
Contra el canvi climàtic
El CEIP El Turó reclama reduir 
els nivells de CO2  pàg.  17

Impostos congelats
Les taxes municipals no 
pujaran al 2010  pàg. 7
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> CULTURA: El FotoMontcada proposa cinc viatges suggerents. pàg. 22

> Esports: El CD Montcada obté al difícil camp de l’Iberiense la primera victòria de la temporada pàg. 26

Nova policia de proximitat
Estrena | A partir del 9 de novembre
la nova unitat patrullarà amb 6 agents

Dos amics celebren ser els afortunats d’un dels primers 42 pisos de lloguer que s’han sortejat

núm. 350
1a quinzena | novembre 2009

èpocA III

presència | El servei es desplega ara 
a tres grans districtes. pàgs. 3 i 4

> HABITATgE 
Obert el període 
per optar a un 
dels 92 nous 
pisos de lloguer
Es lliuren les claus de 
la primera promoció  
d’habitatges socials per 
a joves a Mas Duran  
pàg. 5
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La Policia Local vol fer-se visible 
al carrer i acostar-se a la ciutada-
nia, amb aquest doble objectiu a 
partir del 9 de novembre es posa-
rà en marxa la nova unitat de la 
policia de proximitat. El servei, 
dotat amb cins agents i un capo-
ral, s’implementarà inicialment 
a tres districtes formats pel cen-
tre, el Pla d’en Coll i Montcada 
Nova; Can Sant Joan, la Ribera i 
Can Cuiàs, i Mas Rampinyo i el 
sector de Mas Duran.  
Els policies estaran adscrits a un 
d’aquests sectors i tindran con-
tacte diari, de dilluns a divendres 
i en horari de matí i tarda, amb 
la ciutadania. “Volem canviar 
la imatge que es té de nosaltres 
vinculada només a l’aspecte 
sancionador; contràriament 
estem al servei de les persones 
i a la seva disposició perquè 
ens transmetin les seves neces-
sitats i preocupacions”, ha ex-
plicat Antonio Franco, cap de la 
Policia Local.

Col·laboració mútua. La unitat de 
proximitat va ser presentada ofi-
cialment a les entitats el 26 d’oc-
tubre en un acte organitzat per 
l’Àrea Interna de l’Ajuntament 
a la Casa de la Vila i al qual va 
assistir una quarantena de repre-
sentants del món veïnal i associa-
tiu. La regidora responsable del 
departament, M. Carmen Porro 
(PSC), i Franco van ser els en-
carregats d’explicar les funcions 

del servei i de respondre els dub-
tes plantejats pels assistents. En 
representació de l’associació de 
comerciants de Can Sant Joan, 
Rafael Domínguez va expressar 
la seva satisfacció per la posada 
en marxa del servei, tot i consi-
derar que “dos agents per co-
brir tres barris, potser és una 
mica just”. El president de la FA-
VMiR, Antonio Cera, va recor-
dar que aquesta figura ja es va 
voler implementar en el passat 
i va manifestar la confiança que 
“el projecte funcioni i es pugui 
estendre a tots els barris”.
Porro, per la seva banda, va 
puntualitzar que “la posada en 
marxa de la policia de proxi-
mitat no significa que la resta 
d’agents deixin d’exercir la 

tasca que fan actualment; les 
patrulles seguiran passant pels 
barris”. L’edil també va expli-
car que les queixes i demandes 
veïnals que reculli cada agent 
seran trameses al departament 
corresponent per tal que tinguin 
la resposta adequada de l’adminis-
tració i va demanar col·laboració: 
“L’èxit d’aquest servei depèn en 
bona part del suport que rebi de 
la ciutadania”.  
Quant al desplegament en el ter-
ritori, Franco va indicar que s’in-
formarà totes les entitats de les 
funcions de la unitat, començant 
pels barris on no hi haurà el servei. 
Els representants socials tindran el 
telèfon mòbil del caporal i un cor-
reu electrònic a la seva disposició 
pproximitat@montcada.org.

