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> NOTÍCIES: L’IMPSÒL ja pot enderrocar l’antiga Redosa per construir-hi el nou hospital PÀG. 11

> Esports: El Valentine de bàsquet segueix irregular a la lliga i torna a perdre fora de casa  PÀG. 25

Aismalibar tanca
Final sobtat | Els propietaris consideren 
‘insostenible’ la continuïtat de la planta

Una voluntària confecciona un dels lots de productes al magatzem municipal des d’on Càritas subministra aliments cada mes a 160 famílies
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Les reserves d’aliments, sota mínims
Càritas demana ajut urgent per obtenir més productes bàsics. PÀG. 12

Foment, 
receptiu a
revisar les
demandes 
locals

La plantilla | L’objectiu és cobrar 
indemnitzacions ‘dignes’ PÀGS. 3 i 4

> DESDOBLAMENT DE LA C-3

Nova reunió de treball 
a Madrid  PÀG. 5
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L’emblemàtica fàbrica Aismalibar, 
que enguany compleix 75 anys, 
tancarà les seves portes en el termi-
ni de sis mesos. Així ho va comuni-
car la direcció al comitè d’empresa 
el passat 6 d’octubre, una notícia 
que s’ha rebut amb sorpresa entre 
la plantilla perquè la companyia, 
propietat del Grup Sarasola, havia 
anunciat que volia acomiadar el 
80% dels treballadors i fer un pla 
de viabilitat. A partir d’ara, l’em-
presa obrirà diversos processos per 
rescindir de forma paulatina tots 
els contractes. Primer, es prescindi-
rà d’una cinquantena d’empleats; 
la resta, al voltant d’una vintena, 
continuarà a la companyia fi ns al 
moment del tancament per treure 
profi t d’alguns dels productes que 
encara es fabriquen a la planta de 
Mas Rampinyo. 

L’inici. El confl icte laboral a Ais-
malibar va començar al març del 
2009, quan l’empresa va presen-
tar un Expedient de Regulació 
d’Ocupació (ERO) temporal que 
afectava tots els empleats. Per a 
la plantilla, era la crònica d’una 
mort anunciada, ja que consi-
derava que era un tancament 
encobert. La situació es va anar 
allargant en el temps amb un altre 
ERO temporal, fi ns que al juliol 
la companyia va presentar el con-
curs d’acreedors després que no 
hi hagués cap acord entre el per-
sonal i la direcció per trobar una 
solució pactada a la problemàtica. 

Finalment, el Consell d’Adminis-
tració d’Aismalibar ha decidit de-
manar la liquidació total de la fac-
toria –fi ns i tot abans de la decisió 
del jutge mercantil sobre la seva 
viabilitat– “perquè la situació és 
insostenible”, ha manifestat el di-
rector general, Felip Balsells.

Per a la plantilla, el principal ob-
jectiu a partir d’ara és aconseguir 
unes indemnitzacions elevades: 
“Hi ha treballadors que porten 
més de 40 anys treballant a Ais-
malibar i es mereixen cobrar el 
màxim”, ha comentat el president 
del comitè d’empresa, José Anto-
nio Grillo, qui espera que el valor 
del patrimoni d’Aismalibar i del 
Grup Sarasola pugui repercutir en 
els pagaments als treballadors.
La llegendària fàbrica –que es 
dedica a la fabricació de la base 
de circuits de coure i al·lumini– 
ha estat un referent al municipi 
perquè va donar feina a milers 
de persones –a la dècada dels 70 
va arribar a tenir més de 1.600 
empleats– i va construir un club 
social i esportiu de primera quali-
tat per al gaudi de la plantilla. En 
l’actualitat, Aismalibar ocupa un 
terreny industrial de 35.000 m2 
ubicats al costat de la carretera 
de Ripollet. “La direcció sempre 
ha volgut vendre la parcel·la i 
treure un rendiment econòmic 
de l’operació urbanística. No 
ha tingut voluntat de continuar 
amb el negoci”, opina el repre-
sentant dels treballadors.

L’emblemàtica fàbrica de Mas Rampinyo 
tancarà les seves portes en sis mesos
La notícia s’ha rebut amb certa sorpresa per part de la plantilla perquè inicialment la direcció volia acomiadar un 80% del personal

Sílvia Alquézar | Mas Rampinyo

Actualitat

AISMALIBAR

El tancament es farà 
de forma paulatina 
durant els pròxims 
sis mesos per complir 
algunes comandes

La plantilla ha protagonitzat nombroses protestes cada dilluns des de la porta de la fàbrica amb pancartes on criticaven la gestió de la direcció

Actualitat
laveu.cat

ENTREVISTA A  FELIP BALSELLS
El director general d’Aismalibar ha concedit 
una entrevista en exclusiva a ‘La Veu’ on 
analitza el tancament de la factoria
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 La crònica d’una mort anunciada d’una de les empreses més representatives
Que Aismalibar tenia proble-
mes des de feia uns anys no 
era cap secret. La situació, 
però, s’ha vist agreujada en els 
últims temps amb la crisi eco-
nòmica mundial i l’augment del 
cost de les matèries primeres. 
També hi ha altres factors par-
ticulars com el tancament de la 
fi lial italiana, la fallida de clients 
importants i l’expansió dels 
mercats xinesos que han pro-
vocat, tot plegat, un descens 
progressiu del volum de vendes 
fi ns arribar al 2008 amb uns 
ingressos inferiors en un 30%. 
Segons fonts de la direcció, el 
nivell de vendes del primer tri-
mestre de l’any passat va ser 
de 3’5 milions d’euros al mes, 
mentre que en acabar l’any era 

d’un milió. La companyia ad-
met que el 2009 encara ha es-
tat pitjor que l’exercici anterior 
amb la caiguda del client Lear, 
que també va entrar en un con-
curs de creditors als EUA i Ca-

nadà. La  falta de liquidesa de 
les entitats fi nanceres també 
ha estat un factor determinant 
en la crònica d’una mort anun-
ciada d’un dels gegants indus-
trials de la ciutat | SA

Una imatge de l’interior de la fàbrica d’Aismalibar, a Mas Rampinyo
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El principal objectiu 
dels 88 empleats 
és aconseguir unes 
indemnitzacions 
elevades

PÀG. 4
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Aismalibar parla després de molts 
mesos en silenci. Felip Balsells és el 
director general de la companyia 
des del 2006. En aquesta entrevis-
ta en exclusiva a La Veu, exposa els 
motius que han portat l’empresa a 
decidir el tancament defi nitiu.

-Es podria haver evitat aquest 
desenllaç traumàtic?
Ens hem vist immersos en una cri-
si mundial i fi nancera. Però el de-
sencadenant va ser la crisi de l’au-
tomoció, al setembre del 2008, un 
sector del qual la nostra producció 
depenia en un 65%. Vam baixar 
les vendes fi ns a un 85%.
-L’única sortida passava per re-
duir la plantilla?
Amb la reducció radical de les ven-
des no es podia mantenir el nom-
bre de treballadors. Les pèrdues 
eren de mig milió d’euros cada 
mes, circumstància que abocava a 
la dissolució de la companyia. Sa-
bíem que era una mesura transi-
tòria, però la solució passava per 
pactar un ERO temporal i tirar 
endavant una pla de viabilitat per 
garantir el futur de la planta, espe-
cialitzada en la producció de tres 
línies estratègiques de mercat que 
podrien donar feina a més d’una 
vintena de persones. També hi ha-

via una opció de compra dels ter-
renys de la fàbrica, que fi nalment 
no es va materialitzar.
-I què hauria suposat l’operació 
de venda dels terrenys actuals?
Si Renta Corporación hagués ad-
quirit l’immoble per 30 milions 
d’euros, hauríem pogut sanejar 
el deute, apostar per un pla d’in-
versions i afrontar el trasllat a una 
nova planta a Sant Fost de Camp-
centelles.
- I al fi nal, res de res, i amb una 
crua realitat.
L’única opció perquè Aismalibar 
continués viva passava per l’apro-
vació d’un ERO d’extinció del 
75% dels 88 contractes que es va 
presentar a l’abril. El pla de via-
bilitat estava avalat pel Consell 
d’Administració i els bancs, que re-
fi nançaven el deute de 6,5 milions 
d’euros que tenia la companyia. 

-I en què es traduïa?
Els bancs només posaven una 
condició, que s’aprovés l’ERO i, 
a més, entregaven 2,5 milions per 

afrontar les indemnitzacions amb 
un màxim de 30 dies per any tre-
ballat i amb una compensació per 
als treballadors d’elevada antigui-
tat, oferint un actiu de 30 places 
d’aparcament valorades en mig 
milió d’euros més.
-El comitè es va negar en rotund.
Eren diners segurs que representa-
va cobrar entre 40.000 i 50.000 € 

per treballador. Ells coneixien la 
greu situació econòmica, però el 
comitè d’empresa preferia entrar 
en un concurs de creditors.
-Vol dir que la negativa de la 
plantilla a l’ERO i els adminis-
tradors concursals han abocat al 
tancament de la fàbrica?
Així és. Les indemnitzacions no 
eren les millors, però eren les úni-
ques possibles i superaven les que 
ara es cobraran amb la liquidació 
de la fàbrica. Si s’ha gués acceptat 
la proposta de la direcció feta a 
l’abril, Aismalibar hauria conti-
nuat amb el pla de viabilitat i  amb 
25 persones treballant i apostant 
pels productes on la companyia 
no té competidors a Europa. 
-Però l’anunci del tancament 
s’ha fet públic abans que els ad-
ministradors concursals s’hagin 
pronunciat sobre la viabilitat.
Jo era dels que pensava que enca-
ra hi havia una opció per salvar el 

futur de la fàbrica. Però en aquesta 
situació concursal, els bancs no et 
donen línies de crèdit i falta liqui-
desa. Per això el Consell d’Admi-
nistració ha decidit no donar su-
port a un pla revisat i més reduït i 
ha optat per la liquidació fi nal.
-Però vostè creu en els productes?
Lluitaré fi ns al fi nal per trobar 
inversors que vulguin apostar per 
la fabricació dels productes que 
són rendibles.
-Quins són els propers passos i 

en quins terminis?
La liquidació no serà immediata. 
Primer s’haurà d’aprovar un ERO 
d’extinció total de contractes. Però 
encara hi ha compromisos de fabri-
cació i un mercat al que pretenem 
donar valor.  El tancament defi ni-
tiu podria ser al març vinent.
-S’ha criticat la falta d’inversió 
per ser més competitius.
S’ha invertit i molt. La mitjana des 
del 2006 va superar el milió d’eu-
ros anuals.
-I també s’ha qüestionat la falta 
de diàleg.
Per part nostra sempre s’han do-
nat moltes explicacions que no 
s’han volgut entrendre. Ningú no 
ha estat conscient que la situació 
actual  era molt diferent a la dels 
expe dients d’anys anteriors.

“Aismalibar encara seguiria viva
si la plantilla hagués aprovat l’ERO 
i el pla de viabilitat del mes d’abril”

Lluís Maldonado | Mas Rampinyo

ENTREVISTA. FELIP BALSELLS, DIRECTOR GENERAL D’AISMALIBAR

El director general, Felip Balsells, durant l’entrevista al seu despatx de les ofi cines d’Aismalibar
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Liquidació fi nal | La direcció calcula que el 
tancament defi nitiu podria arribar en 6 mesos

Indemnitzacions | La plantilla cobrarà ara
molt menys del que se li va ofertar a l’abril

“El desencadenant de 
la fallida va ser la crisi 
de l’automoció, que va 
fer caure les nostres 
vendes en un 85%”

“Jo encara confi o a 
trobar inversors que 
vulguin apostar pels 
productes de la fàbrica 
que són rendibles”
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El Ministeri de Foment sem-
bla predisposat a negociar les 
al·legacions que ha presentat 
l’Ajuntament al projecte de des-
doblament de la línia de Vic 
i que afecten les estacions de 
Montcada Bifurcació, Montcada 
Manresa i Mas Rampinyo. Així 
ho ha confi rmat l’alcalde, César 
Arrizabalaga (PSC), després de 
l’entrevista que, juntament amb 
el primer tinent d’alcalde, Joan 
Maresma (CiU), va mantenir 
el 9 d’octubre a Madrid amb el 
director general d’Infraestructu-
res Ferroviàries, Carlos María 
Juárez. 

En aquesta trobada, però, no 
va haver-hi cap representant de 
l’Administrador d’Infraestructu-
res ferroviàries (Adif), l’organis-
me que està duent a terme la 
construcció de la nau de mante-
niment de Renfe a l’antic dipòsit 
de ferralla de Can Sant Joan, un 
espai on l’Ajuntament proposava 
inicialment traslladar l’estació. 
“La reunió va ser fructífera, 
però va faltar l’Adif, ja que els 

acords que hem de prendre 
han de ser a tres bandes”, ha 
explicat l’alcalde. Malgrat tot, 
l’edil està satisfet de la bona 
predisposició manifestada per 
Juárez a negociar les demandes 
municipals que, en el cas concret 
de Montcada Bifurcació, passen 
per: obtenir la titularitat dels ter-
renys de la plaça de la pedra per 
fer-hi en un aparcament; traslla-
dar l’estació al lloc on hi ha el 
dipòsit de grava i reduir l’ampla-
da del talús que dóna al carrer 
Bifurcació de manera que els ve-
hicles puguin aparcar en bateria. 
Pel que fa a la construcció de la 
nau de manteniment, Arrizabala-
ga veu molt complicat que l’Adif 
faci marxa enrere malgrat l’opo-
sició municipal i veïnal. L’AV de 
Can Sant Joan continua mani-
festant-se en contra del projecte 
tot i que, de moment, davant la 
voluntat negociadora expressada 
pel Ministeri de Foment, ha deci-
dit desconvocar l’assemblea pre-
vista el 15 d’octubre per establir 
un calendari de mobilitzacions.

Desdoblament de la C3. Pel que fa 
a la resta d’al·legacions referides 
al desdoblament de la línia de 
Vic, segons l’alcalde, el Ministeri 
de Foment ha acceptat negociar 
amb l’Ajuntament les propostes 
d’ampliació del túnel del carrer 
Pont i el pas per a vianants del 
passatge Manresa. El punt que 

encara resta pendent és el del so-
terrament de les vies al seu pas 
per Mas Rampinyo. El consistori 
proposa que es faci des de l’alça-
da de la carretera de Ripollet fi ns 
passada l’estació, mentre que 
el tram previst pel Ministeri és 
inferior. “L’argument és estric-
tament econòmic, motiu pel 
qual haurem d’intentar trobar 
vies de fi nançament que per-
metin superar aquest escull”, 
ha dit Arrizabalaga. 
D’altra banda, l’edil ha dit que 
abans de fi nal d’any Foment 
presentarà el projecte de soterra-
ment de la línia de Portbou que 
ja està pràcticament enllestit. 

Notícies HOSPITAL ERNEST LLUCH
L’Ajuntament autoritza 
l’enderroc de les naus on anirà 
el futur equipament sanitari

PÀG. 7

laveu.cat/noticies

El Ministeri de Foment es mostra receptiu a 
les al·legacions presentades per l’Ajuntament
L’Adif continua endavant amb les obres del magatzem a l’estació de Montcada Bifurcació malgrat la manifesta oposició municipal i veïnal

Silvia Díaz/Pilar Abián | Redacció

DESDOBLAMENT DE LA LÍNIA DE VIC

L’AV de Can Sant 
Joan desconvoca una 
assemblea veïnal davant 
la voluntat negociadora 
del Ministeri de Foment

LLOGUER PER A JOVES
El sorteig per adjudicar els 
pisos de l’Incasòl a Mas 
Duran serà el dia 23 

PÀG. 11

L’estructura de la nau de manteniment que l’Adif està edifi cant a l’antic dipòsit de ferralla és clarament visible des del carrer Bifurcació 
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> CDC defensarà les propostes locals a Madrid
El portaveu de Convergència Democràtica de Catalunya al Congrés, Pere 
Macias, s’ha compromès a “defensar els interessos locals en el projecte 
de desdoblament de la línia de Vic-Puigcerdà”. El parlamentari –al centre 
de la imatge, acompanyat de Joan Maresma i Joan Carles Paredes, del 
grup municipal de CiU– va estar a Montcada el 2 d’octubre | LG
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Serveis Municipals, a través de 
la Brigada, està remodelant la ro-
tonda del carrer Jaume I –situada 
a un dels accessos al municipi, 
des del pont de la carretera de la 
Roca– i els seus voltants, amb la 
neteja de la zona, el condiciona-
ment de les voreres, la instal·lació 
de baranes noves i l’ajardinament. 
Els treballs també inclouen una 
placa de grans dimensions amb la 
imatge corporativa de Montcada i 
Reixac, ‘MiR, ciutat per a tu’.  
El regidor de Serveis Munici-
pals, Sergio Hermoso (PSC), ha 
afi rmat que “amb aquesta actu-
ació volem dignifi car l’entrada 
al municipi, renovant aquells 
elements que es trobaven en 
mal estat i instal·lant àrees 
ajardinades que millorin la 
imatge d’aquest punt”.

Silvia Díaz | Redacció

La Brigada 
adequa l’accés 
al centre pel 
carrer Jaume I  

Les obres han començat a la vorera
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L’anunci de la supressió dels apar-
caments del carrer Guadiana quan 
comenci el gruix central de les 
obres del pou de ventilació per 
al pas de la Línia d’Alta Velocitat 
(LAV) en aquesta via, previst per 
a fi nal d’octubre, ha generat força 
preocupació entre el veïnat i els co-
merciants. A hores d’ara estan en 
marxa els treballs previs, a la cruï-
lla entre aquesta via i Rocamora, i 
una vegada acabin els preparatius, 
les màquines ocuparan l’espai de 
Guadiana comprès entre Roca-
mora i Bogatell. El pas de vehicles 
a es farà per la zona inferior de 
Guadiana, via a la qual es podrà 
accedir des del carrer Vilanova. 

“Som conscients de les molèsties 
que partirà el veïnat i per això 
ens assegurarem que l’Adif mi-
nimitzi les afectacions”, ha mani-
festat l’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC), qui també ha avançat que 
l’Ajuntament ha negociat amb Op-
ciones Viales, l’empresa gestora 
de la zona blava, no traslladar els 

estacionaments de pagament que 
es perden a un altre lloc “a canvi 
d’allargar la concessió”.  Per 
pal·liar la pèrdua dels estaciona-
ments, l’Adif condicionarà la vinte-
na de places que hi ha al talús del 
carrer Duc de Tetuán.

