’una línia a 
una parada determinada mitjan-
çant un missatge de text per telèfon 
mòbil o a través d’Internet.

Silvia Díaz l Redacció
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L’Espai Jove Can Tauler va acollir el 23 de setembre un taller de reparació de bicicletes a càrrec de la botiga Action

Desplaçar-se amb cadira de rodes per barris com Terra Nostra és una veritable odissea

Pedro García té 42 anys i va en ca-
dira de rodes des del 1992 a cau-
sa d’un accident laboral. La seva 
afi ció a l’esport li permet estar àgil 
i sortejar les barreres arquitectòni-
ques que presenta Terra Nostra, 
que no són poques. La principal 
difi cultat són les voreres estretes 
ocupades pels arbres “que no no-
més fan difícil el pas de perso-
nes com jo sinó també de mares 
amb cotxets de nen”. Això obliga 
els vianants a baixar de les vore-
res, amb el perill que comporta, 
especialment en vies com l’avingu-
da de Terra Nostra, on el trànsit 
de vehicles és continu. Un altre 
punt feble són les escasses rampes 

de baixada i pujada de les voreres. 
“Les administracions s’omplen 
la boca dient que treballen per 

eliminar barreres, però en la 
pràctica queda molta feina per 
fer”, conclou García.

Laura Grau l Terra Nostra

Als carrers de Terra Nostra són habituals les voreres estretes ocupades per arbres 
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El nou sistema d’informació permetrà als viatgers saber quant trigarà l’autobús
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NOU PLA D’IGUALTAT
Aprovat el document 
que fi xa les polítiques de 
gènere de l’Ajuntament

JOVES I ESPORTS
Els esports minoritaris obren el 
calendari d’activitats del darrer 
trimestre a Can Tauler

PÀG. 15 PÀG. 19

Diverses AMPA del municipi 
han iniciat el procés per crear 
una Federació d’àmbit local que 
agrupi totes les associacions de 
mares i pares dels centres edu-
catius de la localitat, des de les 
escoles bressol fi ns als de se-
cundària. En aquests moments 
s’estan elaborant els estatuts del 
futur ens que es podria posar en 
marxa a principi del 2010. 
La iniciativa es va començar a 
gestar la passada primavera ar-
ran del curs organitzat per Edu-
cació sobre el passat, el present i 
el futur de les AMPA, coordinat 
per estudiants del Màster de par-
ticipació i polítiques locals de la 
UAB. El taller, que va culminar 
amb la jornada Connecta amb els 
teus fi lls organitzada per l’Ajunta-
ment l’octubre passat, va servir 
per posar en contacte els repre-
sentants de les associacions de 
pares i mares i compartir les se-
ves experiències.

Objectius. Entre les qüestions trac-
tades al curs, es va apuntar, d’una 
banda, la necessitat de redactar 
un manual sobre les funcions prò-

pies d’una AMPA i, de l’altra, la 
de crear una coordinadora que 
actués en defensa dels interessos 
col·lectius. Davant l’interès mani-
festat per les associacions de pares 
i mares per tirar endavant aques-
tes propostes, l’Ajuntament va 
presentar el projecte a la Diputa-
ció de Barcelona, organisme que 
ha decidit subvencionar la contra-
ctació d’una dinamitzadora que, 
durant un any, donarà suport a 
les AMPA en el procés iniciat.  
La propera trobada convocada 
pel col·lectiu i oberta a aquelles 
associacions que encara no s’han 
incorporat al calendari de reuni-
ons es farà el 21 d’octubre, a les 
18h, al CEIP El Turó.

EDUCACIÓ

Pilar Abián | Mas Rampinyo

Les AMPA inicien la tramitació per 
crear una federació que les agrupi
La iniciativa vol incloure les associacions de tots els centres educatius, des de llars d’infants a secundària

La primera reunió de les AMPA un cop iniciat el curs va tenir lloc el 22 de setembre al CEIP Elvira Cuyàs de Mas Rampinyo

Les AMPA es tornaran 
a reunir el pròxim 21 
d’octubre, al CEIP El 
Turó, per debatre els 
estatuts del nou ens

Es dupliquen 
les peticions de 
beques escolars

Els efectes de la crisi sobre 
l’economia de moltes famílies 
s’han traduït en un espectacular 
augment de les sol·licituds de be-
ques per a llibres i material esco-
lar que atorga el departament de 
Serveis Socials de l’Ajuntament. 
Enguany les peticions han estat 
1.227 –gairebé el doble de les 
que es van registrar el curs pas-
sat, que en total van ser 663– de 
les quals 879 han estat concedi-
des. Els recursos, però, no han 
augmentat en la mateixa pro-
porció tot i que s’han situat en 
65.000 euros, 10.000 més que el 
curs anterior. “No hem pogut 
arribar a tothom, però cal des-
tacar que hem incrementat la 
partida en un 25%”, ha indicat 
la regidora de Serveis Socials, M. 
Carmen González (CiU). 

Ajuts per família. Cadascuna de les 
famílies rebrà 85 euros per a llibres 
i material, en el cas d’alumnes de 
secundària; 50, els de primària i 
40 euros, els d’educació infantil. 
Per a sortides, el màxim per alum-
ne és de 20 euros. A l’hora de con-
cedir les beques, Serveis Socials ha 
tingut en compte el nombre de fi lls 
dels sol·licitants i els seus ingres-
sos. “El lloc de procedència no 
compta i, així i tot, 660 del total 
de becats són de nacionalitat es-
panyola i més de la meitat de 
les mares sol·licitants, també”, 
ha assenyalat González tot afegint 
que “Serveis Socials atén tothom 
per igual, encara que a la po-
blació autòctona sovint li costa 
adreçar-s’hi”.

Pilar Abián | Redacció
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 El lema ‘la unió fa la força’, motor del projecte
Pepita Matllo, del CEIP El Turó, i 
Pedro Fernández, del CEIP Font 
Freda, són dos dels promotors 
més actius en el procés de cre-
ació de la federació. Amb força 
experiència acumulada, pels anys 
de dedicació en les seves respec-
tives AMPA, aposten perquè el 
nou ens actuï com a grup de pres-
sió en defensa dels interessos de 
les associacions que representen. 
“Des de la federació, es podran 
pro moure activitats conjuntes, 
avançar en la creació d’un manu-
al que ajudi a la gestió interna 
de cada entitat i tindrem més 

for ça si volem 
incidir en les 
qües tions que 
afecten l’e-
ducació dels 
nostres fi lls”, 
explica Fer-
nández. Mat-
llo també comparteix aquesta opi-
nió i creu que la futura federació 
donarà més força a les AMPA a 
l’hora de plantejar les seves ne-
cessitats i reivindicacions davant 
de les administracions. “Si anem 
plegades, segur que aconsegui-
rem més coses”, afi rma | PA
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Una missa ofi ciada pel bisbe de 
Terrassa, Josep À. Saiz Meneses, 
acompanyat del mossén Jau-
me Casas, el 27 de setembre al 
migdia a l’església de Santa En-
gràcia, va obrir els actes comme-
moratius del 100 aniversari del 
col·legi La Salle. El programa, 
força extens, inclou una trentena 
d’activitats que es duran a terme 
des d’ara i fi ns a fi nal de curs. El 
punt àlgid es viurà el 18 d’abril, 
el dia ofi cial de l’efemèride.

Acte inicial. En la seva homilia, 
el bisbe es va referir a la impor-
tància de l’escola i dels mestres 
en la formació de les persones i 
va destacar el paper que ha tin-
gut La Salle en el municipi du-
rant el seus cents anys d’història. 
La missa, que va comptar amb la 
presència de les autoritats muni-
cipals encapçalades per l’alcalde, 
César Arrizabalaga (PSC), va 
acabar amb l’actuació musical de 
l’Escolania de Montcada. 
A continuació, bona part dels 
assistents es va desplaçar fi ns al 
recinte escolar acompanyant la 
cercavila protagonitzada pels ge-
gants per participar en un aperi-
tiu popular. El programa d’actes 
del centenari seguirà al llarg del 
curs i arribarà al seu punt àlgid 
a l’abril, coincidint amb el mes 
d’arribada dels Germans Cris-

tians de La Salle a la localitat 
l’any 1910 per fer-se càrrec de la 
nova escola impulsada per diver-
ses famílies benestants. “Avui 
dia el col·legi continua sent 
un referent al municipi i mol-
tes de les famílies que tenim 
arriben fi ns a la tercera gene-
ració”, ha explicat el director del 
centre, Joan Josep Masegosa. El 
proper acte previst es farà el 20 
d’octubre, a les 17h, a La Salle, 
i consistirà en la presentació del 
calendari i de la samarreta del 
centenari.

COMMEMORACIÓ

Les activitats es desenvoluparan al llarg d’aquest curs i el plat fort serà el 18 d’abril, dia ofi cial de l’efemèride

La Salle inicia els actes amb motiu de
la celebració del centenari del col·legi
Pilar Abián | Montcada

Participació del 
Sagrat Cor en la 
canonització 
del Pare Coll
Una delegació del col·legi Sagrat 
Cor formada per una vintena de 
persones –professorat i famílies– 
viatjarà l’11 d’octubre a Roma, 
amb motiu de la canonització 
del pare Francesc Coll i Guitart, 
el fundador de les Germanes 
Dominiques de l’Anunciata, que 
des de fa 128 anys gestionen el 
centre educatiu del carrer Ma-
jor. Nascut a Gombrèn (Ripo-
llès) al 1812, Coll va recórrer tot 
Catalunya predicant l’Evangeli i 
va fundar a Vic la primera dele-
gació de l’Anunciata. Les festes 
anuals del Sagrat Cor es dedi-
quen al Pare Coll | SD

Després de la missa a l’església de Santa Engràcia es va fer una cercavila fi ns al col·legi La Salle encapçalada pels gegant de Montcada i Reixac

El bisbe, al centre de la imatge, donant la comunió acompanyat del mossén Casas
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L’Esplai SESA 
engega el curs 
amb un nou grup
L’Esplai SESA inicia el 3 d’octubre 
el nou curs d’activitats amb la 
novetat que enguany incorpora 
el grup dels grans, adreçat a es-
tudiants de segon a quart d’ESO. 
L’entitat, que acull infants i joves 
des de P5, organitzarà tallers, ex-
cursions, jocs i sortides de cap de 
setmana. Les famílies interessades 
a portar-hi els fi lls es poden ins-
criure el mateix dia 3, a les 16h, a 
la parròquia de Santa Engràcia. A 
continuació, a les 17h, es farà una 
reunió informativa per als pares 
i mares. Per a més informació, 
contacteu amb el correu electrò-
nic info@esplaisesa.org | PA
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El document incorpora el treball transversal i els objectius de diferents departaments del consistori local

El nou Pla fi xa quines són les accions 
a fer per assolir la igualtat de gènere

El Ple de setembre, fet el dia 23, 
va aprovar el II Pla d’igualtat de 
gènere de l’Ajuntament, per als 
anys 2009-2015. El document 
pretén esdevenir la principal eina 
de treball per al desenvolupament 
de polítiques de gènere al munici-
pi. El projecte, liderat per la Re-
gidoria de Dona i Igualtat amb el 
suport de la Diputació de Barce-
lona i l’organització Espais per a 
la Igualtat, inclou el treball trans-
versal d’un any i les propostes 
dels diferents departaments del 
Consistori per tal d’incorporar 
en totes les seves accions meca-
nismes que garanteixin l’equitat, 
així com les fórmules per fer ex-
tensius aquests principis i valors 
a tota la ciutadania.
Amb l’elaboració d’aquest Pla, 
“el consistori es compromet 
també a assignar els mit jans 
econòmics i humans necessa-
ris i a crear estructures que 
permetin potenciar la igual-
tat”, va explicar al Ple la re-
gidora responsable, M.Teresa 
Gallego (PSC). L’elaboració del 
projecte ha consistit en nou ses-
sions de treball iniciades a fi nal 
del 2008, amb tècnics de totes 
les regidories. 

Set eixos de treball. El Pla es divi-
deixen set línies d’actuació, que 
incorporen les accions per dur-les 

a terme així com el marc legal. 
Els eixos són: l’impuls de políti-
ques de gènere, la lluita contra la 
violència masclista, el foment de 
la participació sociopolítica de les 
dones, modifi car el repartiment 
dels treballs i els usos del temps, 
incidir en la coeducació, en for-
mació i la producció cultural de 
les dones, incorporar la perspec-
tiva de gènere en el disseny de la 
ciutat i el territori i també promo-
cionar la salut del col·lectiu. “El 
Pla és una eina perquè tothom 
que ha de prendre decisions 
pensi en clau d’igualtat”, va 
destacar Gallego.