La unitat de proximitat neix amb l’objectiu 
d’apropar la policia Local a la ciutadania 
Els agents de carrer tenen encomanada la missió de ser el referent de l’administració i de recollir i tramitar les demandes veïnals

Pilar Abián | Montcada

SEGURETAT CIUTADANA

L’Ajuntament demana 
a les entitats i als veïns 
la seva col·laboració 
per garantir l’èxit del 
nou servei policial

Una de les tasques que faran els agents de proximitat serà controlar els accessos a centres escolars i col·laborar en les accions relacionades amb l’educació viària

Actualitat
laveu.cat

MONOgRàFIC
Entre les funcions dels agents de proximitat hi ha la 
de garantir la seguretat i vetllar per la convivència 
ciutadana i la millora de la qualitat de vida als barris 
pàg. 4
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 Un cos policial amb un elevat grau d’efectivitat

“La Policia Local és una de les 
més efectives de la demarca-
ció”, va dir M. Carmen Porro 
durant la presentació de la uni-
tat de proximitat. Segons l’edil, 
les estadístiques demostren que 
l’índex de resolució de denúnci-

es és força elevat, “encara que 
després la Justícia no sempre 
resolgui com voldríem”, va afe-
gir. El cap de la Policia Local 
també va reivindicar el paper 
mediador dels agents en la reso-
lució de conflictes | PA
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La regidora, el cap de recursos humans i els comandaments policials, durant la presentació
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NOU SERVEI DE
POLICIA DE 
PROXIMITAT

A partir del 9 de novembre 
els veïns i veïnes de Can Cui-
às, Can Sant Joan i la Ribera; 
Montcada Centre, Carrerada 
i Pla d’en Coll i Mas Rampi-
nyo i Mas Duran començaran 
a familiaritzar-se amb la figu-
ra de l’agent de proximitat, 
el nou servei que la Policia 
Local posarà en marxa amb 
la missió de garantir la con-
vivència ciutadana i el lliure 
exercici dels drets i les lliber-
tats, com a base per assolir la 
cohesió social, la seguretat, 
la convivència i una millor 
qualitat de vida.

La nova unitat realitzarà fun-
cions de proximitat (relació 
directa amb el territori on 
treballen els agents desple-
gats) i comunitària (contacte 
directe amb la ciutadania i 
el teixit associatiu). La ini-
ciativa s’emmarca en el Pla 
Estratègic i de Modernització 
de la Policia Local, que es va 

aprovar al Ple Municipal de 
setembre de 2008 amb l’ob-
jectiu de millorar el servei 
ofert a la ciutadania i adap-
tar-lo a les noves necessitats 
del municipi.
S’han creat sis llocs de treball 
d’agent de proximitat per als 
tres districtes en què es divi-
deix la ciutat: dos a Can Cui-
às, Can Sant Joan i la Ribera, 
dos a Montcada Centre, Car-
rerada i Pla d’en Coll i un per 
a Mas Rampinyo i Mas Duran 
a més d’un caporal al capda-
vant de la unitat.
La policia de proximitat pa-

trullarà per les zones de més 
afluència ciutadana, amb el 
següent horari: de 8 a 13h i 
de 16.30 a 19.30h a l’estiu, 
i de 8 a 13h i de 15 a 18h, 
a l’hivern. La seva tasca es 
basarà en la territorialitat i la 
permanència, de manera que 
cada patrulla tindrà assignat 
sempre el mateix barri, on farà 

d’interlocutora amb el teixit so-
cial. La proximitat dels agents 
amb la ciutadania els perme-
trà percebre els problemes di-
rectament, recollir tota la infor-
mació i buscar, d’una manera 
objectiva, les solucions possi-
bles. Els agents socials tindran 
un paper clau. Compartint la 
informació i fent-los partícips 
es trobaran solucions conjun-
tes per assolir l’èxit. 
L’adscripció dels agents a la 
unitat de proximitat s’ha fet 
de forma voluntària, cosa que 
garanteix la seva implicació i 
compromís amb el projecte.

Malgrat que en un principi la Policia de 
Proximitat cobrirà tres districtes, hi ha 
la voluntat que acabi establint-se a tots 
els barris del municipi. Els agents esde-
vindran un punt de referència per a la 
ciutadania, de manera que la confiança 
mútua i l’enteniment seran la base per 
a l’èxit del servei. A més, faran tasques 
de policia comunitària a tots els barris, 
començant pels que en un primer mo-
ment no es desplegarà la nova unitat: 
Font Pudenta, Terra Nostra, Can Poma-
da, Vallençana, Bosc d’en Vilaró i els 
Blocs Sivis.