Resposta veïnal. El col·lectiu ‘Mont-
cada. No a la zona blava’ ha de-
manat a l’Ajuntament que retiri 
“urgentment” les zones blaves del 
carrer Jaume I i de l’avinguda de 
la Ribera quan comencin les obres 
del pou. Josep Tort, portaveu del 
grup, considera que el consistori 
ha actuat amb  “manca de pre-
visió” per no haver buscat una 
alternativa “efi caç” a la manca 
d’aparcament.   
Per la seva banda, Montcada Cen-
tre Comerç (MCC) proposa que 
el condicionament de places a Duc 
de Tetuán s’allargui fi ns a l’accés 
del CEIP Reixac. “Es podria 
aprofi tar aquesta actuació per 
dignifi car tot aquest espai”, ha 
manifestat el president de l’MCC, 
Jesús González. Per la seva banda, 
l’AV del centre també  ha mostrat 
la seva preocupació per la reduc-
ció de l’aparcament per a veïns i 
comerciants. “Trobem a faltar un 
espai alternatiu on deixar el co-
txe, tot i que sabem que al centre 
és complicat”, ha dit el vicepresi-
dent de l’entitat, Ferran Solsona.

Els treballs preparatoris estan en marxa i a fi nal de mes es preveu que arrenqui el gruix central de l’actuació

Silvia Díaz | Montcada

POU DE VENTILACIÓ AL CARRER GUADIANA

El col·lectiu ‘Montcada. No a la zona blava’ va lliurar el 9 d’octubre al 
registre municipal un total de 1.734 signatures de veïns contraris a 
les zones d’estacionament de pagament. “Estem molt satisfets de la 
resposta ciutadana”, ha manifestat Josep Tort, portaveu del grup. A la 
imatge, Tort (esquerra), amb Sandra Mate i Jessica Alías, dues repre-
sentants del grup, minuts abans de registrar les fi rmes a l’OAC | SD

> Signatures contra les zones blaves

Les obres del pou de ventilació duraran entre 6 i 9 mesos, segons les previsions de l’Ajuntament

La supressió de places d’aparcament 
preocupa els veïns i els comerciants
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El col·lectiu contra la 
zona blava demana la 
supressió de les places 
del carrer Jaume I i de 
l’avinguda de la Ribera
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La instal·lació del paviment del 
carrer Major centra aquests dies 
l’actuació dels set equips d’ope-
raris que treballen a diari en les 
obres amb l’objectiu d’acabar-
les a fi nal d’any. La franja que 
suportarà el trànsit de vehicles 
s’està cobrint amb lloses peti-
tes, mentre que les peces grans 
s’estan col·locant als sectors amb 

vocació de vorera i on anirà el 
mobiliari urbà. 
Pel que fa a la resta de projectes 
que hi ha en marxa al municipi – 
emmarcats també en el Fons Esta-
tal d’Inversió Local–, les obres al 
carrer Lleida estan pràcticament 
enllestides fi ns a la cantonada 
amb Bruc. En l’espai asfaltat els 
vehicles ja poden aparcar i també 
es pot transitar per les voreres. 

Resta pendent urbanitzar el tram 
que va des de Bruc fi ns a la plaça 
d’Espanya. 
Al carrer Alzina es treballa actu-
alment en la cruïlla amb l’avin-
guda Terra Nostra, on hi ha la 
connexió amb l’estació de tren, 
un punt que resta pendent d’as-
faltar. La previsió de l’Ajunta-
ment és obrir el vial a principi de 
desembre.

La instal·lació del paviment ja és 
visible a bona part del carrer Major
Els vehicles poden aparcar al carrer Lleida mentre continuen les obres al carrer Bruc 

Pilar Abián | Redacció

Un dels set equips d’operaris que treballen al carrer Major instal·lant el paviment del vial en un dels punts per on circularà el trànsit

OBRES DEL FONS ESTATAL
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> Nou pas soterrat ferroviari al Mas Duran
El pas soterrat que connecta el nou sector residencial del Mas Duran 
amb la resta de Mas Rampinyo ja està enllestit i ara comença l’execució 
dels murs de contenció i la urbanització del carrer. Al maig del 2008 van 
començar les obres, que van patir una aturada a la tardor i fi ns al març del 
2009 per ajustaments i per la concessió de permisos de l’Adif, donat que 
aquet vial passa per sota de la línia de Rodalies de Vic (C3) | SD

L’Hotel Ciutat de Montcada 
acollirà el 23 d’octubre (16h) el 
sorteig per adjudicar els 42 pisos 
de lloguer per a joves que Adigsa 
ha construït al carrer Joan Miró 
del Mas Duran. L’Ofi cina Local 
d’Habitatge ha rebut un total de 
105 sol·licituds, de les quals 71 
reunien els requisits per accedir 
a un dels habitatges protegits. Hi 
ha 12 pisos de dues habitacions i 
pàrquing vinculat i 26 d’una habi-
tació i sense aparcament. La quo-

ta mensual que pagaran els adju-
dicataris –joves fi ns a 35 anys– no 
superarà els 500 euros. 

Sílvia Alquézar | Redacció

Sorteig dels pisos de 
lloguer per a joves

Els pisos estan ubicats al carrer Joan Miró
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Lafarge instal·larà dos equips al barri
per controlar l’emissió de partícules 
És una de les condicions que imposa el Departament de Medi Ambient i Habitatge en l’autorització ambiental
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CAN SANT JOAN

Entitats ciutadanes i ecologistes es posicionen contra la crema de residus a les cimenteres

La Plataforma Antiincineració pren 
part a la trobada estatal d’El Bierzo

MEDI AMBIENT

Les plataformes antiincineració 
–entre elles, la de Montcada i 
Reixac– volen esdevenir el re-
ferent de la lluita contra la cre-
ma de residus a les cimenteres i 
amb aquest objectiu crearan un 
portal a Internet que els permeti 
contactar amb col·lectius i veïns 
afectats per aquesta qüestió. La 
necessitat de promocionar la 
seva lluita és una de les princi-
pals conclusions de la I Trobada 
estatal de plataformes contràries 
a la incineració a les cimente-
res, que va tenir lloc del 9 a l’11 
d’octubre a Ponferrada (Lleó). 
Amb la jornada culminava un 
llarg període de contactes entre 
els col·lectius organitzadors: la 
plataforma local, els col·lectius 
‘Aire Limpio’ de Toledo i la regió 
lleonesa d’El Bierzo i la secció de 
residus d’Ecologistes en Acció. 

Crèixer. “El nostre objectiu és 
generar un estat d’opinió i 
obligar les administracions a 
tenir-nos en compte;  per això 
necessitem fer-nos més grans”, 

ha explicat José Luis Conejero, 
un dels sis integrants del col-
lectiu montcadenc que van viat-
jar a Lleó. 
Durant els tres dies que van du-
rar les jornades, la cinquantena 
de persones que hi va participar 
va posar en comú la situació de 
la crema de residus considerats 
perillosos –com ara llots de de-
puradora, les farines càrniques 
o neumàtics– a cada municipi 
representat. Les plataformes han 
consensuat un manifest en el 

qual, entre d’altres, demanen la 
paralització defi nitiva de qual-
sevol projecte d’incineració, la 
regularització més estricta i un 
control exhaustiu per part de les 
administracions de la gestió dels 
residus i que es tinguin en compte 
les afectacions a la ciutadania.  
Conejero s’ha mostrat satisfet 
del desenvolupament de la pri-
mera trobada: “Estem animats 
a continuar endavant perquè 
ara sabem que no estem sols en 
aquesta lluita”. 

Silvia Díaz | Redacció

‘Instants de 
natura’ al 
Miquel Poblet

Lafarge Cementos instal·larà dos 
equips de control d’immissió de 
partícules a l’aire a la coberta del 
Centre de Formació d’Adults, 
situat al carrer Reixagó, al barri 
de Can Sant Joan. La cimente-
ra també assumeix la renovació 
dels equips actuals de l’estació de 
control ambiental que està ubica-
da a la plaça Lluís Companys. 
A l’estació del centre existeixen 
aparells que analitzen el diòxid 
de sofre, l’òxid de nitrogen i el 
monòxid de carboni i la cimente-
ra hi afegirà un mesurador nou 
de partícules en suspensió, les 
denominades PM10. 
Els analitzadors de Can Sant 
Joan es col·locaran al llarg del 
mes d’octubre –la Junta de Go-
vern Local va autoritzar-ne la 
instal·lació el dia 6– i permetran 
estudiar les partícules PM10 i de-
terminar-ne la seva concentració. 
“A Can Sant Joan instal·lem 
dos aparells que emetran da-
des contrastades en continu, no 

només provinents de la nostra 
activitat sinó d’altres empreses 
o del trànsit dels  vehicles”, ha 
explicat el cap de medi ambient 
de Lafarge, Jaume Ramon. 

Condició de la Generalitat. La 
instal·lació de nous aparells i la 
renovació d’altres per tal de ga-
rantir la qualitat de l’aire és una 
de les condicions exigides pel 
Departament de Medi Ambient  
i Habitatge per la concessió de  
l’autorització ambiental per con-
tinuar desenvolupant l’activitat 
cimentera. Pel que fa a la ubica-
ció dels medidors de Can Sant 
Joan, l’Ajuntament i Lafarge van 
proposar diverses opcions i ha 
estat la Generalitat la que ha tro-
bat en l’Escola d’Adults l’empla-
çament idoni. 
Les dades que emet el controla-
dor situat a la plaça Lluís Com-
panys –i quan comencin a fun-
cionar, les dels equips de Can 
Sant Joan– es poden consultar de 
forma continuada a la secció del 

Departament de Medi Ambient i 
Habitatge del web de la Genera-
litat de Catalunya, www.gencat.
cat. D’altra banda, Lafarge ha 

anunciat que una empresa espe-
cialitzada està elaborant a hores 
d’ara un estudi sobre l’emissió 
de contaminants a l’atmosfera.

Silvia Díaz | Redacció

Fins al 8 de novembre, el vestíbul 
del pavelló Miquel Poblet acolli-
rà l’exposició ‘Instants de natu-
ra’, que mostra una cinquantena 
d’imatges d’alguns dels partici-
pants a la IV edició del certamen 
fotogràfi c amb el mateix títol que 
convoquen l’Associació per a la 
Defensa i l’Estudi de la Natura, 
l’ADENC i l’Obra Social de Cai-
xa Sabadell. Les  instantànies són 
un recull de la riquesa natural de 
Catalunya. L’exposició l’ha portat 
a Montcada el servei municipal de 
Medi Ambient i l’horari de visita 
és de 9 a 14h i de 17.30 a 23h.

Silvia Díaz | Redacció

‘Boira matinal’, a Olot, una de les imatges
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Lafarge també renovarà els equips de l’estació situada a la plaça Lluís Companys

Fotografi a de família dels participants a la trobada feta a Ponferrada
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L’Entitat del Medi Ambient 
(EMA) de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona ha aprovat el seu 
model de gestió dels residus mu-
nicipals des d’ara i fi ns al 2016.
El programa, aprovat a principi 
d’octubre, va en la línia de la 
directiva que marca la Unió Eu-
ropea i aposta per reduir la ge-
neració de residus, pel reciclatge 
i per la valorització energètica o 
incineració. 
En principi, no es preveu cons-
truir cap nou ecoparc, encara 
que sí es volen optimitzar els que 
ja estan en funcionament, un dels 
quals és l’Ecoparc 2 ubicat a Can 
Cabanyes, al terme municipal de 
Montcada i Reixac. Una de les 
mesures previstes per l’EMA és 
instal·lar-hi un quart digestor a 
la planta per poder ampliar de 
70.000 a 150.000 tones anuals 
la capacitat de tractament de la 
matèria orgànica.
El projecte de construir una plan-
ta de tria d’envasos a l’antic solar 
de la incineradora, al polígon de 
la Ferreria, –anunciat al 2006 per 
l’EMA– no apareix entre els ob-
jectius del pla de gestió.

Oposició ecologista. Més de 35 
entitats ecologistes, entre les 
quals hi ha la Plataforma Antiin-
cineració de Montcada i Reixac i 
el Grup de Medi Ambient-Ecolo-
gistes en Acció, s’han posicionat 
en contra del programa metro-
polità en considerar que fomenta 
la incineració de residus en un 
context de lluita contra el canvi 
climàtic. 
Segons aquests col·lectius, si Ca-
talunya apliqués un pla alternatiu 
que reciclés el 65% de les deixa-
lles sense fer ús de la incineració 
es reduirien 260.000 tones de 
gasos d’efecte hivernacle i això 

permetria estalviar 1.000.000 
de tones anuals de CO2. En un 
comunicat públic els ecologistes 
assenyalen que amb l’aprovació 
d’aquest programa, “l’EMA, 
prioritza la incineració de re-
sidus com a sistema bàsic de 
tractament, promovent el seu 
ús com a combustible en ci-
menteres sota l’eufemisme de 
valorització energètica”. 
Alhora, els col·lectius signants 
reclamen a les administracions 
i als partits que obrin un procés 
de debat participatiu al territori 
que eviti confl ictes socials  i am-
bientals.

GESTIÓ DE RESIDUS

Aprovat el nou pla metropolità 
amb el rebuig de grups ecologistes
El projecte d’instal·lar una planta d’envasos a la Ferreria no apareix refl ectit al programa

La separació en origen dels residus s’ha potenciat amb nous adhesius als contenidors
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Pilar Abián | Redacció

Prop de 140 montcadencs van 
participar el passat 4 d’octubre a 
la XXIX edició de la bicicletada de 
l’AV Montcada Nova que, per se-
gon any consecutiu, va coincidir 
amb la pedalada contra el canvi 
climàtic. L’esdeveniment, orga-
nitzat amb el suport de l’Ajunta-
ment i del col·lectiu Montcada en 
Bici, va servir per tancar els ac-
tes de la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible | PA

> Bicicletada contra 
el canvi climàtic

Exitosa jornada d’anellament científi c
Els participants comptabilitzen durant un matí 21 espècies d’aus diferents a la llera del Besòs

La sisena jornada d’anellament 
científi c d’aus a la llera del Besòs, 
el passat 3 d’octubre, ha estat la 
més existosa de les que l’Ajunta-
ment ha organitzat fi ns ara tant 
pel que fa a la varietat d’espècies 
detectades, 21 en total, com a la 
quantitat d’exemplars anellats 
(80) amb l’objectiu d’estudiar les 
seves particularitats. Durant la 
jornada, el major nombre d’aus 
registrades van ser la boscarla de 
canyar (19), el rossinyol bord (14) 
i el mosquiter comú (10).

Pilar Abián | Redacció

Un dels monitors de l’activitat mostra una de les aus anellades durant la jornada 
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> Canvis de circulació a l’entorn de la C-17
El carrer Tarragona, al Pla d’en Coll, ha recuperat el sentit de circulació del 
trànsit que tenia abans d’iniciar-se les obres de la biblioteca Elisenda de 
Montcada. Mentre ha durat l’actuació, la via s’ha convertit en la incorporació 
a la C-17 i ara torna a ser de sortida en direcció al camí de la Font Freda. 
D’altra banda, també s’ha canviat la direcció dels carrers Santa Fe i del Sol, 
entre Baix de Sant Pere i Ferrer i Guàrdia, pels problemes de circulació a 
l’interior de Mas Rampinyo. Els canvis, segons l’Ajuntament, milloraran les 
connexions i la fl uïdesa del trànsit | SD

Al voltant de 150 persones assisteixen a un sopar on el partit destaca la seva contribució a la transformació del municipi

El PSC celebra 10 anys de govern local
POLÍTICA

Al voltant de 150 persones van as-
sistir al sopar que va fer l’agrupació 
local del PSC el 3 d’octubre a Can 
Piqué per celebrar el desè aniver-
sari de govern socialista a l’Ajun-
tament. L’acte va comptar amb la 
presència dels màxims represen-
tants de la Federació Comarcal 
del PSC del Vallès Occidental 
Sud, Paco Bustos i Joan Manau, 
que van elogiar la tasca feta al 
front del govern de Montcada 
durant els darrers 10 anys i van 
encoratjar-lo a seguir treballant 
“per culminar la gran trans-
formació que ha experimentat 
la ciutat gràcies al PSC”, va dir 
Bustos, durant els parlaments. 
El primer secretari de l’agrupació 
local socialista, Paco Hierro, va 
ser l’encarregat de repassar els 
projectes més insignes del govern 
local des del 1999 i fi ns ara, que 
van ser plasmats en un audiovi-
sual de 9 minuts de durada pro-
jectat al fi nal del sopar.  Hierro va 
fer servir tres paraules per defi nir 
la forma de treballar del PSC 
a Montcada i Reixc: “orgull, 

compromís i responsabilitat” i 
va dir que la formació ja ha co-
mençat a treballar per obtenir la 
confi ança del municipi per quarta 
vegada consecutiva, referint-se a 
les eleccions  municipals que se ce-
lebraran al 2011. El primer secre-
tari també va anunciar que s’estan 
ultimant els preparatius per tras-
lladar la seu de l’agrupació a un 
nou local més ampli i amb millor 
accessibilitat que l’actual, que està 
ubicat al carrer Major. 

L’abans i el després. Va tancar 
el torn de parlaments l’alcalde, 
César Arrizabalaga, qui va des-
tacar que hi ha hagut un abans i 
un després de govern socialista. 
“Quan vam arribar al poder 
vam trobar un ajuntament en-
deutat i una ciutat viva però 
immòbil, sense pols. En aquests 
10 anys nosaltres hem reactivat 
Montcada i hem retornat als 
ciutadans l’orgull de ser mont-
cadencs”, va remarcar. Projectes 

com el complex Montcada Aqua, 
el soterrament de la C-17 o el 
Kursaal, “són la demostració 
–va dir– que el PSC ha fet possi-
ble que aquesta sigui una ciutat 
de primera i no de segona, com 
abans que governéssim”. 
Arrizabalaga també va parlar del 
futur i dels reptes pendents de la 
ciutat, centrats especialment en les 
infraestructures ferroviàries, i en 
com aquestes actuacions poden 
benefi ciar el territori.

Laura Grau | Vallençana

L’acte va cloure amb una fotografi a de família dels màxims dirigents socialistes del Vallès Sud, amb regidors i exregidors del PSC

La FAVMiR fa 
el 18 d’octubre 
la segona festa 
reivindicativa

La Federació d’Associacions de 
Veïns de Montcada i Reixac 
(FAV MiR) fa el 18 d’octubre a 
Mas Rampinyo la segona edició 
de la festa reivindicativa i cultural, 
una iniciativa que pretén crear un 
espai de trobada de les AV. La jor-
nada es farà al parc del Gurugú 
(10h) i començarà amb un con-
curs d’escacs. “Hem escollit el 
Mas Duran perquè hi ha molta 
població nova que no ens coneix 
i volem que els veïns ens expli-
quin les seves preocupacions”,  
ha explicat el president de la pla-
taforma, Antonio Cera. A les 12h 
tindrà lloc una assemblea i a les 
13h hi haurà ball de gitanes. La 
festa acabarà amb una dinar po-
pular.
En aquesta edició, la FAVMiR 
manté reivindicacions històriques, 
com els impostos del transport i 
de l’aigua i incorpora campanyes 
com la contrària a les zones blaves, 
al túnel del Turó o a la incineració 
de residus a Lafarge. També es 
parlarà sobre la nova política mu-
nicipal per atorgar subvencions a 
les entitats i de l’estat de la sanitat.