Silvia Díaz | Redacció

 L’oposició qüestiona la concreció a Montcada

Durant el debat plenari d’aprovació 
del document, una de les críti-
ques unànimes dels grups en 
l’oposició va ser la manca de 
concrecions del projecte a la 
realitat del municipi. “És una 
bona eina teòrica, però no de-
termina les actuacions que 
s’haurien de seguir a Montcada 
per desenvolupar-la”, va mani-
festar el regidor Jordi Sánchez, 
d’Esquerra, formació que es va 
abstenir. Per la seva banda, la 

portaveu del PPC, Eva García, va 
indicar que el Pla era una bona 
guia de treball però va lamentar 
“la manca actual de pressupost 
per executar-lo”. Per a ICV-EUiA, 
un dels principals problemes 
d’aquest tipus de projectes és “la 
poca participació ciutadana que 
hi ha hagut durant la seva ela-
boració”, va subratllat al Ple l’edil 
Alba Delamo. No obstant això, 
ecosocialistes i populars van votar 
a favor del Pla, amb matisos  | SA
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Els departaments municipals s’han compromès a que totes les seves accions benefi ciïn de la mateixa manera dones i homes

Guijarro rep el conveni de mans d’Ausàs

Subvenció per a 
dos programes 
d’inclusió social

Dos projectes que coordina la 
Regidoria d’Integració Social han 
rebut una subvenció de 45.189 
euros del Departament de Gover-
nació de la Generalitat. El  progra-
ma d’atenció a la comunitat gitana 
obtindrà 19.824 i altres 25.360 es 
destinaran a donar continuïtat al 
Pla de Desenvolupament Comu-
nitari (PDC) a la Ribera. El regi-
dor responsable, Carles Guijarro 
(PSC), va assistir el 17 de setem-
bre al lliurament dels convenis, en 
un acte al Palau de la Generalitat 
presidit pel conseller de Governa-
ció i Administracions Públiques, 
Jordi Ausàs. 
El PDC de la Ribera desenvolupa 
projectes de dinamització social, 
foment del civisme i millora de la 
convivència des de l’any 2005 que, 
juntament amb el programa de mi-
llora social del Pla Integral, doten 
de recursos i serveis al veïnat. Les 
activitats adreçades a la comunitat 
gitana tenen el mateix objectiu 
però fent especial èmfasi en la po-
blació d’aquest origen.

Silvia Díaz | Redacció
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> L’AE El Turó engega la tercera temporada

> IX Fira Comercial de Mas Rampinyo
L’Associació de Botiguers, Comerciants i Industrials de Mas Rampinyo organitza 
el 4 d’octubre la IX Fira Comercial del barri. De 10 a 14h, els establiments par-
ticipants mostraran els seus productes a la plaça de les Calderes i al carrer Pep 
Ventura, al sector del Mas Duran. “Des que fem allà l’activitat funciona millor 
perquè acudeix més gent, com els veïns que fa poc han vingut a viure a les 
noves urbanitzacions”, han indicat fonts de l’organització. Enguany està previst 
que hi hagi infl ables i una actuació per a la mainada | SD
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NOVA ENTITAT

> Anellament científi c d’ocells al Besòs
El 3 d’octubre es farà la sisena edició de l’anellament científi c d’aus a la 
llera del Besòs, una activitat que permet observar de prop i identifi car els 
ocells habituals al riu, el que facilita també el coneixement i l’evolució de 
les diferents espècies. Els interessats s’han de trobar a les 9h a la llera del 
Besòs, a l’alçada de la Casa de les Aigües | SD

L’associació pretén divulgar la cultura del Magreb i donar suport al col·lectiu femení en la integració social i la recerca de feina

Amam neix amb l’objectiu de fer 
participar les dones d’origen àrab 

Divulgar el contingut de la cultura 
magribina –des del punt de vista 
dels costums, les tradicions i la re-
ligió– i facilitar la integració de les 
dones d’aquest col·lectiu són dos 
dels principals objectius d’Amam 
(Asociación de Mujeres Árabes de 
Montcada), una entitat de recent 
creació formada per una vintena 
de dones originàries del Marroc, 
amb seu el Centre Cívic La Ri-
bera. “Ja hi ha altres entitats de 
dones, però per diferents mo-
tius, no en  hi sentim refl ectides; 
nosaltres volem prestar especial 
atenció a les immigrants, per-
què ens expliquin els seus pro-
blemes”, ha destacat la presidenta 
d’Amam, Zakia Khatab. 
El funcionament d’aquesta asso-
ciació també està relacionat amb 
la religió musulmana, en la qual 
homes i dones tenen espais sepa-
rats. “Que els àmbits de reunió 
i d’actuació siguin diferents als 
dels homes no signifi ca que no 

tinguem res a dir”, ha manifestat 
Khatab. Amam també s’ha desvin-
culat d’altres associacions forma-
des al municipi per veïns d’origen 
marroquí “perquè no compartim 
la forma com fi ns ara s’ha fet 
difusió a Montcada de la nostra 
cultura”, ha manifestat Zohra El 
Gribes, vicepresidenta d’Amam.

Activitats. Les integrants de l’entitat  
provenen del Marroc, però obren 
les portes de l’associació a dones 
d’altres procedències, com el Pa-
quistan, país també molt repre-
sentat a Montcada. “Volem que 
les dones surtin de casa, que 
treballin, que entenguin com 
funciona la salut i l’educació i 
que s’integrin socialment, por-
tant els seus fi lls a fer esport, 
per exemple”, ha explicat Zinab 
El Hemoud, una altra integrant 
d’Amam. 
Per fer possibles els seus objectius, 
l’entitat té previst posar en marxa 
un seguit d’activitats adreçades a 

les dones –cursos de castellà, de 
costura i de cuina– i als infants, 
com ara reforç escolar, àrab, es-
ports i sortides. També està pre-
vist organitzar actes de caire pú-
blic, com trobades multiculturals, 
durant els quals “buscarem la 
participació no només dels mu-
sulmans i veïns d’origen àrab 

sinó també de la resta de la ciu-
tadania”, ha avançat la secretària 
d’Amam, Ihsane Al Amrani. 
Bona part de les integrants de la 
nova associació de dones han for-
mat part de la xarxa d’intercanvi 
de coneixements, una iniciativa 
promoguda per la Taula Cívica 
de la Ribera.  

Silvia Díaz | La Ribera

D’esquerra a dreta, Ihsane Al Amrani,  Zinab El Hemoud, Zakia Khatab i Zohra El Gribes

L’Agrupament Escolta El Turó posa en marxa el 3 d’octubre la seva tercera 
temporada amb un programa d’activitats, per a infants i joves entre 6 i 17 
anys, que incorpora jocs, itineraris, excursions a la muntanya –a la imatge, 
una de les darreres sortides– així com iniciatives adreçades a educar en va-
lors i també per establir noves relacions socials. “Volem recuperar la impor-
tància de la vida social i al carrer”, expliquen des del cau. Les activitats es 
faran els dissabtes a la tarda d’octubre a juny, a l’Abi (Colon, 5). Per a més 
informació es pot trucar al telèfon 620 096 363 o enviar un correu electrònic 
a l’adreça aeelturo@escoltes.org | SD
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Xerrada sobre el 
Marroc al Centre 
Cívic La Ribera
Silvia Díaz | La Ribera

La nova associació de dones ma-
grebines Amam, amb el suport 
de la Xarxa de Dinamització, va 
organitzar el 29 de setembre una 
trobada per parlar sobre els cos-
tums i la cultura del Marroc al 
Centre Cívic La Ribera, a la qual 
van assistir desenes de dones ori-
ginàries del país africà. La xerra-
da, a càrrec de les responsables de 
l’entitat organitzadora, va dedicar 
bona part a parlar sobre la cele-
bració a Montcada i Catalunya 
del Ramadà, coincidint amb la fi  
de la festivitat religiosa musulma-
na. L’acte va cloure amb un aperi-
tiu per a totes les assistents, a base 
de menjars típics del Marroc.
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Assistents amb els seus fi lls, durant l’aperitiu



171a quinzena | Octubre 2009 Societat

RELACIONS INSTITUCIONALS

Una delegació del país de l’Amèrica Central visita Montcada i altres ciutats de Barcelona

Alcaldes d’El Salvador assagen una 
nova fórmula de cooperació directa

Una delegació formada per alcal-
des d’El Salvador –Milagros Na-
vas, d’Antiguo Cuscatlán; Héctor 
Hernández, de La Palma;  José 
Salvador Menjívar, de Jicalapa; 
Lorenzo Valdivieso, de Cita-
lá Chalatenango, i Magdaleno 
Guzmán, d’Ishuatán– i represen-
tants de l’ong CECADE visita 
Montcada fi ns al 5 d’octubre, 
convidats per l’Ajuntament i 
l’organització Tazumal, amb seu 
a Mas Rampinyo. L’objectiu de 
l’expedició és acostar les rela-
cions institucionals i de coopera-
ció entre els municipis catalans i 
del país de l’Amèrica Central, a 
més de donar a conèixer l’actual 
situació d’El Salvador. “Bus-
quem suports per preparar la 
gent que ha de treballar en el 
desenvolupament local”, ha ex-
plicat Navas, també presidenta de 
Comures, organisme que agrupa 
262 municipis. 
Els alcaldes han engegat una nova 
fórmula de cooperació, que es basa 
en establir relacions directes entre 

els ajuntaments. Els temes que més 
interessen la delegació són els re-
lacionats amb el medi ambient, la 
seguretat, la participació ciutadana 
i l’ordenació territorial. 

Visites. Els membres de Tazumal 
s’han encarregat d’organitzar 
visites pel municipi i altres ciu-
tats com Barcelona, Granollers 
i Vilassar de Mar. Al tancament 

d’aquesta edició, l’1 d’octubre 
estava prevista una recepció ofi -
cial al Consistori montcadenc  a 
càrrec de l’alcalde, César Arri-
zabalaga (PSC), i el regidor 
d’Integració i Cooperació, Car-
les Guijarro (PSC), que també 
incloïa una visita a l’ecoparc 2 i  
a la depuradora i una reunió amb 
el departament de Serveis Muni-
cipals per parlar sobre residus.

Silvia Díaz | Mas Rampinyo

La delegació d’El Salvador a la seu de Tazumal, a Mas Rampinyo, amb membres de l’entitat
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GENT GRAN

La Mina reprèn el cicle de 
sortides a espais naturals
El Casal de la Gent Gran Casa 
de la Mina ha obert el termini 
d’inscripció per a una camina-
da popular que tindrà lloc el 13 
d’octubre fi ns a Gallecs, parc na-
tural on hi ha una urbanització en 
terreny municipal montcadenc, 
l’Estany de Gallecs. Els interes-
sats s’hauran de trobar a les 16h 
al Casal, situat al Parc de les Ai-
gües i, des d’allà, sortiran en auto-
bús fi ns a l’espai natural, on faran 
un recorregut a peu pels indrets 
més característics de la zona. El 
cicle La gent gran es mou es va 

començar a la primavera i es van 
organitzar dues sortides, als parcs 
de Can Cuiàs i la Llacuna.

Silvia Díaz | Redacció

 10 anys de l’Associació de Gent Gran de MiR
Amb motiu del seu desè aniver-
sari l’Associació de Gent Gran 
del Casal de Montcada i Reixac, 
organitza el 10 d’octubre un pro-
grama d’activitats que s’iniciarà a 
les 11h amb un esforzar de ger-
manor al pati de l’equipament al 
preu d’un euro per persona. A les 
16.30h tindrà lloc l’homenatge 
als antics membres de la junta al 
qual s’han convidat representants 

de l’Ajuntament de Montcada i 
Reixac i la Generalitat –el Casal 
depèn del departament d’Acció 
Social i Ciutadania– i, a conti-
nuació, es farà una desfi lada de 
vestits de paper confeccionats 
per membres del Casal. Els ac-
tes clouran amb l’actuació de 
la rondalla del Casal de la Gent 
Gran Casa de la Mina i un bere-
nar per als assistents | PA

Gallecs és ple de racons de gran bellesa 
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Des de l’inici de la campanya de 
vacunació, el passat 21 d’octubre, 
una mitjana d’entre 150 i 200 per-
sones al dia –2.100, a data del 29 
de setembre– s’han vacunat als 
dos CAP del municipi i al Centre 
municipal de Salut de Can Sant 
Joan contra la grip estacional. “El 
volum d’usuaris i el ritme de 
vacunacions que estem tenint és 
similar al que es registra cada 
any”, ha assenyalat el responsable 
dels CAP de la localitat, Miquel 
Barbany. 
Tot i que la dosi es dispensarà 
fi ns a fi nal d’any, es recomana 
que els interessats es vacunin du-
rant el mes d’octubre, bé en hora-
ri  d’infermeria o bé a la mateixa 
consulta del megte, si és que el 
pacient té visita programada. 
Les persones que tenen indica-
da la vacuna són els majors de 
60 anys, els malalts crònics, les 
embarassades o els professionals 
de determinats àmbits, especial-
ment del sector públic. Els inte-
ressats a tenir cita prèvia poden 

trucar al telèfon Santitat Respon, 
al 902 111 444. 