Entre les funcions hi haurà l’educació vià-
ria, la protecció dels escolars, el mante-
niment de la disciplina viària, la resolució 
de conflictes, el control de l’ocupació de 
la via pública i de les obres i la detecció 
d’anomalies, l’actuació en zones d’espe-
cial conflictivitat, el control de les normes 
de convivència, la gestió de les propostes 
i queixes veïnals, la informació i assistèn-
cia ciutadana, una atenció especial als 
grups en situació de risc d’exclusió social, 
i la col·laboració amb la resta d’unitats de 
la Policia Local, serveis i departaments 
municipals i amb el teixit social.

El futur: cobrir tots els barris
Es faran tasques de policia comunitària a Font pudenta, Terra Nostra i les urbanitzacions

Els agents faran 
funcions de control, 
seguiment i atenció 
als col·lectius de risc

SEGURETAT CIUTADANA

La policia de proximitat s’implementarà 
inicialment en els districtes més poblats
El servei entrarà en funcionament el proper 9 de novembre amb tres patrulles i sis agents que faran horari de matí i tarda

Cada patrulla tindrà 
sempre assignat 
el mateix barri, per 
facilitar el contacte

Policia 
propera

La Policia Local té una clara 
voluntat de servei. Des de 
l’Ajuntament estem treballant 
des de fa temps per moder-
nitzar i millorar l’atenció a la 
ciutadania. Tradicionalment 
la Policia Local ha estat 
percebuda per part de la 
població com un mecanis-
me repressor i sancionador, 
però la seva feina va molt 
més enllà de posar multes. 
Els policies locals tenen un 
paper bàsic en la comuni-
cació entre la ciutadania i 
l’administració. Habitualment 
reben les queixes i suggeri-
ments dels veïns i veïnes i són 
els ulls i les oïdes de l’Ajunta-
ment en els barris. Sovint són 
els primers a captar les ano-
malies que es produeixen a la 
via pública i estan al servei de 
les persones per presta’ls-hi 
l’ajut que calgui i per mediar 
en els conflictes de convivèn-
cia. Amb la posada en mar-
xa de la Unitat de Proximitat 
volem potenciar aquest paper 
de l’agent de Policia Local 
com a figura de referència als 
barris. Els agents tindran una 
presència constant al carrer 
per tal de mantenir un con-
tacte continu amb els veïns i 
veïnes, treballar en la resolu-
ció dels possibles conflictes 
de convivència i promoure els 
comportaments cívics.

Aquesta unitat de proximitat 
col·laborarà amb els seus 
companys, un total de 40 
agents més que continuaran 
estant desplegats a tot el mu-
nicipi les 24 hores del dia, tots 
els dies de l’any, per donar un 
servei de qualitat a la població.

M. Carmen Porro
Presidenta Àrea Interna

1. AUgMentAr LA segUretAt AMb PresènCiA AL territori

2. MiLLorAr LA ConvivènCiA CiUtADAnA i eL CivisMe

3. ContribUir A PACifiCAr L’hostiLitAt i LA intoLerànCiA

4. MiLLorAr eL fUnCionAMent DeLs serveis MUniCiPALs

5. DonAr resPostA A Les neCessitAts De LA PobLACió

6. AvAnçAr-se ALs ProbLeMes

7. trebALLAr ConjUntAMent AMb Les CoMUnitAts

TASQUES. objeCtiUs bàsiCs

can cuiàs, 
can Sant Joan 
La Ribera

centre, 
carrerada 
i pla d’en coll

Mas Rampinyo 
Mas Duran

<        >

Responsable 
de la unitat, 
que coordina
les tres patrulles.

pproximitat@montcada.org
Tels. 092-935 752 177

La regidora amb el caporal responsable –al centre– i els cinc agents que formen part de la unitat de proximitat