Silvia Díaz | Redacció
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> Exposició de projectes de ciutat
La sala de lectura del carrer Montiu, l’espai que ocupava l’antiga bibliote-
ca del centre, és el primer lloc on el departament municipal de Planifi cació 
Estratègica portarà una exposició itinerant sobre els projectes de ciutat més 
destacats dels darrers anys. La mostra, que es veurà del 21 d’octubre al 13 
de novembre, consta de vuit plafons sobre els quals es recullen alguns pro-
jectes actuals com l’estadi de la Ferreria, la biblioteca Elisenda de Montcada 
i el CEIP Mas Rampinyo, entre d’altres. Altres imatges expliquen actuacions 
en marxa –com el soterrament de la C-17 i la millora de l’entorn– o futures, 
com el pas de la LAV per Montcada o l’Hospital Ernest Lluch | SD

Amb motiu del dia de Tots Sants, el cementiri municipal farà un horari especial. 
Del 28 d’octubre al 2 de novembre, la instal·lació, ubicada a la Font Pudenta, 
obrirà de forma ininterrompuda de 9 a 18h, sense tancar al migdia. També està 
previst un reforç especial de les línies d’autobús que enllacen el municipi amb 
el cementiri de Collserola | SD

> Horari especial al cementiri per Tots Sants

El departament municipal de Promoció Econòmica ha obert el termini 
d’inscripció per a nous cursos de formació ocupacional per a aturats. El servei 
ofereix formació en soldadura per a dipòsits d’acer inoxidable i alumini (inici el 
19 d’octubre), comptabilitat avançada (dia 23), disseny i implementació d’un 
web (2 de novembre), i construcció de fi nestres d’alumini (3 de novembre). 
Els interessats s’han d’adreçar al servei, situat al carrer Alt de Sant Pere, 73. 
També es pot trucar al telèfon 935 648 505 | SD

> Nous cursos de formació ocupacional
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El projecte executiu de l’equipament sanitari l’està redactant la UTE guanyadora del concurs

L’Ajuntament autoritza l’Impsòl a 
enderrocar l’antiga fàbrica Redosa

HOSPITAL ERNEST LLUCH

La Junta de Govern Local ha apro-
vat atorgar la llicència d’obres a 
l’Institut Metropolità de Promoció 
del Sòl i Gestió Patrimonial (Imp-
sòl) perquè pugui començar els 
treballs de demolició de les naus 
industrials que s’ubiquen al sec-
tor Redosa, on s’ha de construir 
l’Hospital Ernest Lluch. L’espai 
està situat a tocar la N-150, molt 
a prop dels termes municipals de 
Ripollet i de Cerdanyola. 
Una vegada obtingut el permís, 
l’organisme –depenent de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona– po-
drà iniciar els treballs d’enderroc 
previs a la construcció de l’hospi-
tal. Al Ple de juliol es va aprovar 
que l’Impsòl rebés la condició 
d’administració actuant en el pro-
cés urbanístic, per tal de gestionar 
el planejament del sector i agilitar 
així la construcció del nou equipa-
ment sanitari. 

Hospital funcional. El projecte exe-
cutiu de l’edifi ci l’està redactant, 
per encàrrec del Departament de 

Salut de la Generalitat, la Unió 
Temporal d’Empreses formada 
per b720 Arquitectura, SL, Vi-
cenç Benéitez Rodríguez i Patricio 
Martínez, i Maximilià Torruella, 
arquitectura, SLP, guanyadora 
del concurs d’idees convocat per 
la Mancomunitat de Municipis de 
Cerdanyola, Ripollet i Montcada 
i Reixac, amb la proposta ‘Llum, 
Paisatge i Salut’. Segons el projecte, 
l’edifi ci constarà de 6 plantes amb 
una superfície construïda de prop 

de 40.000 m2 i 8.500 m2 d’aparca-
ment. L’hospital es construirà ate-
nent a criteris sostenibles, basant-
se en l’arquitectura bioclimàtica, i 
les instal·lacions funcionaran amb 
efi ciència energètica. 
El cost total previst inicialment 
és de 97 milions d’euros i la data 
d’inauguració dependrà de quan 
comencin les obres, a l’espera 
que acabi la redacció del projecte 
executiu i es faci el concurs d’ad-
judicació.

Silvia Díaz | Redacció

Els terrenys de Redosa estan ubicats a la N-150, a l’alçada de Terra Nostra
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Societat
laveu.cat/societat

PROJECTE EDUCATIU
L’IES La Ferreria 
imparteix un nou pla de 
transició escola-treball

TOTS EN BICICLETA
Dues entitats posen en marxa 
activitats i sortides per fomentar 
l’ús de la BTT

PÀG. 14 PÀG. 16

Els recursos de què disposa Càri-
tas per ajudar les famílies amb di-
fi cultats econòmiques comencen 
a minvar en un any en què la crisi 
ha fet duplicar el nombre d’usua-
ris. Tant és així que, si l’organitza-
ció no rep més donacions o ajuda 
externa, no podrà fer front a la 
demanda de lots d’aliments que 
cada quinze dies distribueix entre 
160 famílies del municipi que su-
men més de 600 persones. 
En els últims mesos, Càritas ha 
pogut comprar productes amb 
dues contribucions fetes per Ser-
veis Socials de l’Ajuntament de 
5.100 i de 5.300 euros cadascu-
na. Aquest mes d’octubre Creu 
Roja també ha fet una de les 
aportacions a què s’ha compro-
més durant el 2009.

Falten voluntaris. La paradoxa 
és que hi ha empreses del sector 
de l’alimentació disposades a col-
laborar amb Càritas, com Condis 
o Panrico però falten voluntaris 
amb vehicles que puguin despla-
çar-se fi ns a les naus d’aquestes 
fi rmes a recollir les donacions. 
“Si alguna persona que dispo-
si de temps i d’una furgoneta, 
ens vol fer un cop de mà, podrí-
em traslladar els aliments fi ns 
al magatzem que ens ha cedit 
d’Ajuntament per distribuir els 
lots”, explicat Jaume Ribera, un 
dels col·laboradors de Càritas.
La majoria dels voluntaris que 

ara formen part de l’organització 
són gent gran que no pot carregar 
pes i que veuen amb impotència 
com han de descartar donacions 
pel fet de no tenir un vehicle i 
força física per recollir el mate-
rial. “Seria ideal que alguna 
empresa de transports pogués 
ajudar-nos en aquesta tasca”, 
apunta Manel Fanlo, un altre dels 
voluntaris. 

A l’espera que arribin aquestes 
col·laboracions tan necessà ries, 
Càritas també fa una crida entre 
la ciutadania per recollir aliments 
bàsics, com ara llegums, arròs i 
farina. “És preferible que, qui 
vulgui col·laborar, faci una 
aportació econòmica, perquè 
així podem comprar els ma-
teixos productes per a tothom, 
encara que entenem que hi ha 
gent que prefereix portar per-
sonalment els aliments a donar 
diners”, reconeix Ribera, tot as-
senyalant que amb 1.500 euros es 
podria cobrir el cost dels lots que 
faran falta des d’ara i fi ns a fi nal 
de mes. Les aportacions es poden 
dur a la parròquia de Santa En-
gràcia tots els dijous, de 9 a 13h.

Any rècord. Durant el 2008 Càri-
tas va repartir un total de 2.795 
lots entre famílies del municipi 
amb pocs recursos, una xifra que 
aquest passat mes setembre ja 
s’ha superat amb escreix. “Anem 
pels 3.200 lots, el que suposa un 
40% més del que es va repartir 
en tot l’any i la previsió és que 
la quantitat a fi nal de desem-
bre s’acosti als 4.000”, diu Fan-
lo. Els interessats a col·laborar 
amb l’organització poden trucar a 
qualsevol dels telèfons següents: 
610 405 514; 659 995 352 i 630 
985 116.

SOLIDARITAT

Pilar Abián | Montcada

L’ong necessita l’ajut 
de voluntaris amb 
transport propi per 
poder recollir les 
donacions d’empreses

  Creu Roja distribueix material escolar
Coincidint amb l’inici de curs, 
Creu Roja a Catalunya ha distri-
buït 2.200kits de suport escolar. 
L’acció s’emmarca en la campa-
nya “Ara més que mai, cada cop 
més a prop de les persones”, i a 
Montcada i Reixac s’han repartit 
78 lots des de l’assemblea co-
marcal. Cada kit està format per: 
1 motxilla escolar, 1 caixa de 12 
llapis de colors, 1 caixa de 12 re-
toladors, 1 caixa de ceres, 6 lla-
pis, 6 bolígrafs de colors, 1 regle, 

1 afi lallapis, 3 gomes d’esborrar, 
1 paquet de 100 fulls pautats, 1 
bloc de dibuix i un estoig. Per a 
la distribució d’aquests lots, Creu 
Roja s’ha coordinat amb Serveis 
Socials. 
En el marc d’aquesta campa-
nya, també es distribuiran fi ns a 
fi nals d’any altres kits de suport 
social per satisfer les necessitats 
alimentàries i higièniques tant de 
la població adulta com de la in-
fància | LR

Càritas fa una crida a empreses i particulars 
per obtenir més donacions i més voluntaris
Si no arriben més ajuts, l’organització no podrà assumir la distribució dels lots d’aliments que recullen quinzenalment els usuaris

Les famílies que reben lots es desplacen cada quinze dies al magatzem que l’Ajuntament ha cedit a l’organització, situat a la Font Pudenta
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La Regidoria Dona i Igualtat vol 
implicar el teixit associatiu de 
Montcada i Reixac en la lluita 
contra la violència masclista. Amb 
aquest objectiu ha elaborat un 
document que, amb el títol Pacte 
ciutadà contra la violència de gènere, es-
tableix un seguit de compromisos 
de l’administració i de les entitats 
per treballar conjuntament per 
eradicar aquesta xacra social. 
Segons la regidora del departa-
ment, M.Teresa Gallego (PSC), 
“el pacte neix amb la volun  tat 
d’estar sempre obert a noves in-
corporacions i es renovarà cada 
novembre amb l’assumpció de 
nous compromisos”. 

Compromisos. Les entitats adhe-
rides al Pacte es comprometen a 
organitzar com a mínim una ac-
tivitat anual sobre sensibilització i 
prevenció de la violència de gènere 
amb el suport de l’Ajuntament i a 
difondre els diferents recursos que 
existeixen al municipi per atendre 

les víctimes. El consistori, per la 
seva banda, reitera el compromís 
d’executar el II Pla Municipal 
d’Igualtat 2009-2015, aprovat en el 
darrer Ple, i dur a terme estratègies 
d’informació i formació perquè to-
tes les persones puguin identifi car 

precoçment i clarament qualsevol 
situació de violència.  La tècnica 
de l’Ofi cina d’Atenció a la Dona 
(OAD), Úrsula Santa Cruz, va ex-
plicar que actualment els serveis 
que s’ofereixen a la Casa de la Vila, 
tant el d’assessorament jurídic com 

el d’atenció psicològica, tenen una 
elevada demanda i va fer pública 
una dada que posa en evidència la 
realitat del problema a Montcada:  
una setantena de dones han obtin-
gut ordres judicials d’allunyament 
de les seves parelles.

INICIATIVA UNITÀRIA

L’objectiu és implicar el màxim d’entitats i associacions possible en la lluita contra aquesta xacra social

Dona i Igualtat impulsa un pacte 
ciutadà contra la violència de gènere
Laura Grau | Montcada

Una quinzena d’associacions va assistir a la primera reunió. A la foto, la regidora M.Teresa Gallego i la tècnica de l’OAD, Úrsula Santa Cruz
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Jornada de 
formació sobre 
plans d’igualtat

La Regidoria de Dona i Igualtat 
organitza el 23 d’octubre al Kur-
saal (de 10 a 13h) una jornada 
informativa, de caire participatiu 
i pràctic, sobre els plans d’igualtat 
a les empreses, obligatoris per a 
aquelles fi rmes amb més de 150 
persones en plantilla. El contingut 
de la jornada inclou una intro-
ducció a l’equitat d’oportunitats 
entre homes i dones, dades esta-
dístiques, la normativa actual, els 
àmbits d’anàlisi per desenvolupar 
la igualtat de gènere i recomana-
cions d’accions, com la formació i 
la sensibilització del personal. Les 
persones interessades a partici-
par-hi ha de confi rmar assistència 
enviant un correu a l’adreça elec-
trònica cespunya@montcada.org.

Relacions amb l’Administració. La 
secretària general de l’Ajunta-
ment, M. José López, oferirà el 29 
d’octubre una conferència amb el 
títol ‘Treballar per a l’administra-
ció pública, una alternativa més’, 
a les 15h, a la Casa de la Vila, que 
explicarà com establir relacions 
empresarials amb les administra-
cions públiques.

Silvia Díaz | Redacció

 

> Presentació d’un llibre sobre El Salvador

> Nova edició del taller ‘Anima’t, juga amb ells’
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La Regidoria d’Integració i Cooperació organitza el 20 d’octubre una jornada 
dedicada a El Salvador, a la Casa de la Vila (19h). L’acte consistirà en la pro-
jecció de l’audiovisual ‘Impossible oblidar. Vila El Rosario, 28 anys després’, 
de Jordi Oriola, documentalista especialista en l’Amèrica Llatina. També es 
farà la presentació del llibre ‘Trencant silencis. Desobediència i lluita a Villa El 
Rosario’, dels autors Fina Rubio i Eduard Balsebre | SD

La Regidoria d’Educació ha posat en marxa una nova edició del cicle Anima’t, 
juga amb ells per a infants d’entre 3 i 5 anys, que tindrà lloc els dijous a la 
tarda al gimnàs del CEIP Reixac (imatge), fi ns al 17 de desembre. Al gener 
s’iniciarà el cicle per a nens i nenes entre 18 i 36 mesos | SD

> El documental d’Aismalibar, a La Unió
Montcada Comunicació i La Unió de Mas Rampinyo han arribat a un 
acord per fer una segona projecció a la seu de l’entitat del documental 
‘Aismalibar, una fàbrica de somnis’, de Montcada Comunicació. Serà el 24 
d’octubre (19h) amb entrada gratuïta i aforament per a 300 persones. La 
massiva afl uència de públic que va acudir a l’estrena, el 30 de setembre 
als cinemes d’El Punt, va fer impossible donar cabuda a tothom i per in-
tentar saldar aquest greuge s’ha decidit fer un segon passi. La Unió, com 
a màxim exponent cultural de Mas Rampinyo cedirà la sala donat el paper 
destacat de la fàbrica en la vida dels veïns del barri | LG
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Alba Jiménez i Víctor Pintor són 
dos dels 32 joves que participen 
als mòduls del Pla de Transició 
al Treball (PTT) que s’estan fent 
des de principi d’octubre a l’IES 
La Ferreria. Tots dos van aban-
donar l’ESO cansats de repetir 
un o més cursos i van optar pels 
“petetes”, tal com es coneixen po-
pularment aquests estudis. Víctor 
té moltes esperances en aquest 
curs: “Crec que em pot resultar 
molt útil perquè, a diferència 
de l’ESO, només faig les ma-
tèries que m’interessen”. Alba 
és de la mateixa opinió, però tam-
bé té clar que quan acabi el curs 
acudirà a l’Escola d’Adults per 
obtenir el graduat d’ESO o bé 
per preparar-se les proves d’accés 
a algun cicle formatiu.

Pràctiques en empreses. El PTT 
de Montcada, que ofereix el mò-
dul d’auxiliar de vendes, ofi cina i 
atenció al públic i el de muntatge 
i manteniment d’equips infor-

màtics,  l’organitzen conjuntament  
la Generalitat, l’Ajuntament i la 
Diputació. S’adreça a joves majors 
de 16 anys i, prioritàriament, me-
nors de 21 que no han obtingut el 
graduat en ESO. Els cursos, que 
van d’octubre a juny, inclouen 

pràctiques en empreses i, segons 
una de les tutores, Mercè López, 
“apliquen una metodologia di-
nà mica que acaba enganxant 
l’alumnat”.  El perfi l és molt di-
vers i predomina el jove que es 
desespera a l’ESO “perquè no 

veu quina pot ser l’aplicació di-
recta dels coneixements que ha 
d’adquirir”, afegeix López. Les 
empreses de Montcada que esti-
guin interessades a acollir un estu-
diant en pràctiques poden trucar 
al telèfon del PTT, 660 595 981.

L’entitat ha iniciat un cicle de cinema al Casal del parc Salvador Allende i ha programat sortides

Homenatge organitzat per l’Associació 
de Gent Gran de Montcada i Reixac 

IES LA FERRERIA

Una trentena de joves participa als 
cursos del Pla de Transició al Treball
Laura Grau | La Ferreria

La Salle convoca 
la festa dels 
antics alumnes

En el marc dels actes de celebració 
del centenari del col·legi La Salle, 
el 25 d’octubre es farà la festa dels 
antics alumnes. El programa pre-
vist començarà a les 9h amb una 
missa a la capella del centre i se-
guirà a les 10h amb un esmorzar 
de germanor –els tiquets es po-
saran a la venda el mateix dia al 
preu de cinc euros, però cal con-
fi rmar prèviament l’assistència a 
la secretaria del col·legi. 
A les 11h es farà la inauguració 
de l’exposició fotogràfi ca 100 anys 
fent poble i, tot seguit, s’obriran les 
portes de l’escola i s’organitzaran 
grups per visitar les diferents de-
pendències. 

Més actes. Aquest mes d’octubre 
també s’han preparat altres acti-
vitats en relació amb el centenari. 
El dia 20, a les 17h, es presen-
taran el calendari i la samarreta 
que commemoren l’efemèride 
a la sala d’actes del centre. I el 
dia 22, a les 19.30h, el professor 
i escriptor Joan Josep Fernández, 
llicenciat en Filosofi a i Lletres, farà 
a l’aula multimèdia de l’escola una 
xerrada titulada Com ensenyar els nens 
a estudiar.  