Grip A. La campanya de la va-
cuna contra la grip estacional 
s’ha avançat dues setmanes res-
pecte el calendari habitual amb 
previsió que durant la tardor 
es pugui posar en marxa la de 
la grip A. De moment, però, 
encara hi ha molta incertesa al 
respecte. El que sí sembla haver 
disminuït, alhora que també ho 
ha fet l’impacte mediàtic, ha estat 

la preocupació ciutadana. “S’ha 
fet un gra massa i, de moment, 
s’està veient que la grip A està 
tenint símptomes i efectes simi-
lars als de la grip estacional”, 
ha dit Barbany. 
S’estima que bona part dels casos 
de grip que hi ha a hores d’ara 
són de tipus A, encara que aques-
ta dada no es pot confi rmar amb 
certesa perquè, per fer el diagnòs-
tic, cal realitzar una analítica que 
només es practica a pacients que 
es troben hospitalitzats.

SALUT

Els responsables sanitaris recomanen que els interessats es vacunin durant aquest mes

Més de 2.000 veïns ja s’han vacunat 
al municipi contra la grip estacional

Pilar Abián | Redacció

Un dels usuaris que es va vacunar el primer dia al CAP de Montcada i Reixac
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Jornada per la 
promoció de la 
Salut Mental

Lluitar contra l’estigma que acom-
panya les malalties mentals és un 
dels objectius de la Jornada de 
Promoció de la Salut Mental que 
tindrà lloc el 14 d’octubre a la 
Casa de la Vila.  L’acte comptarà 
amb professionals de l’equip del 
Centre de Salut Mental Montcada-
Ripollet-Cerdanyola i del Centre 
de Salut Mental infantil i juvenil 
de Montcada (CSMIJ). També 
intervindran un usuari del Club 
Social La Llum de Mollet, la tècni-
ca del Pla Local d’Inclusió Social, 
Sònia Alcázar, i el periodista Car-
les Quílez. La jornada inclourà el 
passi d’un curtmetratge elaborat 
pels membres del Club Social El 
Roure, de L’Hospitalet de Llobre-
gat titulat “E.T. Estamos tocaos”. 
Les inscripcions es poden fer al 
correu aaranda@montcada.org o 
bé al telèfon 935 726 474.
Prèviament al Dia Mundial de la 
Salut Mental, el 8 d’octubre (18h) 
l’Auditori acollirà un espectacle 
de titelles a càrrec d’un grup de 
malalts mentals. Durant tot el dia 
una carpa ubicada a la plaça Lluís 
Companys donarà nformació so-
bre la salut mental.

Laura Grau | Redacció

Programa sobre 
prevenció de la 
drogodependència

Els alumnes de primer a quart 
d’ESO de l’escola Ginesta, a 
Can Cuiàs, i de segon de l’IES 
La Ribera participaran al llarg 
d’aquest curs en un programa 
de prevenció de drogues amb 
el lema “Entre tots” adreçat als 
estudiants i les seves famílies. 
Els responsables d’impartir els 
tallers són professors dels ma-
teixos centres que, prèviament, 
han rebut una formació espe-
cífi ca per part de la Fundació 
Gresol Projecte Home, entitat 
que impulsa el programa amb 
el suport de l’Ajuntament. 

Valors humans. Els professors fan 
tallers amb els alumnes on es 
treballen diferents aspectes com 
l’asertivitat, la comunicació, les 
habilitats socials, la pressió de 
grup, l’autoestima i altres valors 
humans. També es fan sessions 
amb les famílies perquè els pa-
res treballin aquests aspectes a 
casa mitjançant activitats que 
es proposen a partir d’un ma-
nual. El programa es va posar 
en marxa per primera vegada a 
l’escola Ginesta fa dos anys.

Laura Grau | Redacció
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La Regidoria d’Infància i Joventut 
engega a l’Espai Jove Can Tauler 
(Balmes, 16) noves propostes de 
l’activitat Divendres a la carta per 
al darrer trimestre de l’any, que 
inclouen esports, teatre, maquillat-
ge, ball i altres activitats físiques i 
de manualitats, entre moltes al-
tres, fi ns al 18 de desembre. Les 
dues primeres cites són els dies 9 
i 16 d’octubre, a les 18h, amb ses-
sions dedicades al rocòdrom i els 
esports i al teatre, respectivament. 
Cara a la celebració de Tots Sants, 
l’equipament ofereix un taller de 
maquillatge de ciència fi cció i de 
terror, el dia 23. 

Posa’t en on. Els monogràfi cs men-
suals Posa’t en on tornen aquest mes 
d’octubre amb un programa de-
dicat a esports curiosos o minori-
taris, com el korfbal o el voleibol. 
També es pretén conèixer quins 
esports practiquen els joves que 
provenen d’altres cultures. Els di-
jous 8, 15, 22 i 29 d’octubre, a les 
18h, els interessats podran fer les 

modalitats esportives que més els 
agradin. Al novembre, el cicle es 
dedicarà a les relacions entre nois 
i noies i al desembre, a l’oci i la 

televisió. Els dijous de desembre, 
Can Tauler oferirà material infor-
matiu sobre possibilitats de lleure 
durant les dates nadalenques.

Tornen els ‘Divendres a la carta’ i el cicle ‘Posa’t en on’ durant el darrer trimestre de l’any

INFÀNCIA I JOVENTUT

Els esports alternatius protagonitzen 
les activitats de Can Tauler a l’octubre

Silvia Díaz | Redacció

El korfbal és un dels esports minoritaris que a Montcada es practica des de fa anys

Les associacions Amics de Rei-
xac, FADES, AMAM, CEAV, 
l’agrupació de pessebristes, l’AMPA 
del CEIP El Turó, la xarxa 
d’intercanvi de coneixements de 
la Ribera i les AV de Montcada 
Nova i del Gurugú participaran 
al nou curs de creació de pàgi-
nes web per a entitats, promogut 
per la Regidoria de Participació 
Ciutadana, per tal que tinguin 
un espai propi allotjat al portal 
municipal www.montcada.cat. 
Les sessions es faran del 13 al 29 
d’octubre a la sala de formació de 
l’Ajuntament, els dimarts i dijous, 
de 19 a 21.30h. 

Balanç. El curs dóna les eines  
perquè les associacions enge-
guin el seu web i perquè després, 
pel seu compte, el dinamitzin i 
l’actualitzin amb notícies, els ac-
tes que organitzen i fotografi es. 
Algunes entitats, com l’AMPA 
del CEIP El Turó, tenen conso-
lidat el seu web però fan servir 
el curs per ampliar la formació a 
més integrants. “Hi ha associa-

cions que aprofi ten bé el curs 
i després apliquen els coneixe-
ments al web, però d’altres no 
acaben d’arrancar, sovint per 
falta de temps”, ha explicat el 
professor i webmaster del Portal 
d’Entitats, Dani Molina.
A banda dels tallers, quan les en-
titats ho sol·liciten, es fan sessions 
de tutoria de repàs, on també es 
fan recomanacions per construir 

o millorar apartats. Molina ha 
avançat que en breu les associa-
cions disposaran d’una nova eina 
que permetrà incloure vídeos, 
imatges sense límit de tamany o 
noves opcions de disseny gràfi c. A 
hores d’ara, el portal incorpora els 
webs de 54 entitats, que represen-
ten un terç del total d’associacions 
inscrites al Registre Municipal 
d’Entitats.

A hores d’ara, el portal municipal montcada.cat allotja les pàgines de 54 associacions locals

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Una desena d’entitats participarà  
al nou curs per crear un espai web

Silvia Díaz | Redacció

El professor Dani Molina (dreta) impartint una classe en una edició anterior del curs
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>Editorial
Nou repte

Juan María Soldevilla
Des del dolor tant present per la pèr-
dua d’un home just, d’un home noble, 
d’un home generós i fort com en Joan, 
us volem fer arribar al centenar de per-
sones que ens vau acompanyar en un 
moment tant amarg i dolorós el nostre 
més profund i sincer agraïment. Molts 
vau fer un munt de quilòmetres només 
per fer-nos una abraçada, d’altres vau 
haver de fer un gran esforç per deixar 
de banda el vostre dolor i centrar-vos 
en el nostre, tots i cadascun, a la vostra 
manera, ens vau donar la força que ens 
calia per poder fer el cor fort i acomia-
dar-lo com es mereixia.
Volem retre homenatge al nostre re-
ferent, al nostre pare i company de 
vida, a un home que ens va ensenyar 
el valor de la llibertat, d’idees, el valor  
de l’amistat i la justícia. Amb el seu 
tarannà ferm ens va ajudar a créixer i 
amb el seu tarannà somiador ens va 
ensenyar a no tenir por als nous  reptes 
i entrebancs de la vida i a lluitar sense 
rencansa pels nostres desitjos (que es 
convertien en els seus objectius). És 
tan gran el buit que sentim en aquests 
moments que la mostra d’amor que 
vam rebre de tots vosaltres ens ha 
fet deutores i ens ha portat a escriure 
aquestes quatre ratlles per donar-vos 
les gràcies (a vosaltres) i per recordar-
te a tu, Joan, tot el llegat fabulós que 
ha fet emprenta en nosaltres i en tants 
d’altres.
Que les persones com tu fan d’aquest 
món, massa sovint injust, un lloc millor 
i que ens costa una barbaritat no sentir 
la teva veu, els teus consells, no po-
der abraçar-te... no poder discutir amb 
tu amb aquella passió, més d’un diria 
geni, que et feia tant especial.
Tot i que no ens consola, tenim tants 
milers de records viscuts al teu costat 
que la teva imatge és inesborrable i 
l’amor que sentim per tu, també. Que 
tirarem endavant perquè et sentis or-

gullós de nosaltres i “per a que tot el 
el que has fet no caigui en l’oblit”. La 
teva dona i les teves fi lles que t’anyo-
ren, t’estimen i no t’obliden.

Nieves Salamero i 
Elena i Irene Soldevilla 

Montcada

Es indecente
Ha dicho la presidenta de la Comu-
nidad de Madrid que es indecente 
que mientras la infl ación es –1%, los 
funcionarios, además de tener plaza 
fi ja, tengan una subida salarial del 
5% (gran mentira por cierto). Objeti-
vo: congelarles el sueldo. Me gustaría 
transmitirle a esta Sra. lo que consi-
dero indecente. Indecente, es que el 
salario mínimo de un trabajador sea 
de 624 euros/mes y el de un diputa-
do 3.996 pudiendo llegar con dietas 
a 6.500 euros/mes. Indecente es que 
un catedrático de universidad o un 
cirujano de la sanidad pública ganen 
menos que el concejal de festejos de 
un ayuntamiento de tercera. Indecen-
te es que los políticos se suban sus 
retribuciones en el porcentaje que les 
apetezca (siempre por unanimidad, 
por supuesto y al inicio de la legisla-
tura). Indecente es comparar la jubi-
lación de un diputado con la de una 
viuda. Indecente es que un ciudadano 
tenga que cotizar 35 años para per-
cibir una jubilación y a los diputados 
les baste con siete, y los miembros del 
gobierno para cobrar la pensión máxi-
ma sólo necesiten jurar el cargo. 
Indecente es que los diputados sean 
los únicos trabajadores (¿?) exentos 
de tributar un tercio de su sueldo del 
IRPF. Indecente es colocar en la admi-
nistración miles de asesores y amigo-
tes con sueldos que ya desearían los 
técnicos más cualifi cados. Indecente 
es el millonario gasto en mediocres 
TV autonómicas creadas al servicio 
de la pervivencia en el trono de polí-

ticos más mediocres. Indecente es el 
ingente dinero destinado a los parti-
dos aprobado por los mismos políticos 
que viven de ellos. Indecente es que 
a un político no se le exija superar 
una mínima prueba de capacidad 
para ejercer su cargo y el coste que 
representan a los ciudadanos sus co-
midas, coches ofi ciales, chóferes, vi-
ajes siempre en gran clase y tarjetas 
de crédito por doquier. Indecente es 
que sus señorías tengan seis meses de 
vacaciones y que, cuando cesan en el 
cargo, tengan un colchón del 80% del 
sueldo durante 18 meses. Indecente 
es que ex ministros, ex secretarios de 
estado y altos cargos de la política 
cuando cesan son los únicos ciudada-
nos que pueden legalmente percibir 
dos salarios del erario público. Inde-
cente es que se utilice a los medios 
de comunicación para transmitir a 
la sociedad que los funcionarios sólo 
representan un coste para el bolsillo 
de los ciudadanos. Indecente es que 
nos oculten sus privilegios mientras 
vuelven a la sociedad contra quienes 
de verdad les sirven. Mientras, hablan 
de política social y derechos sociales 
¡Qué indecente!     