Infografia: Montcada Comunicació
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Durant el mes de novembre l’Ofi-
cina Local d’Habitatge obrirà el 
termini de sol·licituds per optar a 
un dels 92 pisos de lloguer que 
l’Incasòl està construint al sector 
residencial de Mas Duran. La 
promoció, gestionada per Adig-
sa –empresa pública adscrita al 
Departament de Medi Ambient 
i Habitatge–, és oberta a tota la 
població que compleixi amb els 
requisits exigits per la normativa 
sobre habitatge social. L’immoble 
compta amb 4 pisos de 4 dormi-
toris, 25 de 3, 42 de 2 i 21 d’una 
sola habitació, amb superfícies 
que oscil·len entre els 38 i els 84 
m2. Es preveu que la construcció 
estigui enllestida a principi de 
l’any vinent i que els habitatges 
s’adjudiquin per sorteig.

 

Primera promoció. També a Mas 
Duran es troben els primers 42 
pisos de lloguer social per a jo-
ves construïts a Montcada per 
l’Institut Català del Sòl (Incasòl) 
i gestionats per l’empresa pública 
Adigsa. Els habitatges, 26 d’una 
habitació i 12 de dues, s’han sor-

tejat entre els 71 sol·licitants que 
complien els requisits, tots ells 
menors de 35 anys, que podran 
gaudir del pis fins d’aquí a cinc 
anys per una quota mensual as-
sequible que oscil·la entre els 223 
i els 388 euros, segons el tamany 
de l’immoble, d’entre 40 i 57 m2. 
El sorteig es va fer el 23 d’octubre 
a l’Hotel Ciutat de Montcada i va 
comptar amb l’assistència de l’al-
calde, César Arrizabalaga (PSC), 
la regidora d’Habitatge, Eva 
Gonzalo (PSC), i Juan Manuel 
Morante, coordinador de progra-
mes estratègics d’Adigsa.
Els aspirants van seguir amb ex-
pectació un acte on les abraçades 
i les llàgrimes d’alegria van com-
partir protagonisme amb les cares 
de decepció. Arrizabalaga va do-
nar un missatge d’esperança als 
que no van resultar afortunats: 
“Aviat s’ofertarà una nova pro-
moció de lloguer social obert a 
tota la població”, va dir referint-
se a la promoció que s’ofertarà al 
novembre. 
Gonzalo va agrair la paciència 
per la llarga espera –més d’uny 
any– dels sol·licitants des que van 
tramitar la petició. En declaraci-
ons a La Veu, l’edil ha defensat 
el lloguer com una bona opció 
enfront les hipoteques: “Aquí 
tenim molt arrelat el sentit de 
la propietat però el cert és que 
avui dia és més factible llogar 
que no pas comprar”.

Notícies LA pLANTILLA RESpON
El personal d’Aismalibar mostra 
la seva indignació per les 
declaracions del director a ‘La Veu’

pàg. 9

laveu.cat/noticies

Al novembre s’obre el termini per optar 
a un dels 92 pisos que està fent l’Incasòl
Pilar Abián | Mas rampinyo

LLOGUER PROTEGIT

La futura promoció 
disposarà de pisos 
d’1 a 4 habitacions, 
amb una superfície 
entre els 38 i els 84 m2

REIVINDICACIONS
La Favmir reuneix les AV 
en el marc d’una festa a 
Mas Rampinyo

pàg. 11
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Ana M. Luque, de 24 anys i delineant de pro-
fessió i el seu company el seu company, Dani 
Martínez, viuran a partir del novembre al nú-
mero 26 de l’av. Europa, amb. Poc després del 
sorteig, tots dos van anar a veure el pis que llo-
garan i que té cuina menjador, safareig, bany 
i una sola habitació. Malgrat que no arriba als 
40 m2 de superfície, per a ells l’habitatge està 
força bé. “Tenint en compte els sous que 
cobrem i la crisi, aquesta és per a nosaltres 
l’única possibilitat d’emancipar-nos”, expli-
caven els joves. La previsió és que els adjudi-
cataris signin el contracte en els propers dies 
i ja puguin instal·lar-s’hi a l’habitatge que po-
dran gaudir durant els propers cinc anys | PA