Pilar Abián | Redacció

GENT GRAN

  Clou la 3a edició dels viatges de la gent gran

Les 54 persones que marxen el 
16 d’octubre a la Costa del Sol 
tanquen la tercera edició dels 
viatges de la gent gran que or-
ganitza l’Ajuntament. Els par-
ticipants coneixeran els espais 
més característiques de la costa 
malaguenya, com Puerto Mari-
na, Marbella, Puerto Banús i Be-
nalmádena, poblacions de gran 
bellesa com Ronda, Anteque-

ra i Mijas i la ciutat de Màlaga.
Aquesta temporada han anat a 
les sortides un total de 378 usua-
ris, distribuïts en set viatges.
Ara està en marxa l’elaboració 
del programa per a la quarta edi-
ció, que arrencarà a la primave-
ra. D’altra banda, la festa anual 
de la gent gran que organitza el 
consistori tindrà lloc el pròxim 12 
de desembre | SD

 Silvia Díaz | Montcada Nova

Les autoritats municipals amb els homenatjats i la junta directiva de l’Associació
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L’Associació de Gent Gran de 
Montcada i Reixac va homenatjar 
l’11 d’octubre una desena de so-
cis de l’entitat que han contribuit 
a dinamitzar l’equipament. L’acte 
es va fer en el marc de la celebra-
ció del desè aniversari de l’entitat, 
que també va comptar amb un 
esmorzar de germanor i una des-
fi lada de vestits de paper. De part 
de l’Ajuntament hi va assistir una 
delegació formada per l’alcalde, 
César Arrizabalaga, la presidenta 
de l’Àrea Social, Ana Rivas, i la 
regidora de Participació Ciutada-
na, M. Teresa Gallego –tots tres 
del PSC.
El president de l’associació, Fran-
cisco Martínez, va avançar a l’acte 
les pròximes activitats que es faran 
al centre: dues excursions, el 17 
d’octubre i el 14 de novembre, al 
Roc de Sant Gaietà i a Can Puig; 
la celebració de la castanyada, el 
dia 30, i una sortida de dos dies 
cara el pont de la Puríssima. A 
més, dos cops a mes, cada quin-
ze dies hi ha cinema. El cicle va 
arrencar el 13 d’octubre.
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L’oferta s’adreça a joves d’entre 16 i 21 anys sense el graduat en l’ESO i que volen trobar una sortida laboral

Alba Jiménez i Víctor Pintor, en primer terme, estan fent el mòdul de tècnic auxiliar de vendes, ofi cina i atenció al públic a l’IES La Ferreria

PATRIMONI

La sortida per conèixer 
el pas del Rec Comtal 
genera molta expectació

Conèixer els darrers vestigis del 
pas del Rec Comtal entre Mont-
cada i Barcelona és l’objectiu de 
la sortida batejada com ‘Itinerari 
de les Aigües’, que tindrà lloc el 
25 d’octubre, organitzada pel ser-
vei municipal de Medi Ambient i 
el Centre Cívic de la Trinitat Vella 
de Barcelona. Els participants que 
surtin des de Montcada aniran en 
transport públic fi ns a la Casa de 
l’Aigua del barri barceloní, on es 
farà una visita i des d’on comen-
çarà un recorregut recordant el pas 
del canal d’aigua. L’itinerari inclou 
una aturada a Vallbona i una visita 
a la Casa de les Aigües i la Casa de 
la Mina, ja en terme montcadenc. 
“Pretenem donar a conèixer 
el complex funcionament de 
l’antic rec i la importància que 
ha tingut per abastir d’aigua 
Montcada i Barcelona”, ha ex-
plicat Claudio Marcos, tècnic de 
Medi Ambient de l’Ajuntament, 
qui s’encarregarà de les expli-
cacions de la visita. L’altra guia 

serà M. José Durán, geògrafa 
especialista en aquest àmbit, qui 
va guanyar la novena edició del 
Premi d’Investigació que convoca 
el consistori amb un treball sobre 
l’evolució del paisatge de Montca-
da durant el segle XX.
Els interessats a assistir-hi s’han 
de posar en contacte amb l’Ajun-
tament, a través del telèfon 935 
726 474 (de 9 a 14h) o bé a través 
de l’adreça de correu electrònic 
mediambient@montcada.org. 

Silvia Díaz | Redacció

Queden poques places per a l’activitat, que es farà el 25 d’octubre

Detall de l’interior de la Casa de les Aigües
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DIA MUNDIAL DE LA SALUT MENTAL

L’acte va incloure el passi d’un curtmetratge i diverses xerrades per especialistes

L’Auditori acull una jornada sobre la 
lluita contra la discriminació social

L’Auditori Municipal va acollir 
el 14 d’octubre una jornada so-
bre l’estigma que acompanya les 
malalties mentals, organitzada 
per l’Ajuntament amb el suport 
de professionals i associacions 
relacionats amb la temàtica co-
incidint amb el Dia Mundial de 
la Salut Mental, que es va com-
memorar el passat 10 d’octubre. 
“Iniciatives com aquestes són 
un esglaó per obrir la porta 
de la integració a les persones 
que pateixen alguna malaltia 
mental”, va remarcar la regidora 
de Salut Pública i Consum, Mari 
Carmen González (CiU). 

Conferències. Durant l’acte, di-
versos especialistes sobre la ma-
tèria van donar diferents punts 
de vista de la lluita contra la 
discriminació social dels malalts 
mentals. “No són malalts, estan 
malalts i això és molt impor-
tant diferenciar-ho perquè la 
gent arribi a tractar els afectats 
com qualsevol altra persona 

que té una altra malaltia com, 
per exemple, una diabetis”, va 
exposar Adrià López, responsa-
ble del servei CSMIJ que adreçat 
a infants i adolescendents. En 
el torn d’intervencions, també 
van parlar José Manuel Díaz, un 
usuari del Club Social La Llum 
de Mollet, la tècnica del Pla Local 
d’Inclusió Social, Sònia Alcázar, 
i el periodista Carles Quílez, qui 
va opinar sobre el tractament que 
es fa als mitjans de comunicació 
dels malalts mentals. En aquest 
sentit, els experts van coincidir a 

destacar que cal ser molt riguro-
sos en el llenguatge utilitzat per 
no contribuir en l’estigmatització 
d’aquest col·lectiu. La jornada 
també va incloure el passi d’un 
curtmetratge elaborat pels mem-
bres del Club Social El Roure, 
de L’Hospitalet de Llobregat 
titulat E.T. Estamos tocaos. Les xe-
rrades van tancar el programa 
d’activitats amb motiu del Dia de 
la Salut Mental que va començar 
el dia 8 amb la instal·lació d’una 
carpa informativa a la plaça Lluís 
Companys. 

Sílvia Alquézar | Montcada
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Els ponents de les xerrades a la jornada sobre l’estigma i la promoció de la salut mental
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L’Associació d’integració sòciolaboral Andròmines ha estat la guanyadora ex 
aequo –amb la Xarxa pel Decreixement– del Memorial per la Pau 2009 de 
l’Associació Josep Vidal i Llecha, de Tarragona. El jurat del premi –de 6.000 
euros– ha premiat les dues entitats “com a dues formes complementàries 
d’actuació davant la crisi, d’una banda, l’ajuda als qui en resulten més afec-
tats i, de l’altra, la refl exió sobre les seves causes estructurals i les possibles 
solucions”. El president d’Andròmines, Sebastià Heredia (imatge), s’ha mos-
trat satisfet amb el premi: “suposa un reconeixement de la nostra feina i una 
oportunitat per donar-nos a conèixer”. El Memorial per la Pau Josep Vidal 
Llecha es va crear al 1985 en record de l’intel·lectual reusenc per donar suport 
a persones, grups o campanyes dedicades a l’ecologia i al foment de la pau. 
Els guardons es van lliurar el 2 d’octubre a Reus | LG 

> Jornada de lluita contra el càncer de mama
La Junta Local de l’Associació Espanyola contra el Càncer (AECC) va dur a 
terme el 14 d’octubre la campanya anual de conscienciació sobre el càncer 
de mama, coincidint amb el Dia Mundial contra la malaltia, que ofi cialment és 
el 19 d’octubre. Les voluntàries van instal·lar una carpa a la plaça Lluís Com-
panys, des d’on van donar informació i llaços roses –el símbol de la lluita contra 
la patologia– als veïns que s’hi van acostar, que també podien fer donacions 
econòmiques. L’AECC recorda que les mamografi es són la clau per detectar-ne 
el càncer precoç | SD

> Reconeixement a la tasca d’Andròmines
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Montcada en Bici organitza rutes per a infants i l’AV de Terra Nostra, sortides els diumenge

Dos col·lectius fan propostes per 
fomentar l’ús de la bicicleta BTT

El col·lectiu Montcada en Bici, 
amb el suport del CEIP Font 
Freda, engega un cicle de sortides 
mensuals en bicicleta tot terreny 
(BTT) per a infants en edat esco-
lar, per tal d’afi cionar-los al ciclis-
me. “Volem que aquestes sorti-
des siguin la porta d’entrada 
dels nens i nenes a la bicicleta 
de muntanya i a una nova for-
ma d’entendre la mobilitat”, ha 
explicat Joan Reboreda, portaveu 
del col·lectiu. La primera excursió 
tindrà lloc el 17 d’octubre, a les 
16h, i el punt de sortida és el pave-
lló Miquel Poblet. Es tracta d’un 
itinerari per la llera del Besòs fi ns 
a la Llagosta. Una altra fi nalitat 
de les sortides és donar a conèixer 
l’entorn natural i el patrimoni de 
Montcada. 
Altres itineraris previstos són un 
passeig pel Mas Duran, travessant 
l’espai natural del Pla de Reixac 
fi ns a Santa Perpètua de Mogoda, 
i El Turó, amb una ruta des del 
pavelló Miquel Poblet passant pel 
parc de Ca n’Oller. Montcada en 

Bici pretén complementar les sor-
tides amb altres activitats com ara 
educació viària, visites a espais 
on es practica BTT, assistència a 
pedalades populars o sessions de 
mecànica bàsica per a ciclistes, en-
tre d’altres.
“Volem col·laborar en tot allò 
que es faci a Montcada relacio-
nat amb el foment de l’ús de la 
bicicleta”, ha destacat Reboreda. 

Força aportacions del col·lectiu 
s’han incorporat al projecte Ron-
da de les escoles que està elabo-
rant l’Ajuntament, una iniciativa 
adreçada a unir a través de carrils 
bici els centres educatius i els 
equipaments culturals i sanitaris 
de Montcada, començant pels del 
Pla d’en Coll i Montcada Nova. 
Paral·lelament, el grup, amb el su-

port de diverses AMPA, el Club 
Ciclista Montcada, la Federació 
Catalana i la botiga Action, ha 
presentat al consistori –en el marc 
del Projecte Educatiu de Ciutat 
(PEC)– un projecte d’accions sobre 
la bicicleta per fomentar aspectes 
com la mobilitat, la sostenibilitat, la 
integració i l’educació viària. 

Terra Nostra. La secció de BTT de 
l’AV de Terra Nostra ha iniciat la 
tercera temporada de les sortides 
setmanals. Cada diumenge, a les 
8h, una vintena de persones –la 
majoria, veïns del barri– es troba a 
Ca n’Oller per fer una excursió per 
Collserola, el Fòrum de Barcelona 
o a municipis del Vallès Oriental, 
entre d’altres destinacions. El grup 
compta amb el suport de la boti-
ga Action i manté contactes amb 
Montcada en Bici. “Ens agra-
daria ampliar el nostre ventall 
d’activitats, per fomentar l’ús 
de la bicicleta, com impulsar 
sortides en família ”, ha explicat 
Juan Rodríguez, un dels membres 
d’aquest grup.

 Silvia Díaz | Redacció

El grup de Terra Nostra davant el castell de Sant Marçal de Cerdanyola, a la sortida del dia 11

Les sortides també 
pretenen donar a 
conèixer l’entorn 
natural del municipi

El col·lectiu Montcada en Bici va col·laborar en la bicicletada popular del 4 d’octubre
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En venda. Sofà de tres places més un 
d’individual. Taula de menjador amb cadires i 
moble de menjador. Tot d’estil provençal i a molt 
bon preu. Tel. 935 642 432.
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, máqueina 
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. 500 euros. Tel. 935 753 371.
Senyora gran. Busca una noia que li pugui 
fer companyia a les nits (Carrer Terrassa, Font 
Pudenta). Tel. 935 644 936 o 679 508 425

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

52

ELS ALUMNES DE P-3, EN IMATGES

Entra, clica, mira i guarda les fotos de tots els alumnes de P-3
i més fotogaleries a laveu.cat
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‘Aismalibar, una fàbrica
de somnis’
Projecció del documental
Organitzen: Montcada Comunicació i La Unió

Correllengua 2009
Concerts, jocs tradicionals, gegants, 
havaneres, sardanes i dinar popular
Organitzen: CAL i Abi

24 D’OCTUBRE. 19H
LA UNIÓ, AV CATALUNYA 16

23, 24 I 25 D’OCTUBRE
PLAÇA JOANOT MARTORELL

16 l divendres
Teatre. Besos, dels alumnes del taller de 
teatre (dintre de Montcada a Escena). 
Hora: 22h. Lloc: Kursaal. Preu: 6 euros.

17 l dissabte
Visita. Al carrer Petritxol de Barcelona. 
Hora: 11h. Lloc: Cruïlla entre Petritxol i 
Porta Ferrissa.

Teatre. Optimisme global, de la Cia. Po-
caconya. Hora: 22h. Lloc: Auditori Mu-
nicipal. Preu: 6 euros.

18 l diumenge
Festa. Reivindicativa de la FAVMIR. 
Hora: 10h. Lloc: Parc del Gurugú (veure 
pàgina 10). 

Visita.  Al cementiri de Sants. Hora: 11h. 
Lloc: Sortida del metro a la plaça Sants.

Teatre familiar. Efecte doppler, de la 
Cia. Cirkonita. Hora: 12h. Lloc: La Unió 
de Mas Rampinyo. Preu: 3,5 euros. 

Teatre. Monòleg de Miquel Ángel Marín. 
Hora: 20h. Lloc: Pub Boulevard.

20 l dimarts
Cinema. El secreto de Mary Reilly. 

Hora: 17h. Lloc: Casal de Gent Gran de 
Montcada i Reixac.

Presentació. Del calendari i la samarreta 
del centenari del col·legi La Salle. Hora: 
17h. Lloc: Sala d’actes de La Salle.

Presentació. Del llibre i el documental 
‘El Salvador: una oportunitat a la vida, 
trencant silencis’. Hora: 19h. Lloc: Casa 
de la Vila.

Inauguració. ‘Imatges de Montcada’ de 
la col·lecció Matllo-Aguilar, en el marc 
del Fotomontcada 2009 (pàgina 21). 
Hora: 19.30h. Lloc: Casa de la Vila.

21 l dimecres
Presentació. De les noves parelles lin-
güístiques. Hora: 19h. Lloc: Biblioteca 
Elisenda de Montcada.

22 l dijous
Xerrada. “Com ensenyar als nens a 
estudiar”, a càrrec de Joan Josep Fer-
nández, llicenciat en Filosofi a i Lletres.  
Hora: 19.30h. Lloc: La Salle.

23 l divendres
Correllengua. Concert jove. Hora: 21h. 
Lloc: plaça Joanot Martorell (veure la 
resta d’actes a la pàgina 22).

24 l dissabte
Projecció. Del documental ‘Aismalibar, 
fàbrica de somnis’. Hora: 19h. Lloc: La 
Unió. Gratuït.

Teatre. Torna-la a tocar, Sam!, de 
TEA345. Hora: 22h. Lloc: Kursaal. Preu: 
3,5 euros.

25 l diumenge
Visita. A l’exposició “Barcelona en fl a-
mes”, al Castell de Montjuïc. Hora: 10h. 
Lloc: Plaça Espanya. Torres venecianes. 
Organitza: Fundació Cultural.

Festa. D’antics alumnes i inauguració 
de l’exposició “100 anys fent poble”. 
Hora: 9h. Lloc: Col·legi La Salle.

Teatre familiar. Ningú més que l’altre. 
Hora: 12h. Lloc: CC Can Cuiàs.

27 l dimarts
Inauguració. De l’exposició-homenatge 
al pintor Carles Arqués. Hora: 19.30h. 
Lloc: Auditori Municipal. 

30 l divendres
Hora del conte. Petjades de drac, saba-
tes de bruixa, amb Clara Gavaldà. Hora: 
18h. Lloc: Biblioteca de Can Sant Joan.

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

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

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

Exposició 
HOMENATGE
a Carles Arqués
27 d’octubre, 19.30h

Exposició
Fotografi es de 
la col·lecció 
Matllo Aguilar
20 d’octubre, 
a les 19.30h

Teatre 
OPTIMISME GLOBAL
de la Cia. Pocaconya
17 d’octubre, a les 22h 
Preu: 6 euros

sala 
principal

MONTCADA A ESCENA

BESOS
del Taller de Teatre
16 d’octubre, 22h  |  3,5 euros
Sala Joan Dalmau

Exposició Camboya, una 
mirada hacia la esperanza
Del 20 d’octubre al 15 de novembre
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

16 17 18

23 24 2520 21 2219

26

Duran J.Vila J.Vila

Rivas Duran DuranRecasens V.Nieto J.RelatGuix

J.RelatGuix Recasens V.NietoPardo

28 3029
Rivas Rivas

31 1
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>Editorial
Aismalibar

Falten aparcaments
Amb motiu de la Setmana de la Mo-
bilitat Sostenible i Segura, la regido-
ra Eva Gonzalo va declarar a laveu.
cat: “A Montcada no és impossible 
aparcar el vehicle privat i fer servir 
el transport públic”. Ja m’explicarà 
vostè com s’ho fa, ja que el veïns de 
Montcada Centre prou feina tenim 
per trobar un lloc per aparcar degut 
a la proliferació de zones regulades 
d’aparcament (zones blaves). Com 
volen vostès fomentar el transport 
públic si a les zones properes la 
majoria estan regulades? Els poso 
com exemple la zona de l’estació 
de França, plena de zones blaves; 
incoherència total! Els ajuntaments 
estan per ajudar i resoldre proble-
mes als ciutadans, no per crear-los. 
Aquesta administració hauria de fer 
un pensament i treure les zones bla-
ves i amb això ajudaria a fomentar 
el transport i el comerç a Montcada 
Centre que últimament està tan des-
favorit. Les zones blaves no aporten 
mobilitat sinó tot el contrari, espan-
ten la clientela.

Josep Tort
Plataforma No a les zones blaves

¿Qué ha pasado?
La enfermera Anna Abelló ya no está 
en el ambulatorio de Can Sant Joan. 
No entiendo qué ha pasado. No quiero 
pensar mal ya que entonces pensa-
ría que hay gente que no sabe dar la 
cara. Porque ¿cómo puede ser que 
unas cuantas personas puedan deci-
dir por todo un barrio y hacer lo que 
han hecho?
Lo primero que hay que hacer cuan-
do vamos al ambulatorio es no hacer 
comentarios ni criticar, en la mismí-
sima sala de espera, a las personas 
que trabajan y nos atienden en el 
centro, porque dentro, en la consul-
ta, todo se oye y luego queremos que 

nos traten bien. Ellas tienen el deber 
de atendernos y cuidarnos y nosotros 
el deber de respetarlas. ¡Por favor, 
seamos más humanos y el mundo irá 
mejor!