Manolo Gómez
Can Sant Joan

Gent Gran Activa
Com a president del Consell de Go-
vern del centre de la Generalitat de la 
Gent Gran voldria explicar a la pobla-
ció perquè hi ha dues associacions al 
Casal. Fa quatre anys, com a persona 
oberta i participativa que sóc, em vaig 
oferir a col·laborar amb la junta en 
veure que les activitats que s’hi feien 
anaven a menys, però l’aleshores pre-
sident no ho va acceptar. Casualment 
en poc temps hi havia eleccions per 
renovar la junta i la sorpresa va ser que 
el president va penjar un cartell dient 
que, en no haver-se presentat ningú 

per col·laborar-hi, continuaven els ma-
teixos membres. Novament em vaig 
oferir a fer-ho i em van tornar a dir que 
no. Aleshores vaig saber que es podia 
constituir una altra associació, que 
és el que vam fer un grup de com-
panys creant l’Associació Gent Gran 
Activa Montcada i Mas Rampinyo. 
Això no li va fer, però, cap gràcia al 
president de la junta, que al fi nal va 
dimitir l’agost del 2008. Durant tot 
aquest temps ha fet el possible per 
desacreditar la nostra entitat amb 
accions que han perjudicat el centre 
i els propis usuaris i ha aconseguit 
que molts companys de l’Associació 
de Gent Gran que ell presideix ens 
deixin de parlar.
Com a president del Consell de Go-
vern vull fer constar que els objectius 
dels Casals de la Gent Gran, com a 
equipaments cívics, són promoure el 
civisme, les relacions personals i in-
tergeneracionals, el creixement de la 
persona i la seva participació social. El 
Consell de Govern el formen la Mesa, 
que consta de deu membres que re-
presenten les associacions existents 
en funció del nombre de socis, i la 
Secretaria del Consell. Per tant, totes 
les associacions, com a representants 
dels usuaris, voten les decisions i els 
actes del centre. Com a president del 
Consell, m’adreço a totes les persones 
de bona voluntat perquè manifestin el 
seu respecte i solidaritat cap al cen-
tre. Som oberts a la col·laboració de 
tothom i a qualsevol suggeriment. 

Llorenç Barber
Associació Gent Gran Activa

Fe d’errates
La col·lecció de Georgina Vendrell que es va 
presentar a la 080 Barcelona Fashion no era 
la de tardor-hivern 2010, com es va indicar 
al número anterior, si no la de primavera-
estiu. D’altra banda, a la informació sobre 
el carrer Major cal rectifi car que la secretà-
ria de l’MCC es diu Margarita Inglada i no 
Anglada.

Des dels seus inicis, Montca-
da Comunicació s’ha carac-
teritzat per la seva constant 
evolució per tal d’oferir un ser-
vei públic de qualitat. En els 
últims anys, la introducció de 
les noves tecnologies ha supo-
sat un avenç important en el 
camp de les comunicacions i 
ha permès donar un salt quali-
tatiu tant pel que fa als canals 
transmissors de la informació 
com en el que afecta les ruti-
nes productives del personal. 
Els redactors han passat en 
poc més de 10 anys de la mà-
quina d’escriure (ara ja peça 
de museu) als ordinadors; de 
les càmeres tradicionals a les 
digitals i la ràdio també s’ha 
digitalitzat (adéu al vinil, al ca-
set i ara també als cd’s). 
Els mitjans tradicionals, espe-
cialment la premsa, comen-
cen a notar els efectes de la 
popularització d’Internet com 
a canal de comunicació. La 
xarxa ha canviat els hàbits de 
la població quant a la manera 
d’informar-se. També els pro-
ductes comunicatius estan 
canviant per adaptar-se als 
nous temps, per això Montca-
da Comunicació està fent una 
aposta clara pel seu portal de 
notícies ‘laveu.cat’, que ofereix 
a diari l’actualitat del munici-
pi. Fins ara la informació s’ha 
basat en documents escrits, 
fotografi es i arxius sonors. El 
video, tot i que també ha estat 
present, ha ocupat un espai 
més aviat testimonial, però a 
partir d’aquesta temporada co-
mençarà a tenir més protago-
nisme. Es tracta d’un nou rep-
te que el departament afronta 
amb il·lusió i amb la voluntat 
que ‘laveu.cat’ sigui el referent 
comunicatiu de la ciutat i res-
pongui a les expectatives i ne-
cessitats de la ciutadania.

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

El proper número, el 16 d’octubre

¿De quien es competencia señalizar un paso a nivel y colocar un 
stop o un ceda para que no colisionen los vehículos que cruzan el 
paso con los que buscan aparcamiento? Por ejemplo, sería necesa-
rio uno en el paso a nivel que da a Maria Fortuny, en Mas Duran. Ya 
he avisado a la Policia Local y al Ayuntamiento al respecto. Mª José 
Martínez I Mas Duran

Certament el carrer Maria Fortuny creua amb Estaninlao Abadal (a 
l’alçada del pas a nivell). Davant l’absència de senyals, en aquest 
encreuament preval la regla de la dreta, és a dir, els vehicles que 
surten del pas a nivell tenen preferència respecte els que surten de 
Maria Fortuny. No obstant això, des de la Policia Local passarem 
avís perquè es col·loqui un senyal d’stop en el punt esmentat | An-
tonio Franco, cap de la Policia Local

Escaleras llenas 
de basura

som@laveu.catel clic

Llevo más de 8 años aguantando 
los olores y la visión de residuos 
y bolsas de basura cada día que 
subo a mi casa por estas esca-
leras por las que también suben 
y bajan niños. Están situadas en 
uno de los laterales del bloque 
Orquídea nº8, que van a parar a 
la zona del Mercadona.
Me gustaría que el Ayuntamien-
to pusiera de su parte y cambie 
de una vez esta zona.

Pedro A. Haro  Can Cuiàs
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Agenda
laveu.cat/agenda

Pedalada popular contra 
el canvi climàtic
Organitza: AV Montcada Nova, Montcada 
en Bici i Ajuntament

Jornada de Promoció 
de la Salut Mental 
Taula rodona i projecció del curtmetratge
“E.T Estamos Tocaos”

4 D’OCTUBRE, A LES 11H
PARC SALVADOR ALLENDE

14 D’OCTUBRE, DE 17 A 20.30H
CASA DE LA VILA

3 l dissabte
Activitat de natura. Anellament científi c  
del Besòs. Hora: 9h. Lloc: Llera del 
Besòs (al costat de la Casa de les Ai-
gües). Inscripcions: mediambient@
montcada.org.

Sortida. Al Turó de Montcada dins del 
programa Dissabtes d’esport i aventu-
ra. Organitza: Espai Jove Can Tauler.

Festival. Homenatge a Ramon Calduch. 
Lloc: Pavelló Miquel Poblet. Hora: 18h 
(veure pàgina 24).

4 l diumenge
Comerç. IX Fira Comercial de Mas Ram-
pinyo. Hora: De 10 a 14h. Lloc: Plaça de 
les Calderes i carrer Pep Ventura (Mas 
Duran). 

Pedalada popular. Dins de la Setmana 
de la Mobilitat, XXIX Bicicletada Po-
pular. Hora: 11h. Lloc: Parc Salvador 
Allende. Organitza: AV Montcada Nova, 
Montcada en bici i Ajuntament.

Teatre familiar. Jordi Tonietti, 25 anys 
de cançons, de la Cia. Jordi Tonietti. 
Hora: 12h. Lloc: Auditori Municipal. 
Preu: 3,50 euros.

Presentació. Del Club Bàsquet Mont-
cada. Hora: 18h. Lloc: Pavelló Miquel 
Poblet.

6 l dimarts
Jornades. Sobre relaxació i benestar 
adreçades a persones que pateixen fi -
bromiàlgia. Hora: De 15 a 16.30h. Lloc: 
Casa de la Vila. Inscripcions a la Casa 
de la Vila.

Vetllada poètico-musical. Coses que 
passen amb la història “La ciutat, dues 
paraules”. Hora: 20h. Lloc: Espai Cultural 
Kursaal. Organitza: AV Can Sant Joan.

8 l dijous
Teatre familiar. El gallo dormilón, de la 
Cia. Imagina. Hora: 18h. Lloc: Auditori. 
Entrada gratuïta.

Presentació. Del cicle de teatre local 
Montcada a escena 2009 i conferència 
a càrrec del director teatral Iago Pericot. 
Hora: 20h. Lloc: Espai Cultural Kursaal. 

9 l divendres
Hora del conte. Monstres, bandits i do-
lents de tota mena, a càrrec de Sara 
Fuente. Hora: 18h. Lloc: Biblioteca Eli-
senda de Montcada.

13 l dimarts
Cinema. Volver, de Pedro Almodóvar. 

Hora: 17h. Lloc: Casal de la Gent Gran 
Casa de Montcada i Reixac (pl. Salvador 
Allende, s/n).

Tertúlia. Del club de lectura sobre El 
lector de Bernhard Schling.  Hora: 19h. 
Lloc: Biblioteca Elisenda de Montcada.

Inici. Del curs de formació sobre pàgines 
webs per a entitats. Hora: 19h. Lloc: Sala 
de formació de l’Ajuntament. Inscripcions 
a participaciociutadana@montcada.org.

14 l dimecres
Jornada. Sobre la Promoció de la Salut 
Mental amb el lema “Lluitant contra 
l’estigma”. Hora: 17h. Lloc: Sala institu-
cional de la Casa de la Vila. Inscripcions 
al telèfon 935 756 474 ó al correu elec-
trònic aaranda@montcada.org.    

15 l dijous
Presentació. Del llibre Los hombres pa-
san, los hechos se quedan, de Emilio 
Cazorla.  Hora: 19h. Lloc: Auditori

16 l divendres
Teatre amateur. Besos, del grup 
d’alumnes del Taller de Teatre de la 
Regidoria de Cultura. Hora: 22h. Lloc: 
Kursaal. Preu: 3,50 euros.

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 
Maria Pons
Fins al 18 d’octubresala 

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

2 3 4

9 10 116 7 85

1312

Pardo Guix Guix

J.Vila Pardo PardoJ.Relat Rivas DuranV.Nieto

DuranV.Nieto J.Relat RivasE.Relat

14 1615
J.Vila J.Vila

17 18

               octubre

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

Exposició 
DE PINTURA
De Lluís C. Pericó
Fins al 20 de setembre

Teatre familiar
EL GALLO DORMILÓN
Cia. Imagina
8 d’octubre, a les 18h
Entrada gratuïta
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El monòleg Optimisme global, de la 
companyia Pocaconya, obre el 17 
d’octubre la temporada d’especta-
cles per a adults a l’Auditori Muni-
cipal (22h). L’actor Eduard Biosca 
dóna vida a “El Gran Optimista”, 
un personatge que es dedica a pro-
pagar una nova fi losofi a de vida on 
no hi ha lloc per al pessimisme. El 
guió i la direcció han comptat amb 
l’assessorament de Paco Mir, d’El 
Tricicle. Aquesta comèdia, d’una 
hora i mitja de durada, ha estat 
representada durant una llarga 
temporada a la sala Teatreneu de 
Barcelona amb força èxit de crítica 
i públic. La companyia Pocaconya 
té un reconegut bagatge dins del 
teatre d’humor i ha actuat a Mont-
cada en diverses ocasions. 

Propostes familiars. El programa 
per al públic familiar arrenca el 
4 d’octubre a l’Auditori, amb 
Jordi Tonietti, 25 anys de cançons, 
un espectacle amb què l’actor 
repassa la seva trajectòria com 
a cantant i narrador de contes 
durant un quart de segle. El més 
característic d’aquest animador 
és que intereractua constantment 
amb el públic. També destaca 
l’espectacle de circ Efecte Doppler, 
de la companyia Cirkonita, que 
es representarà a l’escenari de 
La Unió de Mas Rampinyo el 
18 d’octubre, en el marc de la 
col·laboració que existeix entre 
l’entitat i l’Ajuntament.