Emancipar-se en temps de crisi

05

Els habitatges per a joves de l’avinguda d’Europa, a la zona de Mas Duran, ja estan adjudicats per sorteig i les claus es lliuraran en breu

Una de les joves afortunades en el sorteig recull la papereta del pis que llogarà davant la presència de les autoritats municipals



6 1a quinzena | Novembre 2009Notícies06

L’experiència de valoració energè-
tica i ambiental que l’Ajuntament 
està duent a terme als pisos reha-
bilitats de la Ribera –en el marc 
del Pla Integral– ha estat objecte 
d’estudi en la darrera reunió, feta 
a Barcelona a mitjan d’octubre, del 
projecte europeu Square. Aquest 
s’adreça al desenvolupament d’un 
sistema de garantia de qualitat i 
sostenible en la rehabilitació d’edi-
ficis. 
L’arquitecta de l’Oficina Gesto-
ra del Pla Integral de la Ribera, 
Marta Goñi, acompanyada de 
representants de l’Institut Català 
de l’Energia i l’iMat-Centre Tec-
nològic de la Construcció –col-
laboradors del projecte munici-
pal– van participar com a ponents 
en la reunió per tal d’explicar 
aquesta experiència pionera al 
barri montcadenc. 

Anàlisi de les dades. La iniciativa 
de la Ribera porta a la pràctica 
bona part del treball teòric que 

està desenvolupant aquest projecte 
europeu, “però som un cas atípic 
perquè a la resta d’Europa és 
més habitual que una persona 
sigui propietària de tot un im-
moble; aquí la vintena de pro-
pietaris de cada bloc s’ha hagut 
de posar d’acord per instal·lar 
els aparells”, ha explicat Goñi. 
L’hivern passat es van instal·lar 
sistemes per mesurar els consums 
de gas en diversos habitatges 
d’edificis de la Ribera on les co-
munitats de propietaris havien de-
cidit fer obres aprofitant els avan-
tatges de la Llei de barris. S’hi van 
registrar les dades i l’operació es 
repetirà l’hivern pròxim per tal 
de comparar-les i determinar tant 
l’estalvi energètic com la reducció 
d’emissions de CO2 a l’atmosfera. 
“De moment no hem detectat 
canvis en les factures, però ara 
que arriba l’hivern i gastarem 
més gas amb la calefacció, això 
potser canviarà”, ha dit Montse 
Simón, propietària d’un dels pisos 
on s’han instal·lat els aparells. 

El projecte de valoració 
energètica de la Ribera,  
exemple per a Europa
Diversos habitatges disposen d’aparells que mesuren l’estalvi

silvia Díaz | La ribera

INICIATIVA PIONERA

Les obres de l’edifici de la pla-
ça de la Ribera, 9 –emmarcades 
en la Llei de barris– estan a punt 
d’acabar (imatge). “Els veïns es-
tem molt contents perquè durant 
molts anys no haurem de fer obres 
de millora”, ha dit la presidenta 
de la comunitat, Margarita Legaza. 
L’immoble ha passat per una re-
habilitació integral, amb la millora 
dels baixants, la pintura de tots els 
espais comuns i la coberta dels pa-
tis, entre moltes altres actuacions. 
Amb les subvencions rebudes, 
cada propietari ha hagut de pagar 
al voltant de 4.000 euros | SD

Plaça de la Ribera, 9

Els ajuts que l’Estat atorga als joves per 
pagar el lloguer arriben amb força retard

REPORTATGE
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Montse simón –a la cuina del seu pis– és una de les veïnes de la ribera que podrà comprovar si es fa realitat l’estalvi energètic