C.G.
Can Sant Joan

Podría ser tu hijo
Cuando mi pareja y yo nos plantea-
mos tener hijos lo hicimos asumien-
do la gran responsabilidad que ello 
implica. Imaginamos lo hermoso 
que sería tenerle y criarlo. Lo que 
nunca pudimos pensar fue lo duro 
que resultaría. Porque por desgracia 
para algunos y ahora, por fortuna 
para nosotros, uno de nuestros hijos 
se nos “bloqueó” cuando apenas 
empezaba a andar. De ser un niño 
risueño y con un desarrollo más bien 
precoz, de repente, sus emociones 
se convirtieron en una celda de la 
que no podía salir. Tenía unas ra-
bietas tremendas y era incapaz de 
relacionarse. 
Gracias a la intervención temprana 
y al esfuerzo de mucha gente, Car-
los es hoy es un niño feliz de siete 
años que, a pesar de las difi culta-
des, comparte momentos de total 
normalidad y sueña con conducir 
trenes. Esto no habría sido posible 
si las personas que le queremos no 
hubiésemos luchado. Vivimos en una 
sociedad en la que mirar para otro 
lado resulta más fácil que enfrentar-
se a los problemas. En la que tienes 
que luchar por concienciar incluso a 
algunos profesionales que, lejos de 
ayudarte, te ponen trabas. No conoz-
co un solo niño del que no haya algo 
que preocupe a sus padres. Si bien 
es cierto que existen unas problemáti-
cas que cuesta paliar más que otras, 
por nuestros hijos somos capaces de 
comernos al demonio con patatas. 
Si nos paramos un segundo, pode-

mos sentir lo que signifi ca tener un 
niño con necesidades especiales. No 
es necesario que sufra un accidente 
y se nos quede parapléjico para en-
tender lo que representa ir en silla 
de ruedas. Porque lo que le ocurrió a 
mi hijo podría ocurrirle a cual quiera. 
Aún así, vivir en esta situación me 
ha hecho mejor persona y me ha 
recordado lo frágiles que somos los 
seres humanos. 

Carmen Sarante
Montcada

Réplica
En respuesta a la carta de la Asso-
ciació de Gent Gran Activa, quiero 
puntualizar que la Associació de 
Gent Gran de Montcada i Reixac se 
creó hace 10 años, mientras que la 
otra es del 2007. Ésta hace un car-
net a sus socios y cobra una cuota 
anual. Además, cobra las activida-
des que organiza a un precio para 
sus socios y más caras para quienes 
no lo son, un sistema con el que la 
mayoría de usuarios del Casal está 
en contra. 
En el Consejo de Gobierno del Casal, 
la representación de cada entidad es 
en función de su número de socios 
pero quien ahora la preside se nie-
ga a hacer el recuento ante nosotros 
(el día que se hizo no estábamos) 
para demostrar cuál de ellas tiene la 
mayoría. Esta persona que se dice 
abierta y participativa no ha sido ca-
paz de llegar a ningún acuerdo con 
nosotros en las cuatro reuniones que 
hemos convocado para unir las dos 
asociaciones. Cuando estos señores 
entraron en el Casal empezaron min-
tiendo diciendo que el único carnet 
válido sería el de su asociación y que 
el usuario que no lo tuviera tendría 
que pagar más para entrar al baile, 
de manera que los sábados no de-
jaban entrar a nadie ni al bar, ni al 

servicio si no pagaba; esto ha creado 
una división y enfrentamiento en el 
Casal hasta ahora inexistentes. Pro-
testamos por esta situación ante el 
Departament d’Acció Ciutadana que, 
en un escrito, recuerda que no se le 
puede negar la entrada a ningún 
usuario y que el único carnet válido 
es el de la Generalitat. Nosotros es-
tamos a favor de que sólo haya una 
asociación en la que puedan parti-
cipar todos los usuarios del Casal 
fomentando el civismo y el respeto 
entre todos los pensionistas.

Francisco Martínez
Associació de Gent Gran de MiR 

A on anem?
Som un matrimoni de Montcada 
Centre amb 3 fi lls d’edats compre-
ses entre 1 i 2 anys que necessiten 
sortir al carrer a jugar i esbargir-se, 
però cada dia ens fem la mateixa 
pregunta: A on anem? Hem recor-
regut tots els parcs del poble i en 
general solen estar bruts, les instal-
lacions no són les adequades per 
a nens d’aquestes edats, no hi ha 
espais amb gespa... Així que fi nal-
ment, decidim marxar cap als po-
bles veïns que, per norma general, 
sí tenen unes instal·lacions adequa-
des. Hem comprovat que aquest és 
un sentiment comú que compartim 
totes les famílies amb fi lls d’aques-
tes edats, és per això que demanem 
algun espai en condicions en el qual 
no haguem de patir perquè els nens 
no es posin a la boca pipes o buri-
lles; que no es facin mal amb el pa-
viment, que no rebin cops de pilota 
de nens més grans... Esperem que 
la nostra reivindicació no caigui en 
un “sac foradat” i, si hi ha un espai 
adequat que no coneguem, estaríem 
encantats que ens n’informin.

Família Martín Sardaña
Montcada

La direcció d’Aismalibar ha 
anunciat la intenció de tan-
car defi nitivament la fàbrica 
de Mas Rampinyo, una de 
les més representatives de la 
ciutat. No només perquè va 
ser una empresa puntera en el 
sector dels components elec-
trònics i on van arribar a treba-
llar prop de 1.600 persones, 
sinó també pel que va signi-
fi car per als empleats gaudir 
d’un club social com el que 
va promoure el fundador de la 
fi rma, Walter Ankli.
Totes les accions que han dut 
a terme lels treballadors en els 
últims mesos no han servit per 
evitar l’inexorable destí a què 
es veia abocada la factoria. La 
intenció de reduir la plantilla 
en un 80% ja feia pronosticar 
que Aismalibar podria passar a 
la història. Ara ni tan sols que-
da la possibilitat del dubte.
La direcció assegura que el 
detonant d’aquest desenllaç 
es remunta al 2008 amb la fa-
llida del sector de l’automoció, 
del qual depenia el 65% de 
la producció de la planta. Ni 
tan sols, la viabilitat comercial 
d’alguns dels productes més 
punters, han fet fi nalment de-
sistir els propietaris de dema-
nar la liquidació i tancar.
Moralment no és acceptable 
que ara, quan ja no no hi ha 
solució, es responsabilitzi la 
plantilla de contribuir a la 
desaparició d’Aismalibar amb 
la seva negativa acceptar els 
plans de viabilitat presentat s 
per la direcció. El comitè ha 
defensat sempre els interes-
sos de la majoria i, per tant, 
s’ha mostrat contrari a fi niqui-
tar més de 60 llocs de treball. 
És una decisió tan legítima, 
o més, que la que ha pres la 
direcció, cadascú en defensa 
dels seus interessos.

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

El proper número, el 30 d’octubre

Vivo en la Zona 21 de Terra Nostra y he denunciado al Ayuntamiento 
defi ciencias en el servicio de recogida de basuras y vertidos acumulados 
durante meses. Después de la queja se ha procedido a limpiar el sector,  
esperemos que la actuación se mantega Carlos Aparici I Terra Nostra

Los Servicios Municipales actúan para corregir las inexplicables 
prácticas incívicas de aquellos que tienden a dejar la basura fuera 
de los contenedores y los muebles tirados en cualquier punto de 
la ciudad, aún teniendo un servicio telefónico a disposición para 
concretar los lugares y horas de recogida de este tipo de elementos. 
Asimismo, contínuamente se intenta concienciar sobre el uso cor-
recto de los contenedores con la única fi nalidad de que entre todos 
contribuyamos a mantener las calles en condiciones de limpieza y 
salubridad | Sergio Hermoso, regidor de Serveis Municipals (PSC)

Necessitem gent 
per a la coral

som@laveu.catel clic

Al Casal de la Gent Gran de 
Montcada i Reixac, al parc Sal-
vador Allende, tenim una coral 
i busquem homes i dones que 
vulguin cantar i passar-s’ho bé 
amb nosaltres. Assagem els di-
lluns, d’11 a 12.30h, i els dime-
cres, de 16 a 17.30h. 

Dolors G. i Cati  Montcada Nova
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Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

Carles Guijarro
Portaveu del PSC

Consens i fer pinya
No ho podem negar, estem passant un moment 
difícil. Ho han notat moltes famílies i, lògicament, 
es nota a l’Ajuntament. Aquesta situació ens ha 
de servir per introduir mecanismes que ajudin a 
optimitzar la gestió municipal i també per ajudar  
aquells que poden generar ocupació, ja que la 
manca de feina és la conseqüència més directa 
de la crisi.
Cal ajudar més als que més ho necessitin, cal 
enfortir el teixit industrial i comercial de la ciutat. 
Tot això sense oblidar que hi ha famílies que no 
poden esperar, que necessiten ja un suport. Es-

tem vivint moments en què el consens, fer pinya, 
posar els peus a terra, ens pot ajudar a superar 
una situació difícil, però també a assentar els fo-
naments per ser encara més efi cients.
Des del govern municipal hem redoblat els esfor-
ços per atendre les persones que més malament 
ho estan passant. Ajudes econòmiques, beques  
de menjador, recursos per al banc d’aliments, 
formació per als aturats i aturades, així com altres 
de caire assistencials o formatius intenten contri-
buir a pal·liar l’efecte del context econòmic entre 
els més vulnerables. El nostre principal enemic 

és la crisi, però també el desànim que aquesta 
provoca entre molta gent. De fet, ja s’albira la 
sortida del túnel. Mentrestant, Montcada i Reixac 
continua treballant per millorar les seves infraes-
tructures i serveis. Els socialistes i les socialistes 
seguim tirant endavant els grans projectes en 
marxa pel present i futur de Montcada i Reixac. 
Més que mai, des del govern fem una aposta de-
cidida per l’estabilitat i pel seny, per les polítiques 
adreçades a les persones, pel sentit comú i per la 
responsabilitat en l’acció de govern.

Por una Montcada más humana
Montcada lleva 10 años de gobierno PSC-CIU y 
la mayor parte de estos años ha coincidido con 
un gobierno Tripartito en la Generalitat y con un 
gobierno socialista en España, que ha supuesto 
mayores recursos económicos para el Ayunta-
miento y, además, ha coincidido con un periodo 
de bonanza económica. ¿Ha servido esta situación 
para que Montcada mantenga una baja presión 
fi scal? Pues no, en este periodo la subida de im-
puestos ha sido brutal. 
Los mayores recursos económicos y las subidas 
de impuestos, ¿han servido para mejorar el día a 

día de la ciudadanía de Montcada? ¿Han servido 
para mejorar el alumbrado público o la limpieza de 
nuestras calles y barrios? ¿Han servido para mejo-
rar calles, aceras o bordillos? ¿Han servido para po-
tenciar políticas sociales para los más necesitados? 
¿Han servido para ampliar la política cultural de 
recuperación de nuestras tradiciones y de poten-
ciación de nuestras capacidades creativas? ¿Han 
servido para evitar un crecimiento residencial des-
mesurado que crea desequilibrio fi nanciero? Pues 
no, basta con echar un vistazo a nuestra ciudad.
Además, está la actitud de soberbia de nuestro al-

calde no sólo con los ciudadanos y entidades que 
se atreven a cuestionar su manera de actuar, sino 
con sus propios compañeros de partido, como la 
incomunicación escandalosa con “su segundo”, 
Jordi Climent, (más de un año sin dirigirse la pala-
bra) y con sus socios de gobierno que manifi estan, 
en privado, que esa actitud ha acabado provocan-
do un preocupante défi cit democrático en nuestra 
ciudad. En defi nitiva, un grave desprecio y aban-
dono de los canales de participación. 
Estamos seguros que es posible una Montcada 
mejor, más próxima y más humana.

¡Cuántas promesas falsas!
Ha empezado un nuevo curso escolar, una nueva 
generación de niños accede por primera vez a un 
colegio para recibir la educación que forjará su fu-
turo. Y los padres empiezan a descubrir muchas 
promesas falsas hechas por el gobierno: no se les 
permite escoger el centro, el gobierno los coloca en 
función de unos parámetros inventados para lograr 
un equilibrio que sólo interesa a la administración 
pero que muchas veces supone un trastorno de 
desplazamientos para los padres. No se les permite 
escoger la lengua, están obligados a estudiar sólo 
en catalán, en una ciudad como la nuestra donde 

la gran mayoría de ciudadanos son castellanoha-
blantes. Desde el PP apostamos porque nuestros 
hijos acaben la escolarización obligatoria siendo 
perfectamente trilingües (castellano, catalán e in-
glés) mientras los actuales gobernantes los conde-
nan a aprender sólo la lengua que a pocos cientos 
de km. de aquí, no les entenderán y no les permi-
tirá trabajar el día de mañana, pero a los gober-
nantes poco les importa si es para crear una sola 
raza. Tampoco están los libros de texto gratuitos 
que tanto nos prometieron (en falso, claro, como 
siempre), es la gran estafa de los socialistas y tene-

mos el presupuesto más bajo. Tampoco tenemos 
en Cataluña los ordenadores que en todo el resto 
de España disponen de forma gratuita. Y mucho 
menos las becas de comedor: cuando las familias 
más necesitan las ayudas sobretodo en transporte 
escolar y comedor, el gobierno inicia un recorte de 
estas becas. No podemos permitir que este gobi-
erno haga experimentos con una generación de 
niños que no tienen la culpa de haber nacido bajo 
un mandato socialista. Desde el PP lucharemos 
por una educación de calidad, preparada para su 
futuro y en libertad.

Només paraules
En el Ple de setembre del 2008, cara al pressu-
post 2009, l’equip de govern va proposar mesu-
res d’austeritat econòmica dient: “Vista la situació 
general de crisi econòmica que afecta la nostra 
societat i especialment l’administració pública 
municipal;  ateses les limitacions econòmiques 
i fi nanceres que en general es deriven d’aquesta 
situació es proposa acordar (entre d’altres): 1- 
Ajustar els diversos projectes a executar al 2009 
per les diverses Àrees i Serveis de l’Ajuntament i 
els seus Organismes Autònoms en principi a les 
disposicions pressupostàries existents: retenir en 

principi el 25% dels crèdits inicials a les partides 
destinades a premsa i publicacions, exposicions 
i activitats de promoció, protocol, publicitat de 
campanyes institucionals; organització de reu-
nions, conferencies i cursos; estudis i treballs 
tècnics (sempre que no afectin a serveis d’obli-
gat compliment); despeses en publicacions”. 
Esquerra ha insistit reiteradament, en les comis-
sions informatives i en el Ple, en saber quins són 
els números de les partides a les que fa referència 
l’enunciat i el seu import. El mutisme del govern 
és la seva resposta. 2- “No substi tuir el personal 

municipal i dels seus organismes autònoms que 
causi baixa per jubilació, malaltia, excedència 
o fi nalització del contracte, excepcionalment es 
podrà substituir personal quan es justifi qui de-
gudament i previ informe econòmic favorable”. 
L’equip de govern  ha incomplert reiteradament, 
tant en l’Ajuntament com als organismes autò-
noms aquest acord i es continua contractant de 
nou (feta la llei, feta la trampa). 
Les bones intencions que cada any l’equip de go-
vern ven amb titulars sempre acaben esdevenint 
només paraules.

Eva García
Portaveu del PPC

Josep M. González
Portaveu d’ICV-EUiA

Donem la cara
Un dels objectius que ens vam fi xar des del go-
vern municipal va ser que les obres públiques 
que es fessin a la ciutat fossin obres de con-
trastada qualitat constructiva. Volem que siguin 
obres que perdurin en el temps i no haguem de 
tornar a fer i refer, com ha estat el carrer Major, 
en els darrers anys.
És evident que les obres de remodelació del car-
rer Major, i més en una situació de crisi gene-
ralitzada, estan perjudicant l’activitat  comercial. 
Per això cal estar al peu del canó, al costat dels 
conciutadans que pateixen les obres i intentar 

posar totes les mesures que calguin per garantir-
ne, per un costat la qualitat dels acabats i per 
l’altra, el més important, l’acabament en les da-
tes previstes.
Més personal col·locant llambordes i peces de 
granit asseguraran poder tenir el carrer obert per 
a la campanya de Nadal. Cal fer un pla d’actu-
ació comercial que, una vegada acabades les 
obres, intenti revitalitzar les zones comercials 
de la ciutat. En el proper Ple es portarà el pla a 
aprovació, d’acord amb les associacions de co-
merciants. 

Cal debat ciutadà per si s’ha d’obrir el carrer Ma-
jor al trànsit matí i tarda entre setmana, mentre 
durin les obres del carrer Guadiana i no hi hagi 
places d’aparcament al centre de la ciutat.
Totes aquestes iniciatives surten del carrer, d’es-
tar dia a dia parlant amb la gent. Fa uns dies un 
ciutadà em va dir: “Et veiem tots els dies a peu 
de carrer; amb tots els problemes que hi ha al 
menys tu dones la cara”. Donem la cara.

Joan Maresma
Portaveu de CiU

Marta Aguilar
Portaveu d’Esquerra
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El teatre amateur de Montcada 
viu una etapa de gran vitalitat. Ho 
demostra la quantitat de grups, un 
total de sis, i la diversitat d’obres, 
des de teatre de text fi ns a un mu-
sical, que formen part de la tercera 
edició del cicle teatral ‘Montcada a 
Escena’. El 8 d’octubre membres 
dels sis grups participants van re-
presentar al Kursaal fragments de 
les seves obres o improvisacions 
a partir d’elles en el que va ser la 
presentació ofi cial del cicle teatral. 

L’acte va comptar amb la presència 
de la regidora de Cultura, Amèlia 
Morral (CiU), i  amb un convidat 
d’excepció, el director teatral i esce-
nògraf Iago Pericot. 
Segons Morral, “la mostra dóna 
als grups locals la possibilitat 
d’actuar en espais diferents d’on 
van estrenar i, alhora, és una 
plataforma per establir contac-
tes amb altres municipis que 
estiguin interessats en les seves 
propostes”. El tècnic de Cultura i 
coordinador del cicle, Climent Sen-

sada, va ressaltar l’interès que ha 
aixecat aquest cicle entre els grups 
locals: “Aquest any la collita ha 
estat magnífi ca i inclou un gran 
ventall d’estils i formes d’enten-
dre i fer teatre”. 