NOVA TEMPORADA D’ESPECTACLES

Les propostes per al públic familiar engeguen el dia 4 amb l’actor Jordi Tonietti i l’espectacle amb què celebra els seus 25 anys de carrera

Una comèdia de la companyia Pocaconya 
inaugura la programació per al públic adult
Laura Grau | Redacció

L’actor Eduard Biosca encarna a “El gran optimista” a l’espectacle ‘Optimisme Global’

Cultura
laveu.cat/cultura

PÀG. 23

Nova edició del cicle ‘Montcada a escena’

La Regidoria de Cultura presenta 
el 8 d’octubre al Kursaal (20h) 
la tercera edició de la mostra 
dels grups locals ‘Montcada a 
Escena’. L’acte comptarà amb 
la presència del prestigiós es-
cenògraf i director teatral Iago 
Pericot, que farà una xerrada per 
introduir el cicle teatral, i amb 
els components dels grups par-
ticipants que exposaran els trets 
principals del seu espectacle. 
Els alumnes del taller de Teatre 
de Cultura obriran el programa 

el 16 d’octubre al Kursaal amb 
la comèdia musical Besos (a 
la fotografi a). La resta de grups 
participants són TEA345, amb 
Torna-la a tocar, Sam!; Teatrac, 
amb Això no és vida; Dèria Tea-
tre, amb Dèria x Neruda; el Grup 
de Teatre La Salle Montcada, amb 
El mètode Körosema i el Grup 
Sayuc, amb CAP de Can Cuiàs. 
Una de les novetats és que les 
actuacions es repartiran entre els 
dos espais escènics municipals, 
l’Auditori i el Kursaal | LG
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HOMENATGE A CALDUCH
El festival tindrà lloc el 3 
d’octubre al pavelló 
Miquel Poblet 

PÀG. 24

NOVA EDICIÓ D’EL BASAR
El guanyador del certamen tindrà 
dret a publicar un recull individual
de microrelats
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Jordi Tonietti porta 25 anys fent ballar i cantar el públic familiar amb les seves propostes
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Comediants obrirà el festival amb 
un vistós espectacle de carrer

“Ramon Calduch va fer del 
seu ofi ci un art i es mereix més 
reconeixement del que ha tin-
gut”, va dir Ramon Calduch fi ll 
durant la roda de premsa que 
es va fer el 29 de setembre a la 
seu de l’SGAE, a Barcelona, per 
presentar l’acte d’homenatge que 
se li farà a l’artista montcadenc 
el 3 d’octubre al pavelló Miquel 
Poblet (18h) un any després de 
la seva mort. La iniciativa l’ha 
impulsat la família i compta 
amb el suport de l’Ajuntament 
que d’aquesta manera ha vol-
gut “saldar un deute pendent 
amb una de les persones que 
més vegades ha difós el nom 

de Montcada per diferents es-
cenaris”, va dir l’alcalde, César 
Arrizabalaga (PSC), a la roda de 
premsa.
  
Duet màgic. Calduch va for-
mar duet artístic durant més de 
10 anys amb el cantant Josep 
Guardiola, un dels artistes que 
actuarà al festival al costat del 
reconegut compositor Francesc 
Burrull, que va fer l’arranjament 
musical del primer disc de Cal-
duch, i el productor i amic de 
l’artista, Ricardo Ardèvol, que 
farà de mestre de cerimònies.  
Serà Comediants i el grup Ziga-
Zaga qui obrirà l’esdeveniment 
amb un espectacle de carrer de 

gran vistositat que farà referèn-
cia a la col·laboració de Calduch 
a la pel·lícula Carnaval de la com-
panyia. Aquest serà l’inici d’un 
festival de més de tres hores que 
també comptarà amb els cantants 
melòdics Dyango i Lita Torelló, 
l’humorista Carles Flavià, la ve-
dette Lita Claver ‘La Maña’, la 
pianista Esperanza Rotger, l’il·lu-
sionista Sergi Buka i el grup de 
teatre de carrer Sarruga. 
Calduch fi ll va aprofi tar la roda 
de premsa per presentar una 
web dedicada al seu pare on es 
pot trobar tota la discografi a de 
l’artista i un recorregut exhaustiu 
per la seva vida personal i profe-
sional (www.ramoncalduch.com).  

HOMENATGE A RAMON CALDUCH

Laura Grau | Barcelona

D’esquerra a dreta, Ramon Calduch fi ll, Jaume Bernadet, de Comediants, Josep Guardiola, Ricardo Ardèvol i l’alcalde, César Arrizabalaga 

Companys i amics de professió i artistes de noves generacions col·laboren en l’esdeveniment 
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La Coral Mare de Déu prepara 
la celebració del seu trentè ani-
versari que es complirà al Nadal 
del 2010. La intenció de l’entitat 
és fer un concert especial amb 
composicions ambicioses que 
requereixen un mínim de 30 
cantaires. Actualment només 
compta amb 22 membres, xifra 
insufi cient per abordar determi-
nades peces musicals. “Ara som 
cinc veus per corda i l’ideal 
seria tenir-ne set”, explica un 
dels components, Josep Capella.  
Per això la Coral fa una crida 
entre la població i entre els an-
tics membres del grup perquè 
s’animin a formar-ne part.

Vocació musical. La Coral es va 
fundar al novembre del 1980 i 

el seu primer concert va tenir 
lloc al Nadal del mateix any. 
Els seus impulsors van ser el 
mossèn Josep M. Joan-Torres i 
el germà  Esteve del col·legi La 
Salle, que van mobilitzar alguns 
feligresos per posar en marxa 
una coral que amenitzés les mis-
ses i fos un referent de la música 
sacra. D’aleshores ençà, l’entitat 
ha passat per diferents etapes, 
amb més o menys cantaires, 
però mai no ha faltat a les seves 
cites anuals, especial ment al tra-
dicional concert de Nadal. Els 
seus membres es reuneixen tots 
els dimarts, a les 21.30h, a l’es-
glésia de Santa Engràcia. “Es-
tem oberts a totes les persones 
que tinguin vocació musical 
i ganes de formar part d’un 
grup”, diu Capella.

Laura Grau | Redacció

La Coral Mare de Déu del 
Turó busca noves veus 
per al trentè aniversari 

MÚSICA

L’entitat necessita més cantaires per abordar noves obres

La Coral Mare de Déu del Turó, en una actuació recent a l’església de Santa Engràcia
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CAN CUIÀS

La comissió de festes demana més 
col·laboració i implicació dels veïns
La falta de col·laboradors i la reducció del pressupost impedeix que es facin més activitats 

“Ha anat prou bé, tenint en 
compte les poques persones 
que hem estat al darrera de 
l’organització i el poc pres-
supost amb què comptem”. 
Aquesta és la valoració que va 
fer la portaveu de la Comissió 
de festes, Mari Expósito, del de-
senvolupament de la festa anual 
de Can Cuiàs que va tenir lloc 
entre els dies 18 i 20 de setem-
bre. Expósito va fer una crida 
a la participació de la gent en la 
Comissió, “com més persones 
siguem, més coses podrem 
fer”.

Tornen les majorettes. Els actes 
més participatius van ser el festi-
val de playbacks i les actuacions 
dels grups de sevillanes i ball 
modern del Grup de Dones. En-
guany s’ha recuperat una antiga 
tradició, la desfi lada d’homes 
disfressats de majorettes tocant 
diana el diumenge. La pluja de 
l’últim dia va obligar a suspen-
dre el correfoc de fi  de festa.

Laura Grau | Can Cuiàs
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Un grup de veïns es van disfressar de majorettes per tocar diana diumenge al matí 

Representants de la Comissió de festes, durant els preparatius de la paella popular

BIBLIOTEQUES
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El Museu Municipal i l’Ajunta-
ment van celebrar les Jornades 
Europees del Patrimoni el 26 de 
setembre, tot estrenant l’Itine-
rari de les Aigües de Montcada 
i Reixac, que va comptar amb 
una trentena d’assistents. Les 
jornades les promou la Federa-
ció de Municipis de Catalunya 
i el Museu d’Història de Catalu-
nya i aquest any s’han aprofi tat 
per posar en relació el patrimoni 

local amb la importància dels re-
cursos aqüífers al llarg de la his-
tòria. Per aquest motiu, els punts 
de la visita guiada van ser el Rec 
Comtal i la Casa de les Aigües, 
“una joia del Modernisme i 
un referent de la Revolució 
Industrial, que conserva una 
de les poques màquines de 
vapor verticals del món”, tal 
com va explicar Tània Galán, 
dinamitzadora del Museu, a la 
xerrada introductòria.

Laura Grau | Can Sant Joan

Recorregut pel patrimoni 
industrial de Montcada

MUSEU MUNICIPAL

L’activitat commemora les Jornades Europees del Patrimoni

La Casa de les Aigües desperta força admiració entre els qui la visiten per primera vegada
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El Premi de Microrelats 
‘El Basar’ arriba a la 
seva sisena edició

Montcada Ràdio convoca la 
sisena edició del Premi de Mi-
crorelats El Basar. La principal 
novetat és que el guanyador, a 
més de rebre un premi de 2.000 
euros –patrocinats per Lafarge 
Cementos–, tindrà dret a publi-
car un recull de contes propis. 
El concurs es desenvoluparà 
entre el mes d’octubre de 2009 
i el mes de febrer de 2010. Cada 
mes el jurat seleccionarà el mi-
llor microrelat, que passarà a ser 
fi nalista, i fi ns a un màxim de sis 
seleccionats. Els autors només 
poden presentar un microrelat 
a una de les cinc convocatòries 
mensuals. 

Jurat de prestigi. Tots els textos 
seleccionats s’editaran en un 
volum col·lectiu coincidint amb 
la Diada de Sant Jordi. El jurat 
està format pels escriptors i crí-
tics literaris, Juan Antonio Ma-
soliver i Sònia Hernandez, i el 
crític Fernando Valls. El vere-
dicte mensual es farà públic el 

segon dijous del mes següent 
de cada convocatòria a laveu.
cat, on el microrelat guanyador 
serà dramatitzat; a la publicació 
quinzenal La Veu,  i a l’apartat de 
microrelats del web www.montca-
daradio.com. El veredicte fi nal de 
l’edició es farà públic el mateix 
dia de la presentació del volum 
col·lectiu. Les obres s’han d’en-
viar a elbasar@montcada.org (con-
sultar les bases a laveu.cat).

Laura Grau | Redacció

El guanyador tindrà dret a publicar un recull d’obres seves
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Antonio Serrano, guanyador de la 5a edició

La biblioteca central posa en marxa 
‘L’Hora del conte’ amb èxit de públic

Una vuitantena de nens i nenes va acudir a la primera sessió de L’Hora del conte que va programar la Biblioteca Elisenda el 18 de setembre

L’equipament impulsa la creació d’un club de lectura conduït per la fi lòloga Elena Mateos 

CONCURS LITERARI
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L’actriu i narradora Rosa Fité va 
inaugurar el 18 de setembre les 
sessions de L’Hora del conte a la 
Biblioteca Elisenda de Montcada 
amb “Contes al cabàs”. L’espai 
habilitat per a aquesta activitat, a 
la tercera planta, va quedar petit 
per acollir la gran quantitat de 
nens i nenes –al voltant de 80– 

que va  assistir a la primera edi-
ció d’aquesta activitat que acull 
l’equipament des de la seva inau-
guració, el passat mes de març.
D’altra banda, el 13 d’octubre,  
a les 19h, tindrà lloc la primera 
trobada del club de lectura esta-
ble de caràcter mensual que vol 
impulsar la Biblioteca Elisenda. 
La fi lòloga Elena Mateos con-

duirà la tertúlia al voltant del lli-
bre proposat que és El lector de 
Bernhard Schiling. L’activitat és 
gratuïta però cal apuntar-se prè-
viament ja que el número de par-
ticipants està limitat a 15. Cada 
lector rebrà un exemplar de la 
novel·la –que haurà de retornar 
el dia de la tertúlia– amb una fi t-
xa de l’autor i l’obra.

Laura Grau | Can Cuiàs
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Lluís C. Pericó: “La meva pintura és 
un espai per a la calma i el silenci”

EXPOSICIÓ PICTÒRICA

La mostra de l’artista barceloní es pot visitar a l’Auditori Municipal fi ns al proper 25 d’octubre
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Lluís Carles Pericó (Barcelona, 
1958) no és un home de moltes 
paraules sinó d’accions pictòri-
ques. “Els meus quadres par-
len per mi”, va dir durant la 
inauguració de la seva exposició 
el 22 de setembre a l’Auditori 
Municipal, amb la presència de 
la regidora de Cultura, Amèlia 
Morral (CiU), i amics i familiars 
de l’artista. Pericó va utilitzar una 
frase del crític literari Jordi Llovet 
–autor del pròleg del catàleg– per 
expressar el que la pintura repre-
senta per a ell: “En la mesura 
que parteix d’uns materials 
sense cap formalitat prèvia 
–a diferència dels poetes, que 
parteixen d’un llenguatge prè-
viament signifi catiu– és la més 
poètica de les arts”. 

Espais de natura. L’obra de Pericó 
es caracteritza per l’ús de tintes i 
olis sobre fusta que recreen espais 
de natura a partir de veladures, 
línies  geomètriques i collages. 
“És una tècnica pròpia i molt 

personal, on tot està calculat, 
no hi ha res improvisat”, va 
dir. El resultat són obres de gran 
plasticitat que, segons l’artista, 
“volen ser espais per a la cal-
ma i el silenci enmig del brogit 
i les presses que ens envolten”.  
Pericó exposa a Montcada des-
prés d’haver estat seleccionat en 

tres ocasions al Premi Nacional 
de Pintura Juan Ramón Maso-
liver. Les seves obres s’exposen 
regularment a la Sala Maragall 
de Barcelona i formen part de 
col·leccions públiques i privades 
d’arreu de l’estat espanyol i d’An-
glaterra, França, Alemanya, Ro-
mania i els Estats Units.