Alfred Pedrón és un jove de Mont-
cada que hi va tornar al 2008 
després d’haver estat quatre anys 
estudiant a Girona. Va aprofitar 
el moment per independitzar-se 
dels pares i anar-se’n a viure amb 
la seva parella. Els començaments 
sempre són difícils i més tenint en 
compte els preus actuals dels llo-
guers. Per això, va decidir sol·licitar 
l’ajut de la Renda Bàsica d’Eman-
cipació (RBE), una prestació de 
210 euros instaurada pel govern 
central al 2007 per a joves entre 22 
i 30 anys. Després de més de qua-
tre mesos de rebre la confirmació 
de la prestació, l’Alfred encara no 
l’ha cobrada. “Es veu que paguen 
l’import de tot un any en un pa-
rell de vegades. Aquest ajut no té 
cap sentit si no compleix l’objec-
tiu per al qual es va crear”, opina 
l’Alfred. 
El seu amic Fernando Poyatos és 
un dels joves montcadencs que 

aquest any també han demanat 
acollir-se a l’RBE. La va sol·licitar 
al juliol per anar-se’n a viure a un 
pis amb el seu germà, però encara 
no sap si li han concedit. “No pots 
fer plans comptant amb l’ajut, 
no li veig massa utilitat”, comen-
ta, tot afegint que “els tràmits de 
la paperassa podien ser més sen-
zills”.

Tràmitació. L’Alfred i el Fernando 
són dos dels 122 joves de Mont-
cada que han demanat acollir-se a 
la prestació  de l’RBE. Respecte al 
retard dels pagaments, la regidora 
d’Habitatge, Eva Gonzalo (PSC), 
considera que els està provocant 
“l’actual conjuntura econòmica”, 
tot i que també ha indicat que, de 
vegades, hi ha problemes amb la 
gestió de les dades.
Les persones que vulguin sol·licitar 
l’RBE han de tenir una font d’in-
gressos d’un màxim de 22.000 
euros bruts anuals i acreditar una 

vida laboral com a mínim de 6 
mesos d’antiguitat immediatament 
anteriors al moment de la petició o 
una durada prevista de la font d’in-
gressos d’almenys 6 mesos des del 
dia de la sol·licitud. L’ajut es paga 
al titular del contracte d’arrenda-
ment, que no ha de ser propietari 

de cap habitatge i no ha de tenir 
cap relació de parentiu amb el llo-
gater. L’Oficina Municipal d’Habi-
tatge, situada a la segona planta de 
l’edifici de l’Ajuntament (av. de la 
Unitat, 6), és la que s’encarrega de 
gestionar els tràmits per demanar 
l’RBE.

sílvia Alquézar | Montcada

Un total de 122 joves de Montcada i Reixac han demanat aquest any acollir-se a les subvencions, que són de 210 euros mensuals

 

Des de l’Oficina Local d’Habi-
tatge també es gestiona l’ajut 
al lloguer per a persones que 
es troben en situació de risc 
d’exclusió social per motius 
residencials. El nombre de 
sol·licitants s’ha incrementat 
de forma considerable aquest 
any, ja que al 2005 només ho 
van demanar 8 famílies, men-
tre que al 2008 van ser 157 i, 
pel que fa a l’exercici actual, 
ja s’han comptabilitzat 167 
sol·licituds. En aquest cas, 
els beneficiaris també estan 
tenint problemes per cobrar 
la subvenció, ja que només el 
40% l’està rebent. Per dema-
nar aquesta prestació, cal que 
la unitat de convivència tingui 
uns ingressos bruts anuals 
ponderats no superiors a 2’5 
vegades l’IPREM (Indicador 
Públic de Renda d’Efectes 
Múltiples) | SA

Altres prestacions
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L’Alfred Pedrón, a l’esquerra, fent una consulta a l’informador de l’oficina Local d’habitatge
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El govern proposa congelar les taxes i 
els impostos municipals per al 2010

El govern municipal (PSC i CiU) 
proposarà en el Ple del mes d’oc-
tubre –previst en el moment de 
tancar aquesta edició– mantenir el 
preu de les taxes i els impostos mu-
nicipals per a l’any vinent. “Da-
vant de la conjuntura de crisi 
no volem augmentar la pressió 
fiscal dels ciutadans”, ha explicat 
el president de l’Àrea Econòmica, 
Joan Maresma (CiU). 
També amb l’objectiu d’incentivar 
l’economia local, el govern propo-
sarà al plenari que les empreses 
que es vulguin instal·lar al munici-
pi paguin només un 25% de la taxa 
de llicència d’obertura quan dema-
nin el permís provisional i que la 
resta l’abonin un cop obtinguin el 
definitiu. En matèria urbanística, 
els constructors o promotors que 
sol·licitin una pròrroga del permís 
d’obres no hauran pagar el 40% la 
llicència, sinó el 10%. I les famílies 
monoparentals tindran els matei-
xos beneficis fiscals que les nom-

broses. En el Ple, Maresma també 
defensarà un segon pla d’austeritat 
econòmica. “Amb el primer pla 
hem aconseguit reduir en un 
any despeses per valor de prop 
de 300.000 euros”, ha dit tot afe-
gint que el 2010 es preveu un any 
molt complicat.