Propostes. El cicle arrenca el 16 
d’octubre al Kursaal amb la comè-
dia musical Besos, dels alumnes del 
taller de Teatre de Cultura. El grup 
TEA345 representarà Torna-la a to-
car, Sam!  –obra de Woody  Allen, 
que va donar lloc a la pel·lícula Sue-

ños de un seductor– el 24 d’octubre al 
Kursaal; Teatrac portarà a l’escena-
ri la comèdia de Sergi Belbel Això 
no és vida el 8 de novembre a l’Au-
ditori; Dèria Tea tre homenatjarà el 
poeta uruguià Pablo Neruda amb 
Dèria x Neruda el 15 de novembre a 
l’Auditori; el Grup de Teatre La Sa-
lle Montcada farà la seva personal 
versió d’El Mètode Gronholm, titulada 
El mètode Körosema, el 21 de novem-
bre al Kursaal i el Grup Sayuc cari-
caturitzarà la sanitat pública a CAP 
de Can Cuiàs el 29 de novembre al 

Kursaal. L’acte va cloure amb una 
refl exió de Pericot sobre la creació 
teatral i la teoria de la perversió: 
“L’objectiu és provocar l’espec-
tador i capgirar-li els esquemes 
usant tots els mecanismes que es-
tan fora del text”. Pericot va defen-
sar el teatre amateur com “l’excusa 
perfecta per reunir-se amb amics 
i viure moments impagables”. El 
director teatral, de 80 anys, encara 
continua actiu i  prepara un espec-
tacle per al Teatre Nacional de Ca-
talunya. 

Laura Grau | Can Sant Joan

El grup Sayuc i l’obra ‘Cap Can Cuiàs’ (1). Víctor Bea a ‘Torna-la a tocar, Sam!’(2). La Salle amb ‘El Mètode Körosema’ (3). La regidora Amèlia Morral i el tècnic, Climent Sensada (4). El director teatral Iago Pericot (5). L’obra Dèria x Neruda (6)
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PÀG. 22

CORRELLENGUA 2009
Els actes del programa 
tindran lloc entre els dies 
23 i 25 d’octubre

PÀG. 23

CALDUCH EN LA MEMÒRIA
L’homenatge organitzat per la seva 
família i l’Ajuntament al pavelló 
Miquel Poblet va ser tot un èxit
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Les sis representacions programades per la Regidoria de Cultura es desenvoluparan entre octubre i novembre al Kursaal i a l’Auditori 

La mostra de grups amateurs ofereix un 
ampli ventall d’estils i formes de fer teatre

MONTCADA A ESCENA 2009
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La nova edició del  Fotomontcada 
inclou cinc exposicions simultànies

L’Agrupació Fotogràfi ca de Mont-
cada i Reixac (Afotmir) organitza 
una nova edició del Fotomontca-
da entre el 20 d’octubre i el 15 
de novembre. Enguany el certa-
men ofereix cinc exposicions si-
multànies de diferents tècniques 
i temàtiques. L’acte inau gural es 
farà el 20 d’octubre a la Casa de 
la Vila (19.30h), escenari d’una 
de les cinc mostres programades 
titulada “Imatges de Montca-
da”. Es tracta d’una selecció de 
fotografi es procedents de la col-
lecció Matllo-Aguilar, propietat 
del consistori, que l’Afotmir està 
restaurant i digitalitzant. Segons 
el president de l’Afotmir, Pedro 
Caballero, “aquest tipus d’ex-
posicions, amb imatges anti-
gues de Montcada, funcionen 
sempre molt bé perquè a la 
gent li agrada recordar com 
era abans el municipi”. 

Altres propostes. Al Kursaal, es po-
drà veure la mostra “Camboya, 
una mirada hacia la esperanza”, 

de l’asturià Ramón Fernández 
‘Rafer’ i al Centre Cívic Antigues 
Escoles de Mas Rampinyo se’n 
podran veure tres més: “El Del-
ta de l’Ebre”, d’Òscar Barcons; 
“Entre llums”, del sabadellenc 
Jaume Cusidó, i l’exposició col-
lectiva d’obres de socis de l’Afot-
mir. Caballero ha destacat com a 
novedosa la mostra de Cusidó: 
“es tracta de fotografi es retroil-
luminades, on la llum surt de 

dintre de les imatges si es con-
templen a les fosques”.

Laura Grau | Redacció

Els escenaris són la Casa de la Vila, el Kursaal i les Antigues Escoles de Mas Rampinyo

FOTOGRAFIA

L’Auditori mostra una part 
de l’obra de Carles Arqués

El consistori ret homenatge al 
desaparegut pintor Carles Ar-
qués (Barcelona, 1950-1992) 
amb una exposició a l’Auditori 
Municipal que recull una mostra 
de la seva obra durant el perío-
de 1974-1990. Amb tan sols 26 
anys i només acabar la carrera 
de Belles Arts, Arqués fa la seva 
primera exposició individual a la 
prestigio sa Sala Maragall, fet bas-
tant insòlit que demostra la seva 
vàlua. Segons un dels seus ad-

miradors, el crític d’art Ramon 
Casalé, “la pintura d’Arqués 
es movia entre el fauvisme i el 
constructivisme”. El jove pintor 
aviat dóna el salt a l’estranger 
gràcies a diversos premis i be-
ques d’estudis. La seva promete-
dora carrera es veu truncada per 
una greu malaltia. La mostra, 
que s’inaugurarà el 27 d’octubre 
(19.30h), inclou pintures i dibui-
xos i també collages, en els quals 
combina la sorra, el metacrilat i 
materials reciclats.

Laura Grau | Redacció

El pintor barceloní va morir al 1992 en plena vitalitat creativa
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Carles Arqués, davant d’una de les seves obres, quan començava a destacar en la pintura

Una de les fotografi es antigues que es podrà veure a la mostra que hi haurà a la Casa de la Vila

Una nena cambotjana fotografi ada per Rafer
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CORRELLENGUA 2009

La CAL i l’Abi engresquen altres 
entitats en l’organització dels actes

Ja són una dotzena les entitats 
locals que han decidit implicar-se 
en l’organització del Correllen-
gua 2009, una iniciativa de la 
Coor dinadora d’Associacions per 
la Llengua (CAL) per promoure 
la cultura i la llengua catalanes, 
que enguany arriba a la seva 
tercera edició. Col·lectius com la 
Fundació Cultural Montcada, La 
Unió i l’Agrupació Sardanista de 
Terra Nostra s’han adherit a la 
plataforma ja existent integrada 
per l’Abi, l’AE El Turó,  l’Assem-
blea de Joves i l’AV Montcada 
Centre, entre d’altres. Segons el 
president de l’Abi, Miquel Àngel 
Gràcia, “la diversitat d’entitats 
ha permès organitzar un pro-
grama més ampli que les dues 
anteriors edicions”. 

Programa. La plaça Joanot Marto-
rell serà l’escenari de la majoria 
del programa d’activitats que co-
mençarà el 23 d’octubre amb un 
concert a càrrec dels grups Ebri 
Night, Pingatònics i Amenaça 

Col·lectiva (21h). El 24 d’octu-
bre el grup Get Back organitza 
una gimcana, els premis de la 
quals s’atorgaran a l’Abi. A partir 
de les 17h, els Gegants de Mont-
cada i els Diables de Can Sant 
Joan faran una cercavila i un ta-
ller de foc per als més petits. A 
les 20h està prevista l’arribada de 
la fl ama del Canigó i la lectura 
del manifest. A partir de les 21h, 
la sala gran de l’Abi acollirà un 

sopar i un concert de L’Espingari 
(els tiquets, a 18 euros, es poden 
comprar anticipadament a l’Abi, 
a la barberia Mestres i al Pixel).  
El 25 d’octubre destaca la Marxa 
Jove en defensa del Territori per 
la Serralada de Marina en què 
participa l’Assemblea de Joves 
(10h), una ballada de sardanes 
(12h), tallers per la llengua (13h) 
i un dinar de pagès a preus po-
pulars.

Laura Grau | Redacció
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Arribada de la fl ama del Canigó a la sala polivalent de l’Abi durant la 2a edició del Correllengua

Nova edició del contacte 
visual entre poblats ibers

Amb motiu de la celebració del 
9è Cap de Setmana Ibèric, el Mu-
seu Municipal ha participat un 
any més en l’activitat de comu-
nicació conjunta entre els poblats 
de Les Maleses (Montcada-Sant 
Fost), Ca n’Oliver (Cerdanyola) 
i Puig Castellar (Santa Coloma 
de Gramenet). Els habitants 
dels  poblats ibèrics de la Laietà-
nia es comunicaven visualment 
utilitzant miralls, sistema que 
permetia superar les distàncies, 

i així ho va recrear el grup de 
persones que va pujar el 4 d’oc-
tubre al jaciment ibèric de Les 
Maleses, la majoria membres del 
grup d’alumnes d’arqueologia de 
l’IES Montserrat Miró. 
D’altra banda, el Museu Munici-
pal participarà al XIè Simposi In-
ternacional sobre el Mosaic, que 
tindrà lloc a Bursa (Turquía)  a fi -
nal d’octubre. La directora, Mer-
cedes Durán, parlarà sobre la im-
portància de la mare d’Aquil·les a 
la iconografi a clàssica.

Laura Grau | Redacció

Alumnes de l’IES Montserrat Miró participen en l’experiència
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Alumnes de l’IES Montserrat Miró van ser els responsables de la comunicació lumínica

La major part del programa es farà a la plaça Joanot Martorell excepte el concert d’havaneres
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“Ramon, allà on siguis, t’estimem!”
HOMENATGE A RAMON CALDUCH

Amb aquestes paraules del productor Ricardo Ardevol va cloure un festival carregat d’emoció al qual van assistir 1.500 persones

“La resposta del públic mont-
cadenc ha estat fantàstica i 
supera amb escreix les nostres 
expectatives”, amb aquestes pa-
raules resumia Ramon Calduch 
fi ll el seu estat d’ànim després 
del festival d’homenatge que va 
tenir lloc el 3 d’octubre al pavelló 
Miquel Poblet i al qual van assis-
tir més de 1.500 persones.
Comediants i el grup Sarruga 
van inaugurar el festival amb un 
espectacle de carrer amb àngels i 
dimonis que feia al·lusió a la pel-
lícula del grup de teatre català 
‘Karnabal’, en la qual Calduch va 
fer una col·laboració musical. A 
l’inici del festival, l’alcalde César 
Arrizabalaga (PSC), va lliurar a 
la vídua de Calduch, Pepita Ma-
iol, una placa commemorativa i 
va agrair la col·laboració desin-
teressada dels artistes i el fet que 
s’hagués escollit Montcada per a 
l’homenatge, “saldant un deute 
de la ciutat amb l’artista”. 

Elenc de luxe. Així van començar 
més de tres hores de festival, que 
va conduir el productor Ricardo 
Ardevol i que va comptar amb 
l’humorista Carles Flavià, l’il·lu-
sionista Sergi Buka, la vedet Lita 
Claver ‘La Maña’, que va actuar  
amb l’actor Aleix Rangel, els 
cantants Santi Sants i Lita To-
relló, i els més aplaudits,  Josep 
Guardiola, amic íntim de Cal-
duch i parella artística durant 15 
anys, i Dyango, acompanyats al 
piano respectivament per Fran-
cesc Burull i Esperanza Rotger. 
Els artistes que no van poder 
participar al festival, com els 
germans Calatrava, Núria Feliu 
i Moncho, van enviar el seu tes-
timoni a través d’un video que 
es va projectar a l’escenari entre 
actuació i actuació. 

Laura Grau | Pla d’en Coll

En primer terme, Ramon Calduch fi ll, amb el presentador Ricardo Ardevol, i darrera, tots els artistes que van participar al festival d’homenatge de manera totalment desinteressada

L’alcalde lliura un obsequi a la vídua, Pepita Maiol Lita Claver ‘La Maña’ amb Aleix RangelMés de 1.500 persones van omplir el pavelló municipal que es va guarnir per a l’ocasió

Carles Flavià va donar el toc d’humor Guardiola, amic íntim de l’homenatjat Dyango va ser un dels més aplaudits Comediants i Sarruga van fer un espectacle d’àngels i dimonis
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el retro-visor Jaume Aregall
Fundació Cultural

El cantant va aconseguir nombrosos èxits durant les dècades dels anys 50, 60 i 70

Ramon Calduch neix el 5 de no-
vembre de 1928 al carrer Jaume 
I en el si d’una família amant de 
la música i el cant. Fuster de pro-
fessió, Calduch abandona la  seva 
feina a Aismalibar i una carrera es-
portiva –era porter del CD Montca-
da a Tercera Divisió– per dedicar-
se al món de la cançó melòdica. 
Precisament, la seva afi ció a emu-
lar el tenor català Emili Vendrell 
mentre treballa porta de corcoll al 
seu cap, que no pot concentrar-se 
sentint l’harmoniosa veu de Cal-
duch al taller. 

I és imitant Vendrell com Ramon 
Calduch es dóna a conèixer, 
guanyant l’any 1948 un concurs 
radio fònic. Després de passar per 
diverses orquestres com a vocalis-
ta, fent gires per Espanya i la resta 
del món, Calduch participa al Fes-
tival de la ‘Canción Mediterránea’ i 

al de ‘la Canción de Benidorm’, té 
una presència constant a progra-
mes de ràdio i actua a les millors 
sales de Barcelona. Entre el 1959 
i el 1960 arriba a gravar vint discs. 
A mitjan dels 60, comença a can-
tar en català per acabar esdevenint 
un cantant líric en la seva llengua. 
Al 1976 edita Catalunya Triom-
fant, un disc de cançó patriòtica 
que obté una gran repercussió. 
Al llarg de la seva carrera coinci-
deix a l’escenari amb altres artistes 

com Josep Guardiola, Rudy Ventu-
ra, Salomé, Carmen Sevilla i, més 
recentment, Dyango i Moncho. Ra-
mon Calduch rep en vida dos ho-
menatges a Montcada: al 1961, al 
Teatre Colon, i al 2002, a l’exterior 
del pavelló municipal. Mor el 24 de 
setembre de 2008. Els seguidors 
de l’artista poden recordar la seva 
música i descobrir anècdotes de la 
seva vida a través del web que ha 
impulsat Ramon Calduch fi ll: www.
ramoncalduch.com

Ramon Calduch, la veu triomfant

Ramon Calduch –al centre– en l’acte d’homenatge de l’any 1961 al Teatre ColonEl seu èxit és tan gran 
que entre el 1959 i el 
1960 arriba a gravar 
una vintena de discs
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Un total de 415 persones s’han inscrit en algun dels cursos i tallers que 
ofereix la Regidoria de Cultura a la Casa de la Vila i al Kursaal. La matrí-
cula dels cursos adreçats a nens ha baixat lleugerament i, per exemple, 
no s’han obert els tallers d’art de 4 a 7 anys del Kursaal ni el de cuina de 
la Casa de la Vila. La inscripció als cursos per a adults es manté, tot i que 
alguns cursos no s’han pogut obrir com el de tai-txí al Kursaal o el de veu 
a la Casa de la Vila | LG

> Els cursos de Cultura atrauen 415 persones

> La Unió, escenari d’un espectacle de circ
La companyia Cirkonita representarà l’espectacle Efecte Doppler a la sala 
d’actes de La Unió de Mas Rampinyo el 18 d’octubre (12h), en el marc de 
la col·laboració que existeix entre l’entitat i l’Ajuntament. Amb una acura-
da posada en escena, l’obra combina diverses tècniques de circ com els 
malabars, l’acrobàcia i els equilibris amb un joc d’actors basat en la fi gura 
del clown. El preu de l’entrada és de 3,5 euros | LG

CI
A.

 C
IR

KO
N

IT
A

El Servei Local de Català (SLC) presenta les noves parelles lingüístiques 
del programa Voluntariat per la llengua el 21 d’octubre a la Biblioteca Eli-
senda de Montcada (19h). L’equipament del Pla d’en Coll s’ha ofert com a 
entitat col·laboradora i cedeix un espai perquè es puguin trobar aprenents 
i voluntaris un cop a la setmana | LG

> Presentació de noves parelles lingüístiques
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El Valentine ha mostrat dues ca-
res ben diferents en aquest inici 
de temporada. Els montcadencs 
han guanyat els dos partits dis-
putats al pavelló Miquel Poblet 
–l´últim contra el Premià per 90-
88– però encara no coneixen la 
victòria a domicili. 
A la darrera jornada, disputada 
el dia 10, els homes de Miquel 
Àngel Cortón –que precisament 
no va poder dirigir l’equip per la 
seva recent paternitat– van caure 
derrotats davant del Cabrera per 
68-60. El conjunt local va donar 
massa facilitats en defensa a un 
rival fort, amb molta intensitat 
i veterà que va llençar amb co-
moditat i encert des de la línia 
exterior. Els homes interiors del 
Montcada es van carregar ràpi-
dament de faltes i això va casti-
gar la rotació a la banqueta, molt 
mermada per les baixes per lesió 
dels dos últims fi txatges, l’aler 
Ivan i el pivot Oriol. 

No preocupa. “Això no ha fet 
més que començar”, ha recone-
gut el capità Raúl Ortega –que 
va jugar tot i tenir un esquinç al 

turmell– sense donar importàn-
cia a l’irregular començament de 
la temporada amb dues victòries 
i dues derrotes.
Pel que fa al darrer matx a casa, 
dos triples consecutius d’Albert 

Ortega i de Xavi Carvajal van 
certifi car la victòria fi nal contra 
el Premià en un partit molt igua-
lat que va culminar l’acte de pre-
sentació ofi cial de tots els equips 
del Club Bàsquet Montcada per 

a aquesta temporada. Al fi nal del 
matx, Cortón va lloar el pes de 
la responsabilitat que van assu-
mir els joves Ortega i Carvajal, 
de qui el tècnic espera que conti-
nuin madurant a la pista.

Lluís Maldonado | Redacció

BÀSQUET. PRIMERA CATALANA

Esports
laveu.cat/esports

EL CD MILLORA SENSE ÈXIT
Els verds ofereixen un joc més 
fl uid però sense sort 
de cara a porteria

INICI IRREGULAR DEL MAUSA
Els homes de Juan Antonio Jaro 
s’estrenen a la lliga amb un empat 
a casa i una derrota a Santa Coloma

PÀG. 26 PÀG. 27

E ÈXIT
oc més 

El Valentine es mostra fort a casa però 
encara no coneix la victòria a domicili
A les dues últimes jornades, l’equip va vèncer el Premià per 90-88 però va perdre contra el Cabrera per 68-60

El Cim reprèn 
les sortides 
del ‘Montcada 
camina’

El Centre Excursionista de 
Montcada, el Cim, ha iniciat 
la quarta temporada de ‘Mont-
cada camina’, una proposta 
adreçada a les persones que 
els agrada fer marxes a peu. 
La primera va ser una sortida 
matinal feta el dia 11 fi ns al 
poblat ibèric de les Maleses, a  
Vallençana. La següent serà el 
8 de novembre, però tindrà lloc 
fora del municipi –al Delta del 
Llobregat– una novetat que ja 
es va començar a introduir a 
fi nal de la campanya anterior. 
“Hem decidit sortir de Mont-
cada perquè si no les excur-
sions es repeteixen molts i ja 
anem per la quarta tempora-
da”, ha manifestat el president 
del Cim, Alfred Canals. Les 
persones interessades hauran 
de ser-hi a les 8h a l’estació de 
tren de la línia de França. Tam-
bé serà una matinal i els orga-
nitzadors recomanen portar els 
prismàtics per poder observar 
les aus de l’espai natural. 