Laura Grau | Montcada

Lluís C. Pericó, davant d’una de les teles més impressionants de l’exposició de l’Auditori
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el retro-visor Jaume Aregall
Fundació Cultural

Ara fa 40 anys, Francisco Franco va rebre la màxima distinció que atorgava l’Ajuntament

El 24 d’abril de 1969 l’Ajuntament 
aprova en sessió extraordinària la 
concessió de la medalla d’or al 
Cap de l’Estat, el dictador Fran-
cisco Franco. Aquest atorgament 
s’emmarca en el que estableix el 
Reglament especial per a la con-
cessió d’honors i distincions de 
l’Ajuntament –aprovat al 1968– on 
s’assenyala la medalla d’or “como 
la más alta distinción a conceder 
[...] destinada a compensar los 
méritos sobresalientes contraídos 
al servicio de este municipio”.

Dos són els arguments que moti-
ven la decisió de concedir-la. Per 
una banda, l’entrada de les tropes 
franquistes a la nostra localitat el 
27 de gener de 1939 –data que 
l’acta de la sessió qualifi ca com a  
“partida de nacimie nto de la His-
toria moderna de Moncada y Rei-
xach”– que “liberaron a la pobla-

ción renaciendo en este municipio 
la esperanza y la ilusión perdidas”. 
De l’altra, i arran de la riuada del 
25 de setembre de 1962, el suport 
econòmic del Règim als damnifi -
cats i les visites que Franco va fer 
al municipi l’1 d’octubre de 1962 
i el juny de 1963 que, i sempre 
segons l’acta, van esperançar els 
veïns “que vieron en el nombre de 

Franco la garantia de una nueva 
vida”. Així doncs, el 29 d’octubre 
de 1969, és rebuda al palau d’El 
Pardo la corporació municipal en-
capçalada per l’alcalde Francisco 
Lasús el qual lliura al Caudillo la 
primera medalla d’or que atorga 
el municipi, una distinció que l’ac-
tual Ple ha decidit retirar (veure 
pàgina 5).

Una medalla d’or per al dictador

Francisco Lasús, a l’esquerra, lliurant la medalla d’or a Franco al palau d’El Pardo 

Segons l’acta, els 
veïns “vieron en 
Franco la garantia de 
una nueva vida”
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L’AV de Can Sant Joan reprèn 
el 6 d’octubre a l’Espai Cultu-
ral Kursaal (20h) les vetllades 
poètico-musicals que porten per 
títol ‘Coses que passen’. La pri-
mera cita després de l’estiu es 
titula ‘La ciutat Dues paraules’ 
i ens acosta a un descobriment 
científi c sobre l’evolució de l’es-
pècie humana per part d’una 
antropòloga. El cicle es va posar 
en marxa la temporada passada 

amb un doble objectiu: d’una 
banda, fer refl exionar al públic 
sobre la societat actual, i de l’al-
tra, implicar veïns del barri en la 
posada en escena, ja sigui com a 
rapsodes, músics o cantants. El 
resultat és un espectacle d’una 
hora de durada que combina la 
narració d’una història amb la 
lectura de poemes i la interpre-
tació de peces musicals a càrrec 
d’un quartet de corda i dos can-
tautors. 

Laura Grau | Redacció

‘Coses que passen’ torna 
al Kursaal un cop al mes

AV CAN SANT JOAN

La primera cita del cicle poètico-musical serà el 6 d’octubre

Una de les sessions del cicle ‘Coses que passen’ amb la participació d’una clarinetista

En alquiler. Local de 85 m2 en Font Pudenda. 
Muy soleado, persianas eléctricas, toldo, 
parquet, sistema antiincendios, aseo patio y 
pequeña habitación. Buen precio. Tel. 607 256 
454 (Mónica).
En venta. Por desalojo de local urge vender 
mostrador, neveras, estanterías, máquina 
registradora, báscula. Gran oportunidad. Tel. 607 
256 454.  
Venda o lloguer. Plaça d’aparcament per a cotxe 
gran al carrer Aragó (Mas Rampinyo). Interessats 
truqueu al 620 99 24 10.
Es compren. Tebeos i còmics. Tel. 630 930 616
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 línea 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).
Vendo. Àtico seminuevo. 80m2 Plaza Gaudí 
(Montcada Nova), acabados de 1ª, 3 hab, 
comedor de 22m2, cocina 12 m2, terraza 17m2, 
2 baños completos, parking + trastero 7m2.  Tel. 
616 700 484.
Se vende. Tatami japonés. Marco de madera de 
haya. Acabado en lacado negro. Medidas 237 x 
210 cm. Preu : 500 euros. Tel. 935 753 371.
Senyora gran. Busca una noia que li pugui 
fer companyia durant les nits (Carrer Terrassa, 
Font Pudenta). Tel. 935 644 936 o 679 508 425 
(Jordi).
Se alquila. Estudio en primera linea de playa en 
Empuriabrava. Tel. 607 846 639

taulell d’anuncis gratuïts     tel. 935 726 491

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

0 1 6
telèfon d’atenció a la víctima

47
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El nou CFS Montcada, que 
a partir d’ara es dirà Mausa 
Montcada, es va presentar el 19 
de setembre davant la seva afi -
ció en un acte al pavelló Miquel 
Poblet que va servir per veure 
sobre la pista els 10 equips que 
formen part de la família del 
club (prebenjamí, benjamí, ale-
ví A, infantil A, infantil B, cadet 
femení, cadet, juvenil, sènior B i 
primer equip). 
El club, que la temporada pas-
sada va tenir molts problemes a 
nivell institucional i econòmic, 
engega una nova etapa sense 
Eusebio Carrero, que ha pas-
sat a ser el president honorífi c. 
Pedro Litrán, fi ns ara gerent 
del club, assumeix el càrrec de 
president efectiu. L’acte, que va 
servir per presentar els 140 ju-
gadors que integren el club, va 
comptar amb la presència del 
alcalde, César Arrizabalaga, i el 
regidor d’Esports, Juan Parra, 
tots dos del PSC.

Nou cicle. En el seu discurs da-
vant l’afi ció, el capità del primer 
equip, Javi, va manifestar la 

seva esperança en l’inici d’un 
nou cicle i ha demanat “el su-
port de l’afi ció en l’objectiu 
d’aconseguir l’ascens a la Pri-
mera Nacional A”. 
Per la seva banda, l’alcalde va 
esperonar la nova junta i va 
donar  les gràcies a Mausa, 
l’empresa que patrocinarà el 
club aquesta temporada i que va 
estar representada a l’acte per 
José Miguel Arcas, director co-
mercial i de màrqueting, i Anna 
Mitjavila, directora de materials 
de la construcció.

Rafa Jiménez | Pla d’en Coll

FUTBOL SALA. PRIMERA NACIONAL B

Esports
laveu.cat/esports

ULTIMÀTUM AL TÈCNIC
El CD Montcada podria 
destituir Alfonso Pino si no 
arriben els bons resultats 

LA UE MONTCADA BAIXA A 1ª
L’equip ha perdut la categoria al 
Campionat d’Espanya disputat a 
l’Hotel Ciutat de Montcada

PÀG. 28 PÀG. 29
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El nou CFS Montcada demostra la 
seva força a nivell social i esportiu
Després dels problemes institucionals i econòmics, el club que ara presideix Pedro Litrán presenta els seus 10 equips 

La JAM crea 
una escola 
d’iniciació a 
l’atletisme

La Joventut Atlètica Montca-
da (JAM) ha posat en marxa 
una nova iniciativa. El club ha 
constituït una escola d’iniciació 
a l’atletisme adreçada a infants 
d’entre 6 i 12 anys. L’objectiu 
de l’entitat és introduir els nens 
i nenes en les diferents especiali-
tats de l’atletisme. “L’important 
no seran els resultats, sinó 
que els inscrits aprenguin els 
fonaments d’aquest esport”, 
ha dit el responsable de la nova 
escola, Ildefonso Teruel, que 
s’encarregarà de la part tècnica 
amb el suport de dues moni-
tores. Les classes es faran els 
dimarts i els dijous a la zona 
d’atletisme del Pla d’en Coll, de 
18 a 19.30h. Els infants practica-
ran totes les modalitats, tot i que 
es farà especial èmfasi en la velo-
citat “l’aspecte que més es perd 
quan els nois i noies es van 
fent grans”, ha remarcat Teruel. 
En l’actualitat, l’escola ja compta 
amb més d’una desena de nens.

Sílvia Alquézar | Redacció

BÀSQUET. 1A CATALANA

El capità Javi ha 
demanat el suport de 
l’afi ció per aconseguir 
l’ascens a la Primera 
Nacional A

La festa de presentació de l’entitat va comptar amb els 140 jugadors del club i una foto de família amb directius i autoritats amb el primer equip

L’AE Can Cuiàs inicia el curs amb molts canvis

L’AE Can Cuiàs ha iniciat la tem-
porada amb molts canvis. Pel 
que fa al primer equip, el presi-
dent Matías Ruiz s’ha fet càrrec 
de la banqueta en substitució 
d’Alfonso Anés, que ha deixat el 
club després de 18 anys a l’enti-
tat. Ruiz ha anunciat que deixarà 
la presidència en la pròxima jun-
ta general, prevista el 2 d’octu-
bre, d’on ha de sortir una nova 
directiva. “No em puc fer càrrec 
de tot perquè és molta feina”, 

ha dit Ruiz. De la campanya an-
terior, al sènior A continuen José 
María Vecino, Carlos Nocete i 
Ivan San Nicolás, que formen 
bloc juntament amb cinc juga-
dors del sènior B de la tempo-
rada passada. El sènior A jugarà 
al Grup IV de Primera Divisió i la 
lliga començarà el 18 d’octubre. 
L’objectiu del club és “crear un 
conjunt compacte i sense pres-
sions per aconseguir fi tes”, ha 
manifestat l’entrenador | SA

Un grup d’infants, a la sessió d’entrenament
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La directiva cesserà el tècnic si 
l’equip no aconsegueix puntuar
L’equip verd és cuer després de perdre els quatre partits de lliga jugats fi ns ara

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

La directiva del CD Montca-
da ha donat un ultimàtum a 
l’entrenador, Alfonso Pino, si 
l’equip no guanya el pròxim 
partit de lliga contra el Sants a 
l’estadi de la Ferreria, el dia 4. 
El president, Modesto Sanchís 
‘Tato’, ha avançat que el club ha 
decidit prescindir del tècnic si no 
arriben ja els resultats positius.
El conjunt verd és el cuer de 
Primera Catalana amb cap punt 
després d’haver encaixat quatre 
derrotes a l’inici del campionat. 
Les últimes van ser al camp del 
Vilassar de Mar (2-1) i contra el 
Tàrrega (1-2). “Per desgràcia, 
en futbol, el treball no val res 

si la pilota no entra. Hem de 
trobar un revulsiu per trencar 
aquesta ratxa”, ha dit el màxim 
responsable de l’entitat, qui opi-
na que hi ha equip per lluitar 
per les posicions capdavanteres. 
“Estic convençut que quan es 
guanyi un matx anirem cap a 
dalt”, ha dit Sanchís.

Falta d’ambició. Des de l’inici de 
la lliga, l’entrenador s’ha queixat 
en reiterades ocasions de la fal-
ta d’ambició de l’equip. Així 
s’expressava Pino en acabar el 
matx a Vilassar, on el Montca-
da va perdre els tres punts amb 
un gol al minut 90 després d’una 
errada defensiva que va perme-

tre al rival rematar sol a plaer 
al fons de la porteria. El tècnic 
montcadenc ha reconegut que la 
plantilla no està bé: “Ens falta 
nivell de sacrifi ci. El dia del 
Vilassar no es va treballar al 
100% durant els 90 minuts. Hi 
ha jugadors que no es deixen 
l’ànima sobre el terreny de 
joc”.

Nou fi txatge. El jugador Sergi 
Jiménez ‘Jimmy’ ha tornat a la 
disciplina del CD Montcada. 
El lateral, que prové del Caste-
lldefels de Tercera Divisió, va 
debutar amb la samarreta verda 
al matx contra el Vilassar, on va 
jugar els 90 minuts. 

Lluís Maldonado  | Redacció
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El Santa Maria suma el 
primer punt en tres partits

“Estem tenint mala sort”. 
Així veu l’entrenador de la UE 
Santa Maria, Miguel Argüelles, 
el fet que el seu equip només 
hagi sumat un punt en tres jor-
nades. L’únic resultat positiu 
el va aconseguir el dia 19 de 
setembre contra el Badia B (4-
4), en un matx que dominava 
per 4-2. El rival va neutralitzar 
l’avantatge local amb un gol al 
temps de descompte. 
A la jornada següent al camp 
del Cerdanyola B, els de Terra 
Nostra va perdre per 2-1 “per-
què la pilota no va entrar tot 
i que vam crear moltes oca-
sions de gol”, ha lamentat el 
tècnic. 