Parla l’oposició. Abans del debat 
plenari els grups de l’oposició avan-
çaven a La Veu la seva opinió sobre 
la proposta del govern. ICV-EUiA 
creu que congelar els impostos és 
encertat però critica que l’ordenan-
ça 17, que regula el preu d’activitats 
i l’ús d’espais públics culturals, pugi 
un 10%. “És incongruent que, 
comparativament, resulti més 
barat llogar el pavelló per fer un 
concert que no pas el Kursaal”, 
ha explicat el portaveu de la coali-
ció, Josep M. González. 
Per al PPC, d’acord amb l’IPC, les 
ordenances, en comptes de con-
gelar-se, haurien de baixar global-
ment un 1%. “Els impostos no els 

pugen perquè no poden, ja estan 
al límit”, ha assenyalat la portaveu 
del grup, Eva García, tot avançant 
que el seu grup votarà en contra. 
Esquerra accepta la proposta de 
congelació i l’equiparació de les 
famílies monoparentals amb les 
nombroses, ja que ha estat una pro-
posta del grup republicà que també 
ha demanat que es modifiqui l’or-

denança de convivència per passar 
de lleu a greu la sanció per deixar 
deixalles al carrer. “La diferència 
del que es recapti, que es destini 
a bonificar les bones pràctiques 
en matèria de residus”, ha mani-
festat la portaveu, Marta Aguilar. 
Esquerra, un any més, votarà en 
contra de l’ordenança que regula 
les zones blaves.

L’Ajuntament presenta el segon pla d’austeritat per afrontar la crisi i la reducció dels recursos econòmics

Pilar Abián | redacció

PLE D’OCTUBREERC denuncia el 
mal estat de la 
Torre Na Joana
El grup municipal d’Esquerra te-
nia previst presentar al Ple d’oc-
tubre –que es feia en el moment 
de tancar aquesta edició– una 
moció per reclamar la rehabili-
tació de la Torre de Na Joana, 
situada al polígon de la Ferreria. 
La formació sobiranista vol de-
nunciar l’estat actual d’abando-
nament de l’edifici que entén és 
responsabilitat del equip de go-
vern municipal ja que el consis-
tori n’és el propietari des de l’any 
1985 | PA
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Maresma augura que l’any 2010 serà encara més complicat des d’un punt de vista econòmic

Xerrada d’ICV 
sobre l’ateisme
La secció d’ICV a Montcada or-
ganitza el 10 de novembre una 
conferència amb el títol ‘Ateisme 
i laïcitat’, a càrrec d’Albert Riba, 
el president d’Unió d’ateus i 
lliure pensadors, una entitat que 
nega l’existència de Déu i que 
considera que no hi ha cap raó 
per acceptar que existeix una 
realitat superior més enllà del 
món material. L’acte es farà al lo-
cal d’ICV (Guadiana, 12), a les 
19.30h | SD
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La portaveu del grup municipal 
del PPC a l’Ajuntament, Eva 
García, ocupa des de mitjan oc-
tubre l’escó que Montserrat Ne-
brera ha deixat al Parlament de 
Catalunya. L’edil, de 38 anys i 
biòloga de professió, és regidora 
des del 2001 i repeteix com a di-
putada, ja que va ocupar aquest 
càrrec durant el mandat presidit 
per Pasqual Maragall, entre el 
2003 i el 2006. “El cert és que 
ha estat una sorpresa, ja que si 
bé Nebrera havia manifestat 
la intenció de deixar la polí-
tica, no ens pensàvem que ho 
faria d’aquesta manera”, ha 
dit García. 