Sílvia Alquézar | Redacció

MARXES A PEU

Les baixes d’Iván i 
d’Oriol i la lesió de 
Raúl Ortega estan 
castigant el rendiment 
del joc fora de casa

Xavi Carvajal fa un llançament davant l’oposició dels jugadors del Premià

‘Junts per divertir-nos’

‘Junts per divertir-nos’. Aquest 
és el lema que el CB Montca-
da va exhibir el dia de la pre-
sentació de tots els equips de 
l’entitat –un total de 10 a més 
l’Escola– que va tenir lloc el 
passat 4 d’octubre al pavelló 
Miquel Poblet abans del partit 
del Valentine contra el Pre-
mià. Els jugadors de l’Escola 
van confeccionar un petit mu-
ral on es podia llegir l’objectiu 
del club. “Volem que l’esport 
i el bàsquet sigui una eina 
més en el creixement per-
sonal dels infants”, va dir la 
presidenta, Rosa Olivares, qui 
va remarcar que el CB Mont-
cada treballa també “perquè 
el planter vagi millorant de 
mica en mica”. En el torn de 
parlaments, també van in-
tervenir el capità del primer 
equip, l’aler Raúl Ortega, i el 
jugador del premini, Oriol Ji-
ménez, els quals van agrair el 
suport de l’afi ció i van animar 
els afi cionats al bàsquet a do-
nar suport a l’entitat. L’acte va 
comptar amb la presència de 
l’alcalde de Montcada, César 
Arrizabalaga, i el regidor d’Es-
ports, Juan Parra | SA

Foto de la primera sortida, a Les Maleses
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Els verds fan una remuntada 
èpica però acaben perdent 4-3 
L’equip continua cuer amb només un sol punt aconseguit a casa contra el Sants

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

La directiva del Club Deportiu 
Montcada va decidir ampliar  
l’ultimàtum que havia donat 
al tècnic, Alfonso Pino, hores 
abans d’empatar el darrer par-
tit a casa contra el Sants, com a 
única solució per sortir del pou. 
El termini, però, fi nalitza el pro-
per partit a casa contra la Gra-
menet B. El balanç d’aquestes 
dues jornades demostren que el 
conjunt ha tret pit, però segueix 
sense sort ensorrat com a cuer 
del grup amb un únic punt en 
cinc partits.
A la darrera jornada, el conjunt 
va ser capaç d’igualar un 3 a 0 
en contra contra el Masnou a la 

segona part amb gols de Tamu-
do, Serrano i Carrión, però un 
gol al minut 85 (4-3) va desfer les 
il·lusions de poder puntuar nova-
ment, com ja ho va fer contra el 
Sants a casa, després d’aconseguir 
un valuós empat al minut 90 amb 
gol de Pacheco(1-1).

Línia ascendent. La plantilla està 
convençuda que serà capaç de 
resoldre la difícil situació es-
portiva. “Estem seguint una 
línia ascendent, encara que 
els resultats no acompanyen. 
Només necessitem una mica 
de sort”, ha comentat el da-
vanter Eric Calvo. Respecte a 
l’ultimàtum que va donar la di-

rectiva a l’entrenador, la plantilla 
no ha volgut opinar, però Calvo 
dóna ple suport al tècnic: “Estem 
amb ell, la plantilla s’ha de de-
dicar a jugar segons les direc-
trius que marca l’entrenador, 
res més”. Pino ha agraït la con-
fi ança de la directiva i espera no 
decebre ningú i sortir de la difícil 
situació esportiva. 

Norbert, operat amb èxit. Nor-
bert Sánchez es va sotmetre el 6 
d’octubre a l’operació de la lesió 
del menisc, que es va fer dos dies 
abans d’iniciar la pretemporada. 
Segons la previsió del metges, 
d’aquí a un mes i mig podrà tor-
nar als entrenaments.

Lluís Maldonado  | Redacció
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Un Santa Maria irregular 
deixa escapar més punts

El president del Santa Ma-
ria, Francisco Romero, ja ha 
avançat a La Veu que el pri-
mer equip es reforçarà amb 
tres nous jugadors provinents 
de la Unió Sant Joan. I és que 
l’objectiu prioritari del conjunt 
de Terra Nostra és ampliar una 
plantilla justa per redreçar la 
situació esportiva, ja que els 
homes que entrena Miguel 
Argüelles només han pogut 
sumar,  com a resultats posi-

tius, una victòria i un empat 
en els darrers cinc partits de 
lliga. Dani, Matías i Alberto, 
que no disposen de minuts en 
l’equip que dirigeix Quique 
Berlinghieri,  ja s’entrenen a les 
ordres de d’Argüelles i podrien 
debutar en el partit de la pròxi-
ma jornada.
La darrera derrota a casa con-
tra el Can Rull (1-4) va apagar 
les esperances de la bona imat-
ge i de la victòria contra la Pla-
nada la setmana anterior (2-1).

Lluís Maldonado  | Redacció

FUTBOL. SEGONA TERRITORIAL

Després de vèncer La Planada a casa, va perdre contra el Can Rull

Paco Tamudo, en una acció contra el Sants –que va jugar amb la segona equipació local

L’Escola segueix a la cua 
i encara sense puntuar

El femení de l’Escola continua 
cuer i sense puntuar. En seu 
desplaçament a Breda va sumar 
la seva quarta derrota consecu-
tiva amb un 2 a 0, tot i oferir la 
millor imatge de la temporada 
amb cinc baixes i només amb 
12 jugadores. 
“L’ànsia de victòries es co-
mença a notar. De moment, 
la línia de l’últim partit és la 
que hem de seguir”, subratlla 
el tècnic, Gerard Taulé. “Els 

ànims van baixant i psico-
lògicament no estem en el 
nostre millor moment, però 
si guanyem un partit, l’equip 
es creixerà”, apunta, confi at 
l’entrenador, esperant recuperar 
les lesionades i deixar de provar 
trencaclosques per encaixar les 
peces en els darrers partits. La 
propera setmana, l’Escola rep a 
casa al Bonaire, on “esperem 
que arribi l’anhelada victòria 
que ens catapulti cap als bons 
resultats”, desitja el tècnic. 

Lluís Maldonado  | Redacció

FUTBOL FEMENÍ

Tot i millorar la imatge, l’equip va tornar a perdre a Breda 2-0

La Unió resol amb seguretat a casa 
el que deixa escapar al camp rival

La Unió s’està mostrant intrac-
table a casa. Una nova victòria 
contra l’Arenys per 4-1 confi r-
ma l’equip de Can Sant Joan 
en una trajectòria ascendent. 
En la jornada anterior, l’equip, 
però, va  perdre al camp del 
Santvicentí (2-0), en un partit 
que van dominar amb nom-
broses ocasions clares de gol. 
Aquesta nova victòria contra 
l’Arenys “aporta tranquil·litat 
i confi rma que l’equip a 
casa està molt fort”, assegu-
ra l’entrenador, Quique Ber-

linghieri. I és que l’opció de 
tenir a casa les virtuts de la 
solidesa i l’efectivitat en atac, 
confi rmen l’equip amb la con-
fi ança per encarar la tempora-
da. El tècnic, però, creu que a 
la plantilla només li cal treba-
llar més la seguretat en defensa 
en els desplaçaments per obte-
nir el mateix rendiment també 
quan juga fora de casa. “Si ho 
aconseguim el salt qualitatiu 
serà important, i ens perme-
trà guanyar en ambició de 
cara als objectius de la tem-
porada”, afegeix Berlinghieri. 

Altes i baixes. A mitjan octubre 
l’equip de Can Sant Joan ha 
donat per pràcticament tan-
cada la plantilla per a la tem-
porada amb el retorn d’Abdul 
i Cuco a les fi les de la Unió 
i la incorporació de Pedro, 
que prové del segon equip del 
Santboià. D’altra banda, s’ha 
confi rmat les baixes de Dani, 
Matías i Alberto que van ce-
dits al Santa Maria. “Aquí 
tenien molt complicat jugar 
i allà tindran minuts cada 
setmana”, matisa el tècnic de 
la Unió. 

Lluís Maldonado  | Redacció

FUTBOL. PRIMERA TERRITORIAL

L’equip ha donat per tancada la plantilla amb el retorn d’Adbul i Cuco i el fi txatge de Pedro

Els de Terra Nostra van guanyar la Planada 2-1

SA
N

TI
 R

O
M

ER
O

Abdul envia al fons de la xarxa el quart gol contra l’Arenys al municipal de Can Sant Joan
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La Salle encaixa dues 
derrotes consecutives

HANDBOL. LLIGA CATALANA

Un gol a falta de set segons del fi -
nal del partit ha suposat la derrota 
del Mausa Montcada a la pista 
del Ràpid Santa Coloma per 3 
gols a 2. L’àrbitre va xiular una 
discutida falta sense barrera que 
va dilapidar el bon treball dels 
homes de Juan Antonio Jaro du-
rant tot el partit. 
Els montcadencs van jugar l’11 
d’octubre un partit que va anar 
de menys a més. La primera part 
va ser massa respectuosa sense 
arriscar cap dels dos equips però 
l’aventatge del rival per 1 a 0. A 
la represa, els Mausa ha sortit 
amb més decisió i a falta de set 
minuts per al fi nal amb un gol de 
Miguelito que els avançava 1 a 2 
al marcador. Però un error defen-
siu i la pressió del Santa Coloma 

els va permetre empatar primer i 
guanyar a falta de 7 segons. 
Al debut a casa, una setmana 
abans, el Mausa no va poder pas-
sar de l’empat a tres gols contra 
el Riudellots. Els nervis van trair 
els montcadencs que van co-
mençar perdent per un 0-3, que 
van igualar al segon període.

L’objectiu és l’ascens. Tot i assu-
mir la derrota, Jaro té clar que 
l’objectiu de l’equip aquesta tem-
porada és l’ascens. “Hem d’anar 
pas a pas, hem un confeccionat 
un equip pràcticament nou i 
només ens falta un mes més 
per agafar la forma”, confessa 
el tècnic. El Mausa tornarà a ju-
gar la propera setmana fora de 
casa, amb un desplaçament con-
tra el Mataró.

Les derrotes contra el Gavà i la Bonanova han bloquejat l’equip

Un gol a falta de set segons dilapida el 
bon treball del Mausa a Santa Coloma 

Els errors tant en defensa com en 
atac han condemnat La Salle en 
el seu desplaçament a la Bonano-
va on han acabat perdent per 31 
a 27. Els lassalians sempre han 
anat a remolc en el marcador 
i s’han vist superats una i altra 
vegada pel rival i pel despropò-
sit arbitral que ha trencat sovint 
el ritme del partit amb sancions, 
exclusions i penals que només 
han vist a l’àrea montcadenca. 
“Falta aptitud, serenor i expe-
riència”, reconeix el tècnic Dí-
dac Delatorre. La solució passa,  

segons l’entrenador, per un can-
vi de mentalitat: “Hem donar 
ànims i fer veure a la plantilla 
que es pot aconseguir redreçar 
aquesta dinàmica”. I és que 
la derrota inesperada a casa del 
darrer partit va desestabilitzar 
la moral dels jugadors, que van 
perdre als instants fi nals un par-
tit que guanyaven de vuit gols. 
El proper rival de La Salle és el 
Gavà, un dels equips assequi-
bles de la categoria que podria 
fer recuperar la moral a casa 
després de les dues desfetes 
consecutives.

Lluís Maldonado | Redacció

El conjunt que entrena Juan Antonio Jaro va debutar a casa el 3 d’octubre amb un empat a tres gols contra el Riudellots

FUTBOL SALA. PRIMERA NACIONAL B

Lluís Maldonado  | Redacció

La Salle va deixar escapar la victòria contra el Gavà, en un partit que tenia controlat

FUTBOL SALA. CAN CUIÀS

Silvia Sanz és la nova presidenta 
de l’AE Can Cuiàs en substitució 
de l’anterior responsable, Matías 
Ruiz, que va presentar la dimis-
sió a dues setmanes de l’inici de 
la competició, per prioritzar la 
seva tasca a l’entitat com a entre-
nador del primer equip sènior. 
La renúncia es va fer efectiva 
el 3 d’octubre en el decurs de 
l’assemblea anual. “Em costava 
compaginar les responsabili-
tats a nivell directiu i esportiu 
i per a mi la prioritat era con-
tinuar entrenant”, ha declarat 
Ruiz.  
Els dos equips sèniors del club 
iniciaran la temporada el 17 
d’octubre. El conjunt A jugarà 
els dissabtes a les 18h i el B, els 
diumenges, a les 12h. Els partits 
a casa es disputaran a la pista del 
parc del Turó Blau | LM

Silvia Sanz, 
nova presidenta 
en substitució 
de Matías Ruiz

Jaro dóna instruccions als seus jugadors durant el partit del debut jugat a casa
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> La UEM, el club més guardonat de Catalunya
La UE Montcada va ser el club més guardonat a la Festa Catalana dels 
Escacs. Els montcadencs van recollir els trofeus de campions absoluts 
de Catalunya per equips de Divisió d’Honor, de sotscampions de la 
Copa Catalana de la mateixa categoria, de primers classifi cats de la 
Copa a Segona Divisió i segons classifi cats al Campionat de Ràpides 
per equips. També es va lliurar la insígnia de plata per la seva trajectòria 
al món dels escacs al jugador montcadenc de més de 60 anys Josep 
Ridameya, mestre nacional | SA

KORFBAL

El nou equip sènior de l’associació 
esportiva vinculada a l’IES Mont-
serrat Miró, el Multiopticas Isis 
Montcada, va debutar a la Lliga 
Catalana amb una derrota per 8 
a 18 davant el CE Vilanova i la 
Geltrú. 
D’altra banda, l’equip B va derro-
tar en la primera jornada l’AEE 
IES Josep Lladonosa per un con-
tundent 12 a 5. El 17 d’octubre, 
els conjunts A i B s’enfronten al 
Terrassa en les seves respectives 
categories, així com el júnior, que 
comença la temporada davant 
l’IES Nicolau Copèrnic, també 
egarenc | SD

El nou equip 
sènior debuta 
amb derrota 
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Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL SALA. AE CAN CUIÀS

BÀSQUET. AE ELVIRA-LA SALLE

Els equips sèniors de l’AE 
Elvira-La Salle han ofert 
una bona imatge en aquest 
inici de les competicions, 
tot i que en alguns casos no 
han acompanyat els resul-
tats que han obtingut.
El conjunt femení de l’enti-
tat ha sumat dues derrotes 
i un triomf, aquest últim va 
ser a la pista del Manyanet 

les Corts per  un contun-
dent 33-55. 
D’altra banda, l’Elvira-La 
Salle A masculí és setè amb 
4 punts, mentre que l’Elvi-
ra-La Salle B és sisè, amb 
5. A l’última jornada, el sè-
nior A va perdre a la pista 
del Badalonès per 76-64 i 
el sènior B es va imposar 
amb claredat l’Argentona 
C per 84-41.

Sílvia Alquézar | Redacció

> Tot a punt a Segona i Tercera
Els dies 17 i 18 d’octubre comencen les lligues de futbol 
sala de Segona Divisió A –on juga el sènior de l’EF Mont-
cada– i les de Tercera Divisió, on milita el sènior B del FS 
Mausa Montcada. El primer debutarà contra el Fustsal a 
domicili, mentre que el segon –a la foto en un matx de 
pretemporada– es desplaçarà a Lliçà de Vall | SA

El primer equip de l’AE 
Can Cuiàs debutarà el 18 
d’octubre a la pista del San 
Lorenzo. El conjunt local, 
que enguany ha incorpo-
rat moltes cares noves, 
s’ha marcat com a objectiu 
prioritari fer un bloc com-
pacte i cohesionat i, si tot 
surt bé, intentar recuperar 
la categoria de Preferent, 
perduda la campanya an-
terior. 
El nou entrenador és Matí-
as Ruiz, qui es mostra molt 
il·lusionat amb la seva nota 
etapa al club, ja que fi ns 
ara n’era el president.

Sènior B. Qui sí ha comen-
çat la competició és el con-
junt B, que milita al Grup 
Quart de Tercera Divisió. 
A la primera jornada, els 
montcadencs van caure 
derrotats per un ajustat 4-3 
a la pista del Teià Club Pe-
tanca. 
Per la seva banda, en el 
primer matx de lliga dis-
putat a casa, el passat 11 
d’octubre, l’equip de Can 
Cuiàs va vèncer el Centre 
Montserrat Xavier 1904 B 
per 3-1. Ambdós conjunts 
juguen a les pistes esporti-
ves del barri, ubicades al 
Parc del Turó Blau.El sènior B del Can Cuiàs va superar el Centre Montserrat per 3-1  

El femení es troba a la setena posició amb 4 punts

L’equip B ja ha començat el campionat de lliga

Bona imatge dels blocs 
sèniors a l’inici de lliga

Un sènior A amb molts 
canvis lluitarà per pujar

 

> Ajornat el darrer matx del Can St. Joan

> La Salle B, al Grup Sisè de Tercera
El sènior B de La Salle ha quedat enquadrat al Grup Sisè 
de Tercera Catalana, una categoria que enguany ha batut el 
rècord de participació, amb 62 equips. El primer matx serà el 
dia 25 contra el Molins de Rei, a casa | SA

El Montseny-CEB Can Sant Joan no va poder disputar el matx 
a casa contra el Martorelles, qui va sol·licitar un ajornament. 
A la setmana anterior, va vèncer el Montigalà per 49-47 | SA

El sènior femení va perdre contra el Sentmenat per 47-96 

> La JAM, a la Marató de Chicago
L’atleta de la JAM Emilio Rodríguez va participar a la Marató 
de Chicago, on va quedar el 1.207 de 33.607 arribats. Va fer 
un temps de tres hores, 7 minuts i 23 segons | SA
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Montcada Aqua ha iniciat 
una nova temporada amb 
l’ampliació de l’oferta d’acti-
vitats i dels horaris. Una de 
les novetats que ha comen-
çat a l’octubre és el ‘training 
camp’, una proposta impor-
tada dels Estats Units que 
es basa en els entrenaments 
físics de l’exèrcit americà. 
També s’han introduït 
nous nivells en les sessions 
de pilates i aerobic en les 
seves diferents modalitats. 
“Gràcies a l’ampliació de 
l’horari i al fet de dispo-
sar d’una sala més per a 
activitats dirigides hem 
pogut arribar a unes 20 
sessions diàries, des de 
les 7h fi ns a les 22.30h”, 
ha manifestat el coordina-
dor de la instal·lació José 
Manuel Martín, qui ha 
explicat que les propostes 
que tenen millor acollida 
entre els socis són l’spin-
ning –que compta amb més 

nombre de classes en dife-
rents franges horàries– el 
‘power pump’ i l’aquagym, 
que manté tots els horaris 
de la campanya anterior. 
El complex esportiu té en 
l’actualitat 4.500 abonats, 
una xifra que no s’ha vist 
reduïda amb la difícil con-
juntura econòmica,  segons 
l’empresa Geafe, que gestio-
na l’equipament municipal. 