Sílvia Alquézar  | Redacció

FUTBOL. SEGONA TERRITORIAL

L’únic resultat positiu el va aconseguir a casa (4-4) contra el Badia

Eric Calvo, en una acció contra el Tàrrega amb el marcador desfavorable al fons

L’Escola encaixa tres 
golejades en tres partits

L’equip femení de l’EF Mont-
cada no ha començat la lliga 
de Primera Divisió amb bon 
peu. Les noies de Gerard Tau-
lé, que debuta aquesta tempo-
rada a la banqueta, han per-
dut les tres primeres jornades 
de la competició d’una forma 
contundent. Les dues últimes 
golejades van ser al camp de 

l’Empuriabrava (8-1) i contra 
el Sant Quirze de Besora (1-
5). Per a l’entrenador, l’equip 
ha de millorar molts aspectes 
però sobretot el capítol físic. 
“No hem tingut prou temps 
per preparar-nos”, reconeix 
Taulé, qui confi a poder sortir 
d’aquesta situació a mesura 
que la plantilla agafi  el ritme 
de la competició. 

Sílvia Alquézar  | Redacció

FUTBOL FEMENÍ

A Empuriabrava, l’equip de Gerard Taulé va perdre 8 a 1

La Unió venç el Pineda al temps de 
descompte i amb un home menys

La Unió Esportiva Sant Joan 
va guanyar el 27 de setembre 
el Pineda per 4-3 amb un gol al 
temps de descompte tot i jugar 
amb un home menys. L’afi ció 
no es va avorrir a les grades 
perquè hi va haver moltes oca-
sions –set van acabar-ne al fons 
de la porteria– un penal fallat 
pels visitants al minut 1, una 
expulsió –el local Subi al mi-
nut 89– i un gol al temps afegit 
marcat per Sergio, que va su-
posar la victòria del Sant Joan. 
Els autors de la resta de tants 
montcadencs van ser Ivan per 
partida doble i Subi. “El resul-
tat és just, som un equip que 

lluita fi ns al fi nal en busca de 
la victòria i en aquest matx 
ho hem tornat a demostrar”, 
ha dit l’entrenador, Quique 
Berlinghieri. 
La història va ser una altra 
molt diferent a la jornada an-
terior. La Unió va perdre al 
camp de la Llagosta per 5-1 per 
a sorpresa de tots, ja que venia 
de golejar el Poble Sec per 6-2 
a la primera jornada. Al segon 
matx de lliga, els jugadors de 
Can Sant Joan es van veure 
superats per un rival ràpid i 
amb gran efi càcia ofensiva. 
El tècnic va reconèixer que 
l’equip no havia estat encertat 
defensivament.

Sílvia Alquézar  | Redacció

FUTBOL. PRIMERA TERRITORIAL

A la jornada anterior, els homes de Quique Berlinghieri van caure golejats a la Llagosta (5-1)

Els de Can Sant Joan celebren el gol

Les noies no han començat bé

El partit contra el Badia va acabar amb empat
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Cara i creu en l’inici
del Valentine a la lliga

BÀSQUET

La Unió d’Escacs (UE) Montcada 
ha perdut la categoria de Divisió 
d’Honor i ara militarà a Primera. 
El seu cinquè lloc (12,5 punts) al 
Campionat d’Espanya disputat 
del 16 al 20 de setembre a l’Hotel 
Ciutat de Montcada –organitzat 
per l’entitat local– no li ha permès 
continuar al màxim nivell estatal, 
al qual va accedir l’any passat a 
Lleida. Només mantenien la ca-
tegoria els quatre primers classi-
fi cats. 
“Era una possibilitat i així ha 
passat; hem lluitat però ens hem 
trobat amb jugadors i equips 
molt reforçats econòmicament 
i nosaltres, un club modest, no 
podem assumir tantes despe-
ses”, ha explicat el president de la 
UE Montcada, Jaume Izquierdo, 

qui, per contra, s’ha mostrat opti-
mista i considera que “lluitarem 
per pujar de nou a la Divisió 
d’Honor cara l’any vinent”. 

Sense sorpreses. Sobre el guan-
yador, poques sorpreses. El CA 
Linex-Magic de Mèrida (Bada-
joz) va guanyar la fi nal, amb 24 
punts. El conjunt ha comptat amb 
jugadors de molt alt nivell, com 
els grans mestres ucraïnès Ruslan 
Ponomariov –número 1 del Cam-
pionat i 13è del món– o el rus, na-
cionalitzat espanyol, Alexei Shirov. 
L’equip de Mèrida i el Sabadell 
han passat a la fi nal que es jugarà 
al novembre a Linares (Jaén)
Pel que fa a l’organització, clubs i 
organismes col·laboradors han co-
incidit a destacar la feina feta per la 
UE Montcada. 

Després de la victòria contra l’Onyar, va caure derrotat a l’Escala

La UE Montcada perd la categoria al 
Campionat d’Espanya i baixa a Primera 

El Valentine ha mostrat dues ca-
res en l’inici del campionat. A la 
primera jornada, un equip molt 
concentrat durant tot el partit es 
va imposar amb claredat davant 
l’Onyar per 91-54, una victòria 
que el va situar com al primer 
líder de la temporada al capda-
vant del Grup Tercer de Primera 
Catalana. “Tot i les facilitats al 
marcador, no hem baixat la 
guàrdia i hem jugat a un gran 
nivell”, va manifestar el tècnic, 
Miquel Àngel Cortón, qui, una 
setmana més tard, va canviar ra-

dicalment el seu discurs després 
de la derrota per 76-61 a la pista 
de l’Escala. “Ha fallat l’actitud 
de tota la plantilla, hem sortit 
amb por”, va dir el tècnic. Du-
rant els dos primers quarts el 
matx va ser força igualat, però a 
la represa el Valentine no va en-
trar en joc ni va agafar el ritme 
propiciant que el rival jugués de 
manera còmoda i s’emportés el 
triomf fi nal. L’Escala va tenir un 
gran encert des dels llançaments 
exteriors. El seu jugador més 
destacat va ser Ramírez, amb 6 
triples de 8 intents.

Silvia Díaz  | Mas Rampinyo

El Magic extremeny guanya el Torneig per equips que es va celebrar del 16 al 20 de setembre a l’Hotel Ciutat de Montcada

ESCACS
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Sílvia Alquézar  | Redacció
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Alberto Ortega lluita per una pilota al partit contra l’Onyar al pavelló Miquel Poblet

HANDBOL

El primer equip de La Salle ha de-
butat a la Lliga Catalana guanyant 
a la pista del Sant Martí Adria-
nenc B per 26 a 30 en un matx 
que es va decidir a la segona part. 
L’entrenador, Dídac de la Torre, 
es va mostrar molt content per 
la importància del triomf. “De-
butar guanyant a domicili està 
molt bé per reforçar l’aspecte 
psicològic perquè ens donarà 
confi ança”, va dir el tècnic.

Femení. La Salle continua la pre-
temporada de cara a iniciar la 
lli ga de Primera Catalana el 17 
d’octubre amb nova entrenado-
ra,  Esperanza Hoyos, i set incor-
poracions: les extrems Simona, 
Mireia, Sheila i Cristina, la pívot 
Gemma, la lateral Eli i la porte-
ra Mireia. També han pujat del 
juvenil la portera Alba, la lateral 
dreta Adriana i la pivot Sònia. 
De la temporada anterior, no-
més hi ha tres absències i la baixa 
temporal de Núria Sánchez, que 
s’incorporarà al Nadal. L’objectiu 
de La Salle femení és “conjuntar 
l’equip i intentar jugar les fases 
d’ascens per pujar a la Lliga 
Catalana”, ha dit Hoyos.

Sílvia Alquézar  | Redacció

La Salle torna 
a la Lliga 
Catalana amb 
un triomf a 
domicili

L’alcalde entrega el trofeu a l’equip campió, el Linex Magic de Mèrida (Extremadura)

El femení debuta el 17 d’octubre
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El Consell de l’Esport Esco-
lar de Montcada (CDEM) 
presentarà la nova Lliga Es-
colar 2009-2010 el pròxim 
21 de novembre al pavelló 
Miquel Poblet. La festa que 
donarà el tret de sortida 
als Jocs Escolars s’iniciarà 
amb la desfi lada de tots els 
esportistes dels diferents 
centres i, tot seguit, hi hau-
rà jocs i activitats per als 
participants. 
La Lliga Escolar no pre-
senta novetats respecte 
edicions anteriors i, al llarg 
de la temporada, també 
hi ha previst que es facin 
jornades temàtiques sobre 
esports més minoritaris. 
L’únic canvi rellevant és 
el relleu a la coordinació 
del CDEM, que a partir 
d’aquesta campanya recau 
en Núria Cebrián que subs-
titueix Susanna Moreno. 
Les competicions de primà-
ria començaran la primera 

setmana del mateix mes 
i, segons les previsions, hi 
haurà pràcticament els ma-
teixos equips que la campa-
nya anterior. Aquest primer 
trimestre, el bàsquet serà el 
protagonista de l’activitat de 
multiesport. 

Secundària. Pel que fa als 
instituts, enguany s’incre-
mentarà el nombre d’equips 

amb la creació d’un conjunt 
infantil a l’IES La Ferreria 
i dos blocs infantils, un 
juvenil i un sènior de 18 i 
19 anys a l’IES Montserrat 
Miró. Aquest centre també 
disposarà d’un equip de 
korfbal a Primera Divisió 
–la màxima categoria– i un 
júnior, un cadet i un infantil 
a Segona Divisió. Les com-
peticions comarcals –per a 

les categories infantil, cadet 
i juvenil– s’iniciaran el 31 
d’octubre i seran de bàs-
quet, futbol i korfbal. 
D’altra banda, el CDEM 
necessita àrbitres per di-
rigir els partits de la Lliga 
Escolar. Les persones inte-
ressades es poden posar en 
contacte amb l’IME (Tar-
ragona, 32) o bé trucant al 
telèfon 935 750 999.

JOCS ESCOLARS

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

Sílvia Alquézar  | Redacció

La UE Montcada dóna 
classes per a infants

ESCACS

El club presenta el dia 4 els 10 
equips del planter i l’escola

La Unió Escacs Montcada 
comença el 2 d’octubre les 
classes per a infants, que 
tindran lloc al pavelló Mi-
quel Poblet. Les sessions 
s’adrecen a nens i nenes 
a partir dels 4 anys. Hi 
haurà dos nivells: l’inicial 
es farà de les 18.30h a les 
19.30h i tot seguit s’iniciarà 
el curs d’un nivell més 
avançat. L’entitat també 
ofereix la possibilitat de 
traslladar les classes a les 
escoles i instituts en fun-
ció del nombre d’alumnes 

inscrits. L’objectiu de la 
iniciativa és “aprendre, 
millorar i perfeccionar 
el coneixement d’aquest 
esport”, ha indicat el pre-
sident de la UE Montca-
da, Jaume Izquierdo, qui 
ha remarcat que els grups 
són reduïts. El preu del 
curs és d’11 euros al mes. 
Les inscricpions es poden 
fer el mateix dia que co-
mencen les sessions. Per 
a més informació, poden 
trucar als telèfons 935 644 
849 (nits) o bé al 670 804 
386 (tardes).

Núria Sánchez | Redacció

El CB Montcada presen-
tarà tots els equips de 
l’entitat davant l’afi ció el 
pròxim 4 d’octubre al pa-
velló Miquel Poblet a les 
18.30h abans del partit del 
Valentine de Primera Ca-
talana contra el Premià. 
No hi ha novetats respecte 
la campanya anterior. El 
club té una escola de for-

mació adreçada a infants 
nascuts del 2000 al 2004 
que no competeix, tot i 
que participa en algunes 
trobades de bàsquet amb 
altres entitats per iniciar-
se en la competició. 
El CB Montcada també té 
un premini masculí (nivell 
B), un mini B (nivell C), 
un altre mini A (nivell A), 
un preinfantil (nivell B), 

un infantil (nivell B), un 
cadet B (nivell B) i un altre 
cadet A (nivell A). Pel que 
fa als més grans, l’entitat 
té dos júniors: l’A jugarà a 
Interterritorial i el B jugarà 
al nivell B. “L’objectiu és 
que la competició sigui 
una eina més en la seva 
formació personal”, ha 
dit el gerent del club, Marc 
Fabregat.

Sílvia Alquézar  | Redacció

L’AE Elvira La Salle ha 
posat en marxa la nova 
temporada amb una nove-
tat: la creació d’una secció 
de futbol. Per ara, només 
hi haurà un equip benjamí 
que jugarà federat. 
D’altra banda, el club tam-
bé ha constituït aquesta 
temporada un bloc femení 
a la categoria cadet i ha 
incorporat l’escola de bàs-
quet de l’Elvira Cuyàs a 
l’entitat.
El club disposa aquesta 
campanya de 14 equips, 
dels quals 12 són de bàs-
quet –l’escola i els conjunts 
entre les categories premi-
ni i veterans– i 2 de futbol 
sala –el benjamí i una es-
cola. Segons ha manifestat 
la presidenta de l’entitat, 
Cristina Iniesta, l’objectiu 
és que “els nostres juga-
dors facin esport en un 
ambient familiar sense 

excloure ningú per qua-
litat ni edat”.

L’entitat crea una 
secció de futbol sala 

AE ELVIRA-LA SALLE

Sílvia Alquézar  | Redacció
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La festa d’inauguració de la Lliga 
Escolar serà el 21 de novembre
Núria Cebrián és la nova coordinadora de les competicions extraescolars substituint Susana Moreno

> El CEB Can Sant Joan té 4 equips
El CEB de Can Sant Joan ja ha començat la temporada. Enguany, 
l’entitat manté els quatre equips de la campanya anterior: el sènior, 
el sots-25, el cadet i el preinfantil femení. L’únic bloc que ha iniciat 
la competició és el primer conjunt, que es va imposar al Montigalà 
Badalona C al primer matx de lliga per 49-47 en un enfrontament 
amb un fi nal emocionant. L’equip A juga al Grup Cinquè del Cam-
pionat Territorial de Catalunya. Per la seva banda, el sots-25 milita 
al Grup Primer del Campionat de Catalunya de sèniors B, mentre 
que el cadet disputarà el nivell B de promoció i el femení el nivell C 
del Campionat Territorial de la Federació Catalana  | SA
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El club té un total de 14 equips
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El CB Montcada té 10 equips
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CB MONTCADA

L’objectiu de l’entitat que presideix Rosa Olivares és la formació de persones

Les classes per als més petits es fan a l’espai de la UE Montcada al pavelló

Les sessions es fan al pavelló divendres a la tarda
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ESCOLA DE FUTBOL

L’EF presenta el dia 12 una vintena 
de conjunts de futbol i futbol sala

Fidel a la tradició, l’EF 
Montcada presentarà ofi -
cialment el 12 d’octubre 
tots els equips que formen 
part de l’entitat aquesta 
temporada, amb un acte 
a l’estadi de la Ferreria, a 
partir de les 17h. 
El club comptarà amb 17 
conjunts de futbol en lliga, 
des de Patufets fi ns al ju-
venils, i la novetat és que 
han caigut tres equips de 
primer any: un infantil, un 
cadet i un juvenil. Tam-
bé hi haurà dos equips 
d’escola, per a infants de 3 
i 4 anys.

Formació esportiva i humana. 
Pel que fa a la secció de 

futbol sala, aquesta tem-
porada hi haurà un sènior, 
dos juvenils i un infantil i 
falta confi rmar si es podrà 
formar un altre de la cate-
goria cadet. “El nostre ob-
jectiu és intentar formar 
al màxim els nostres jo-
ves des de la vessant es-
portiva i humana”, ha 
manifestat el coordinador 
de l’entitat, Carles Depa-
res, qui també ha dit que 
el club espera no perdre 
cap categoria més i guan-
yar la majoria de partits 
possibles. D’altra banda, 
els equips cadet A, infantil 
A i benjamí A –que mili-
ten a Primera Divisió– van 
començar la lliga el 26 de 
setembre.

CH LA SALLE

Silvia Díaz | Redacció

L’equip juvenil del CD 
Montcada iniciarà la lliga 
el segon cap de setmana 
d’octubre amb el clar ob-
jectiu d’aconseguir l’ascens 
de categoria. El conjunt, de 
nova creació, començarà 
a la Segona Divisió Cata-
lana i, segons el president 
del club, Modesto San-
chís ‘Tato’, la intenció de 
l’entitat és que “el bloc es-

tigui com a mínim a Pre-
ferent perquè la idea és 
que nodreixi de jugadors 
el primer equip”. 
El conjunt està format per 
jugadors de Montcada, a 
excepció d’un porter que 
ve del Mercantil de Saba-
dell. És una plantilla amb 
experiència perquè la majo-
ria de nois són de segon i 
tercer any. “Tenim un bon 
grup”, ha dit Sanchís.

El juvenil aspira a 
pujar de categoria  

CD MONTCADA

Sílvia Alquézar  | Redacció

El juvenil disputarà el sector 
per jugar a Primera Catalana  

L’Associació Esportiva 
Can Cuiàs ja ho té tot a 
punt per iniciar la nova 
temporada. El club mont-
cadenc tindrà enguany 
quatre equips al planter. 
Hi haurà un cadet federat, 
a més dels conjunts ben-
jamí, prebenjamí i ‘menu-
dets’ –adreçats a nens de 4 
i 5 anys– que jugaran a la 
Lliga Escolar del CDEM. 
La gran novetat és la de-
saparició del juvenil “per 
falta de monitors”, ha dit 
el president, Matías Ruiz, 
qui ha indicat que el club 
ha iniciat la temporada 
amb les il·lusions renova-
des.  “El nostre objectiu 
és formar els nois com a 
persones”, ha manifestat 
Ruiz | SA 

L’entitat 
tindrà quatre 
equips al 
planter

AE CAN CUIÀS

La plantila del recentment creat equip juvenil del CD Montcada
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L’EF Montcada farà el 12 d’octubre la inauguració de la nova temporada
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L’equip juvenil de La Sa-
lle jugarà el 3 i 4 d’octubre 
el sector per classifi car-se 
per a la Primera Cata-
lana. El primer de cada 
grup quedarà enquadrat 
en aquesta categoria i la 
resta passarà a formar 
part de la Segona Catala-
na. Els nois de Marc Re-
vuelta no han aconseguit 
entrar a la Lliga Catala-
na després de quedar en 
tercera posició al sector 
que es va disputar a Llei-
da el 26 i 27 de setembre.

Resultats. Al primer matx, 
La Salle va perdre contra 
l’OAR Gràcia de Sabadell 
per 38 a 30 i, al segon, va 
caure derrotat contra el 
Pardinyes de Lleida per 

31-25. L’entrenador ha fet 
una valoració positiva 
perquè la competició ha 
servit per agafar experièn-
cia. “Som un equip molt 
jove, de primer any, 
que encara s’està fent. A 

Lleida, vam oferir una 
bona imatge”, ha dit el 
tècnic. També els dies 3 i 
4 d’octubre, l’equip cadet 
disputarà el sector per ju-
gar la Lliga Catalana du-
rant l’actual temporada.

Sílvia Alquézar | Montcada Nova
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El planter de la Salle començarà les competicions ofi cials a l’octubre

EL PLANTER, EN IMATGES

i més fotogaleries, a laveu.cat

Entra, clica, mira i guarda les fotos 
de tots els equips del Club Mausa 
Montcada de futbol sala a:

Els més petits del Mausa FS Montcada amb els entrenadors | Santi Romero

L’acte tindrà lloc a l’estadi de la Ferreria, a les 17h



Adolphe Minkoua
‘Cosmopolita’. Adolphe Minkoua és un veí de la Ribera que va néixer al Camerun i fa uns anys 
que viu al barri. No és el cas típic de l’immigrant que marxa del seu país fugint de la misèria i la fam. 
Quan va prendre la decisió de venir a Europa, l’Adolphe estava estudiant la carrera de matemàti-
ques informàtiques a la universitat de Yaundé. Volia canviar d’aires i conéixer un món diferent. El 
seu primer destí va ser Perpinyà, al sud de França, per una qüestió d’idioma –al Camerun es parla 
francès. Després va arribar a Barcelona i, a excepció d’un parèntesi d’un any a París, va establir 
la seva residència defi nitivament a la capital catalana, que li va captivar el cor. Fa tres anys, quan 
va venir a viure a Montcada, va constituir l’associació AfricOlé, amb seu al municipi però amb un 
esperit d’universalitat que té per objectiu donar a conèixer de manera global la realitat de l’Àfrica. 

“La Ribera necessita més 
implicació dels veïns”

Per què va venir a Europa?
Jo no tenia la gran necessitat de 
deixar el meu país perquè em morís 
de fam però, malgrat tot, les opor-
tunitats que pots tenir al Camerun 
no són les mateixes que aquí. Per 
exemple, abans d’arribar a Euro-
pa jo estava estudiant informàtica, 
però a la universitat no teníem cap 
ordinador. Vaig decidir marxar, tot i 
que la meva família s’hi oposava.
Va continuar els estudis?
Els d’informàtica no, vaig escollir 
altres camins relacionats amb la 
branca d’empresarials.
Ha patit l’angoixa de la manca de 
papers i de treball?
No, tot i que ara no tinc feina, però 
he treballat molt de temps a una 
empresa de subastes per Internet. 
Fins ara, sempre he tingut treball. I 
pel que fa als papers, vaig tenir sort 
perquè al mes d’estar aquí, ja vaig 
regularitzar la meva situació.  
Parla molt bé el castellà.

Gràcies. Per trobar feina, els immi-
grants hem de posar molt de la nos-
tra part i el primer pas és l’idioma. 
El català també el parlo, però em 
costa més començar una conversa, 
tot i que, si em pregunten en català, 
intento respondre també en català.
Què és AfricOlé?
És una entitat que pretén mostrar 
l’Àfrica d’una manera global. No és 
una associació de masses, sinó que 
va néixer com a concepte d’agència 
perquè recopilem informació i da-
des sobre qualsevol aspecte del 
continent i les posem a disposició 
de les persones interessades. Afri-
cOlé es va crear perquè a Catalunya 
hi ha moltes associacions africanes 
però sense cap connexió entre elles.
Quins projectes té AfricOlé sobre 
la taula en aquests moments?
Estem treballant en la quarta edició 
del festival cultural Barna-Àfrica 
que es fa a Barcelona. I, a la Ribe-
ra, ens agradaria posar en marxa 

un espai de conversa obert a to-
thom perquè els ciutadans tinguin 
un lloc on explicar les seves coses i 
crear un teixit social i humà. 

Hem participat en d’altres activitats 
del barri com a membres de la Tau-
la Cívica, com la Festa de les Cultu-
res i les Setmanes Culturals. També 
ens agradaria col·laborar en la Fes-
ta Major de Montcada.
Li agrada viure a la Ribera?
Sí, però crec que és un barri que pot 
millorar encara molt. Sobretot, opi-
no que falta la implicació dels veïns. 
Si vull que el meu carrer estigui nét, 
no haig de tirar res al terra, o sigui, 

m’haig d’implicar. Si volem un barri 
digne, la dignitat se la donarem no-
saltres, no l’Ajuntament encara que 
inverteixi esforços i diners.
Què faria vostè?
El fet de viure persones amb cultu-
res diferents ha de ser enriquidor, 
la gent ha d’entendre que això no 
ha de ser motiu de confl icte. Crec 
que s’haurien de buscar mecanis-
mes educatius a través del Centre 
Cívic per ocupar els joves i evitar 
que estiguin pel carrer sense fer 
res. A la gent gran li costa canviar 
els hàbits, però això les campanyes 
s’han d’enfocar cap als joves i així 
els grans aniran aprenent d’ells.
Hi ha alguna cosa que no li agrada 
del seu barri?
M’ha sorprès la bipolaritat que exis-
teix entre la Taula Cívica i l’associació 
de veïns. No culpo ningú, però crec 
que ambdós col·lectius haurien 
d’intentar acostar posicions ja que 
lluiten per un objectiu comú que és, 

en defi nitiva, la millora del barri.
Fa cinc mesos ha tingut un fi ll. 
Moltes felicitats. Què espera per 
al seu nadó?
Gràcies. Ell serà part d’aquest barri 
i de Montcada, per això crec que 
ens interessa a tots construir una 
ciutat millor on es pugui viure tran-
quil.  Segueixo bastant l’actualitat 
del municipi i admiro sobretot 
aquesta voluntat generalitzada de 
voler unir el territori i les persones 
que hi viuen.
Canviem de tema. Què li sembla 
que el seu compatriota Samuel 
Eto’o hagi marxat a l’Inter de Mi-
lan?
Ui! Per a l’Espanyol millor, perquè jo 
sóc ‘perico’. Els camerunesos tenim 
dos jugadors mítics: Roger Milla i 
Tommy N’Kono. Sempre els he ad-
mirat, sobretot al meu amic N’kono, 
que va ser el porter de l’Espanyol 
durant moltes temporades. Per 
això, millor per als ‘pericos’. 

“AfricOlé és una entitat 
que té la voluntat 
de ser una mena 
d’agència d’informació 
sobre l’Àfrica”

 SÍLVIA ALQUÉZAR

president d’AfricOlé

A títol personal
SÍLVIA ALQUÉZAR