Natació. Més d’un miler 
d’infants ha començat 
aquest mes d’octubre els 
cursets de natació a Mont-
cada Aqua. A través de 
l’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME), un 
total de 350 nens i nenes 
de primer de primària d’al-
gunes escoles de la ciutat 
aprenen a nedar en horari 
escolar. D’altra banda, les 

AMPA també organitzen 
cursos amb el suport de 
l’IME, que enguany han 
arribat a 324 nois i noies. 
Pel que fa als infants que 
venen a títol particular, el 
complex esportiu del Pla 
d’en Coll ha fet a l’octubre 
més de 300 inscripcions. 
“En el cursets per a in-
fants no s’ha notat gens la 
crisi”, diu Martín.

NOVETATS

L’spinning és una de les activitats dirigides que té més èxit al complex esportiu Montcada Aqua

Sílvia Alquézar  | Redacció

La lliga d’hivern bat el 
rècord de participació

FUTBOL 7

El club potencia la secció 
femenina des del planter

La lliga de futbol 7 que 
organitza l’Institut Mu-
nicipal d’Esports i Lleure 
(IME) ha batut un rècord 
de participació, amb un 
total d’11 equips, el doble 
que la temporada anterior. 
Els conjunts inscrits dispu-
taran una competició de 
24 jornades que, segons la 
previsió de l’IME, podria 
començar el 28 d’octubre. 

Els partits es jugaran els 
dimecres i els divendres al 
camp de futbol 7 de l’estadi 
de la Ferreria. Enguany no 
hi haurà play-off perquè 
la lliga és molt llarga. Els 
participants són Desgua-
ces Stop, Syrtel-Centric, 
Salseloneta, La Brasa, 
Schorreo ’26, White Night 
Saten United, Lo Templo, 
DEP, Peña Vallbona, New 
Look FC i Team.

Sílvia Alquézar | Redacció

El CB Montcada  vol tenir 
en un futur una estructura 
d’equips femenins similar 
a la que té en l’actualitat 
de conjunts masculins. El 
referent és l’únic bloc de 
noies que hi ha al club, el 
júnior, un conjunt format 
des de la base a la discipli-
na de l’entitat que ha anat 
pujant fi ns a l’actual cate-

goria. “És un grup molt 
cohesionat que està molt 
motivat”, ha destacat el 
gerent del CB Montcada, 
Marc Fabregat, qui ha in-
dicat que aquest equip és 
un exemple per a l’Escola.

Inici de la lliga. El júnior 
femení està constituït ma-
joritàriament per jugado-
res de Montcada. Aquesta 

temporada juga al Grup 
Segon del Campionat de 
Catalunya de nivell B. 
A la primera jornada, les 
noies de Fernando Aré-
valo van perdre a la pista 
del Torelló B per 66-42 
mentre que, a la setmana 
següent, el CB Montcada 
va superar el conjunt de 
la Garriga per un contun-
dent 28 a 46.

Sílvia Alquézar  | Redacció

L’equip cadet masculí de 
l’AE Elvira La Salle ha 
començat la lliga amb una 
derrota per només tres 
punts (58-61) a la pista 
de l’Òpalo de Cerdanyo-
la D. El matx, disputat el 
3 d’octubre, va ser força 
emocionant. El bloc està 
enquadrat al Grup Segon 
del Campionat de Cata-
lunya Prèvia nivell D. A 
la pròxima jornada, els 
montcadencs visitaran la 
pista de l’Asme.

Altres equips. En línies 
generals, els conjunts de 
l’Elvira-La Salle han tin-
gut un inici de competició 
bastant bo. Un dels més 
destacats és el sots-21 B, 
el  bloc que la temporada 
passada era el júnior mas-
culí, que ha obtingut dues 
victòries força còmodes. 
L’última va ser a casa con-

tra el Regina Carmelí per 
70-36. A la jornada ante-
rior, l’equip –que juga al 
Grup Quart del nivell B 
del Campionat de Cata-
lunya– va vèncer a la pista 
del Casino A per 31 a 50.   

L’equip cadet masculí 
comença amb derrota

BÀSQUET. AE ELVIRA-LA SALLE

Sílvia Alquézar  | Redacció
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Montcada Aqua amplia l’oferta 
d’activitats amb 20 sessions al dia
Una de les noves propostes que ha començat aquest mes d’octubre és el ‘training camp’

> El premini del CEB Can Sant Joan 
inicia la lliga perdent a casa
El conjunt premini del CEB Can Sant Joan ha iniciat la lliga amb 
una derrota contra el Sant Celoni per 34 a 50. Malgrat la diferència 
de punts, l’equip va oferir una bona imatge, tenint en compte que 
totes les noies excepte una tenen edat de preinfantil. La directiva 
ha decidit que tot el bloc, que juga amb el nom del CEIP El Viver, 
pugi a aquesta categoria “perquè va començar junt des que les 
jugadores eren petites i no volíem deixar cap nena sense equip”, 
ha dit el coordinador del club, Jordi Bondia | SA
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El club té un total de 14 equips
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El femení vol ser un referent
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BÀSQUET. CB MONTCADA

L’Escola, amb una trentena d’infants, té com a referent el conjunt júnior femení

La competició comptarà amb un total d’11 equips

L’IME ofereix un curs 
de ball sense parella

ACTIVITATS ZONA CENTRE

L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) 
ofereix la possibilitat 
d’apren dre a ballar sense 
parella. Les classes es fa-
ran a la Zona Esportiva 
Centre, situada al carrer 
Bonavista, els dijous de 
20 a 21.30h. El preu per 
trimestre és de 60 euros, 
tot i que el curs sencer 
–d’octubre a juny– pot 

sortir més econòmic si es 
paga en una sola vegada 
(138 euros). 
Les persones interessades 
es poden inscriure a les 
ofi cines de l’IME, situades 
al carrer Tarragona, 32, 
en horari de matí i tarda. 
Des de l’IME s’ha animat 
totes aquelles persones 
que els agrada ballar però 
mai han fet cap curset per 
manca de parella.

Sílvia Alquézar | Redacció

Les classes es faran al centre els dijous a la tarda
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FUTBOL. EF MONTCADA

L’EF arrenca la temporada amb 70 
nous jugadors i novetats tècniques

Més de 70 nous jugadors i la 
incorporació d’un director 
tècnic per formar entrena-
dors i monitors són les prin-
cipals novetats de la cinque-
na temporada de l’Escola de 
Futbol (EF) Montcada, que 
ofi cialment va començar el 
12 d’octubre amb la presen-
tació de tots els conjunts de 
l’entitat. 
En un estadi de la Ferreria 
ple a vessar es va presen-
tar davant l’afi ció un total 
de 22 equips de futbol i de 
futbol sala, que sumen més 
de 350 jugadors i jugadores. 
“Comencem amb il·lusió, 
amb l’objectiu d’ampliar 
encara més la nostra gran 
família i intentar millo-

rar”, ha destacat el presi-
dent de l’EF, Manel Trias. 
Per aconseguir donar una 
empenta a la formació tècni-
ca dels jugadors, el club ha 
fi txat José Manuel Jurado, 
qui ha explicat que la seva 
intenció és “millorar la 
tècnica i fer un major se-
guiment de l’evolució dels 
infants i dels joves”. 
Per la seva banda, el coor-
dinador de l’EF, Carles 
Depares, ha explicat que 
l’objectiu és mantenir les 
categories actuals: “Els 
equips cadet A i infantil 
A són molt forts i amb el 
cadet C hi ha opcions de 
pujar de categoria”. Depa-
res ha recordat que la fun-
ció fonamental de l’EF és 

“formar els infants i jo-
ves com a persones, una 
fi losofi a que mai deixem 
de banda”. La presentació 
de l’EF va comptar amb 
la presència de l’alcalde, 

César Arrizabalaga (PSC), 
el regidor d’Esports, Juan 
Parra (PSC), i el president 
de la Federació Catalana 
de Futbol (FCF), entre 
d’altres autoritats.

FUTBOL SALA. FS MAUSA MONTCADA

Silvia Díaz | La Ferreria

El conjunt juvenil del CD 
Montcada ha començat 
la lliga al Grup 24 de Se-
gona Catalana amb una 
victòria al camp del Lliçà 
d’Avall per 0-2, amb gols 
d’Aitor i Kevin al primer 
temps. Malgrat el triomf, 
l’entrenador, Juan Meca,  
no s’ha mostrat satisfet del 
joc ofert pel seu equip. “Po-
díem haver guanyat per 
golejada, es van fallar 
moltes ocasions claríssi-
mes de gol, oportunitats 
sense porter”, ha manifes-
tat el tècnic, qui ha criticat 
la plantilla perquè va pro-
testar massa les decisions 
arbitrals. 

Primera expulsió. De fet, 
durant la segona part, els 
montcadencs van jugar 
amb un home menys per 
l’expulsió d’Aitor, que va 
veure dues targetes gro-

gues per parlar. Respecte al 
joc del bloc, Meca conside-
ra que s’han de polir alguns 
aspectes per aconseguir 
l’objectiu de l’ascens. “La 
plantilla té qualitat, però 
ha de  tenir més confi ança 
per pujar a Primera Divi-
sió”, opina el tècnic, en la 
seva primera temporada 
entrenant juvenils.

El juvenil debuta amb 
una victòria a Lliçà

FUTBOL. CD MONTCADA

Sílvia Alquézar  | Redacció

El juvenil suma dos triomfs 
en l’inici de la competició  

L’equip cadet de l’Associa-
ció Esportiva Can Cuiàs 
debutarà a la competició 
de lliga el pròxim 17 d’oc-
tubre a la pista del Maris-
tes Sants Les Corts. Els 
montcadencs han quedat 
enquadrats al Grup Pri-
mer de Segona Divisió de 
futbol sala. Quan l’equip 
jugui a casa, els partits tin-
dran a les pistes esportives 
del barri, els dissabtes a les 
10h. L’objectiu és que el 
cadet faci un bon paper i 
pugui formar jugadors que 
en un futur arribin a jugar 
a alguns dels dos equips 
sèniors del club | SA 

El cadet 
jugarà amb 
el Maristes a 
domicili  

AE CAN CUIÀS

L’equip vol pujar a Primera
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La directiva i les autoritats municipals durant la presentació de tots els equips
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L’equip juvenil del FS 
Mausa Montcada ha ini-
ciat la temporada amb 
bon peu, després d’haver 
aconseguit dues victòries a 
les dues primeres jornades. 
Al primer matx, els mont-
cadencs, que juguen a Na-
cional, es van imposar al 
Marfi l Santa Coloma per 
6-2. A la setmana següent, 
el conjunt local va vèncer 
amb autoritat per 1-7 a la 
pista de l’Hospitalet. 
La resta d’equips debu-
tarà a la lliga els dies 17 
i 18 d’octubre amb les 
esperances de mantenir 
el nivell. En el cas del 

cadet femení, l’objectiu 
per a aquest conjunt és 
intentar estar a dalt de la 

taula. Aquest equip ja està 
plenament consolidat en 
l’entructura de l’entitat.

Sílvia Alquézar | Redacció
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El cadet femení del FS Mausa Montcada en un dels matxs de preparació

EL PLANTER, EN IMATGES

i més fotogaleries, a laveu.cat

Entra, clica, mira i guarda les fotos 
de tots els equips del Club Bàsquet 
Montcada i l’Escola de futbol a:

L’equip benjamí A de l’EF Montcada 

Els jugadors de l’Escola del CB Montcada

> El cadet, a Primera Catalana
L’equip cadet de La Salle, entrenat per Pablo Camarero, jugarà a 
Primera Catalana després d’haver quedat campió del seu grup 
en la fase classifi catòria. Els montcadencs van empatar a 28 gols 
contra el Sarrià de Ter a la primera jornada, mentre que al matx 
decisiu davant del Palautordera es van imposar per un clar 38-24. 
El tècnic s’ha mostrat content pel rendiment del conjunt i el passi 
a la Primera Catalana, “una categoria adient perquè els nois pro-
gressin”, ha dit Camarero, qui ha avançat que serà una lliga molt 
dura i complicada, tot i que confi a plenament en els seus jugadors 
per poder fer un bon paper  | SA
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L’entitat, que ha format 22 conjunts de futbol i futbol sala, va presentar tots els equips el 12 d’octubre



Antonio Monereo
En missió humanitària a Haití. Antonio Monereo (Picassent, 1955) treballa a la comissaria 
de la Policia Nacional de Montcada des que va obrir, l’any 1979. Durant tot aquest temps, ha actuat 
en els àmbits de seguretat ciutadana, ofi cina de denúncies, policia judicial i policia científi ca. Acos-
tumat a l’acció, el canvi que va suposar el desplegament dels Mossos d’Esquadra –que va relegar 
la comissaria a funcions més aviat administratives–, el va fer plantejar la possibilitat de viure una 
nova experiència. Gràcies als seus coneixements de francès, Monereo ha format part de la missió 
humanitària que l’ONU desenvolupa a Haití, una experiència que li ha permès crèixer des d’un 
punt de vista professional i, alhora, personal. Durant 18 mesos, ha treballat en equip amb altres 
policies d’arreu del món intentant aportar els seus coneixements per formar la policia haitiana, un 
cos que va ser creat fa 12 anys i que està marcat per un elevat índex de corrupció. 

“Haití necessita, sobretot,  
ajuda per a la població civil”

Certament, la tasca de la Policia 
Nacional en missions humanitàries 
és força desconeguda.
És veritat, hi ha cossos com la Guàr-
dia Civil que, potser per la seva ves-
sant militar, tenen molta tradició par-
ticipant en aquests tipus de missions. 
De fet, vaig estar a Haití amb 14 guàr-
dies civils i 6 policies nacionals. 
Per què va decidir enrolar-se en 
aquesta missió?
Quan es va fer el desplegament dels 
Mossos, la nostra tasca va quedar 
relegada a qüestions més aviat admi-
nistratives i això és dur quan has estat 
molts anys fent de policia. Aleshores 
em vaig plantejar participar en una 
missió humanitària i vaig triar Haití 
perquè parlo francès, una condició 
imprescindible per ser acceptat.
Què va dir la família?
Tant la meva dona com els meus tres 
fi lls, que ja són grans, em van donar 

tot el seu suport. Clar que per a ella 
ha estat dur, perquè al fi nal vaig pas-
sar 18 mesos a Haití, des del setem-
bre del 2007 al febrer del 2009.
En què ha consistit la seva tasca?
He ajudat a instruir policies i, sobretot, 
a lluitar contra la gran corrupció que 
impera tant en l’àmbit policial com ju-
dicial. El grau de corruptela és molt alt 
i jo he estat formant part d’una mena 
de departament d’afers interns.
Un paper complicat...
Molt, perquè no trobes cap mena de 
col·laboració. Ni per part del ciutadà, 
que no vol denunciar la policia per 
por, ni per part de la justícia, que 
oculta informació. Lluitar contra tot 
plegat és molt difícil, però s’ha de fer.
Com és la vida a Haití?
Haití té aproximadament la mateixa 
població que Catalunya, 8 milions i 
escaig, i hi ha una gran diferència 
social. És curiós que sent el primer 

país de la història que va abolir 
l’esclavitud, molts ciutadans viuen 
anclats en el passat. Allà és normal 
que les famílies benestants tinguin 
infants al seu servei que els fan tota 
mena de tasques de la llar només 
per tenir un plat a taula. Hi ha molta 
misèria i, a sobre, contínuament pa-
teixen el pas d’huracans.

I com estan des del punt de vista 
de mitjans i infraestructures?
Fatal. Hi ha una única carretera 
nacional que travessa el país de la 
qual només està asfaltada una terce-
ra part. Per recórrer 80 quilòmetres, 

pots arribar a trigar unes 8 hores.
A banda de la tasca policial, va fer 
alguna altra activitat en contacte 
més directe amb el poble?
Sí, vam col·laborar a pintar un orfe-
nat, al qual també vam facilitar ajuda 
econòmica i, amb dos guàrdies civils 
més, vam tenir acollida una nena de 
dos anys fent-nos càrrec de la seva 
manuntenció i de la seva cura, amb 
l’ajuda d’una assistenta. 
I amb el que fa l’ONU, n’hi ha prou?
La presència de l’ONU al país és ne-
cessària, perquè la inestabilitat polí-
tica pot acabar en una nova guerra 
civil. Hi ha molta violència al carrer 
ja que quan es va dissoldre l’exèrcit, 
ara fa 12 anys, els militars no van 
tornar les armes i encara les contro-
le. Però, a banda del suport policial 
o militar, crec que Haití necessita 
sobretot ajuda humanitària per po-
der dotar escoles, hospitals i altres 

serveis necessaris per a la població.
En algun moment es va sentir en 
perill?
En general, es respecta el paper dels 
representants de l’ONU. No obstant 
això, a l’abril del 2008 es va viure un 
moment crític, ja que l’escalada dels 
preus dels aliments va donar lloc a 
violentes revoltes, que el president 
Préval va intentar sufocar congelant 
el preu de l’arròs i cessant el primer 
ministre. Van ser 15 dies molts crí-
tics, però després es va reprendre la 
normalitat. La veritat és que, malgrat 
que la situació al país és molt difícil, 
és gratifi cant participar en una missió 
que promou la pau.
Ara, des de l’òptica de la distància, 
com valora l’experiència?
De manera molt positiva. El cert és 
que la tornaria a repetir, però no crec 
que la família estigui disposada a 
deixar-me anar un altre cop (riu). 

“Malgrat ser el primer 
país que va abolir 
l’esclavitud, molts 
haitians encara viuen 
anclats en el passat”

policia nacional

>A títol personal
Pilar Abián
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