Un any per endavant. La regidora 
montcadenca, que va anar com 
a número 12 del partit a les úl-
times eleccions autonòmiques, 
va quedar a les portes de seguir 
sent diputada. Ara, malgrat que 
només queda un any per acabar 
l’actual mandat, torna predispo-
sada a reprendre el seu treball: 
“Si Montilla no avança els co-

micis, queden 12 o 13 mesos 
per endavant i, com ja conec 
la dinàmica del Parlament, 
l’adaptació serà immediata”. 
En l’anterior mandat, García va 
ser la portaveu del PPC de Cul-

tura, afers del Síndic de Greuges 
i polítiques de Joventut. Les tas-
ques que assumirà a partit d’ara 
seran les que determini el partit 
en funció de la reorganització in-
terna del grup parlamentari. 

Eva garcía torna al parlament de 
Catalunya com a diputada del ppC
La portaveu popular a l’Ajuntament ocuparà l’escó que ha deixat Montserrat Nebrera 
Pilar Abián | redacció

eva garcía, al despatx del grup municipal del PPC a l’edifici de l’Ajuntament de Montcada

POLíTICA

El director de la Fundació Irla participa a l’homenatge a companys organitzat per Esquerra

El president del parlament farà una 
xerrada al Kursaal sobre la crisi

El president del Parlament de 
Catalunya, el republicà Ernest 
Benach, té previst visitar Mont-
cada i Reixac el pròxim 5 de 
novembre, convidat per la secció 
local d’Esquerra. Benach farà 
una xerrada a l’Espai Cultural 
Kursaal (20.30h) amb el títol 
“Respostes de Catalunya a les 
crisis”. Segons el president de la 
secció local d’Esquerra i porta-
veu del grup municipal, Jordi Es-
crigas, “la conferència posarà 
sobre la taula les solucions que 
planteja la nostra formació per 
fer front a la crisi econòmica, 
política i ètica que patim”.

Homenatge a Companys. El pre-
sident de la Fundació Josep Irla, 
Josep Valls, va reivindicar la fi-
gura de Lluís Companys “com a 
exemple de compromís polític 
i no només com a president 
màrtir de la República” durant 
l’homenatge a l’expresi dent de 
la Generalitat que la secció local 
d’Esquerra va fer el 15 d’octubre 
a la Casa de la Vila, coincidint 
amb el 69è aniversari del seu 
afusellament. L’acte va comptar 

amb l’assistència d’una quaran-
tena de militants i simpatitzants i 
va començar amb la projecció del 
documental Companys, memòria 
d’un president, produït per TV3.
Durant la seva intervenció, Vall 
va recordar la llarga trajectòria 
de Companys en la vida política 
des dels 18 anys, quan va fundar 
l’Associació Escolar Republicana 
a la Universitat de Barcelona; 
després com a periodista, impul-
sant publicacions nacionalistes 
i d’esquerres i, més tard, com a 
líder de la Unió de Rabassaires. 

“Companys era fill d’una fa-
mília benestant i podia haver 
viscut molt tranquil com ad-
vocat dels rics, però va triar 
el combat polític, sent empre-
sonat una dotzena de vegades 
amb els diferents règims de 
l’estat espanyol i, finalment, 
afusellat”, va remarcar.  L’acte 
va cloure amb un refrigeri a base 
de pa amb xocolata, aliments 
que va escollir Companys en el 
seu últim àpat abans de ser assas-
sinat per les tropes franquistes a 
Montjuïc.

josep vall, president de la fundació irla, durant l’homenatge a Companys, fet a la Casa de la vila

Laura grau | Montcada
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Les entitats veïnals demanen noves 
millores als barris de Montcada

La neteja, la seguretat i el trans-
port són algunes de les reivindi-
cacions comunes que les AV van 
exposar en el decurs de la segona 
edició de la Festa de la Federació 
d’Associacions de Veïns de Mont-
cada i Reixac (Favmir), que va te-
nir lloc el 18 d’octubre al parc del 
Gurugú, a Mas Duran. La jorna-
da va incloure una mostra de les 
activitats que fa cada entitat, un 
campionat d’escacs de partides rà-
pides organitzat per la UE Mont-
cada, un dinar popular a base de 
migas  i l’actuació del Grup Dan-
saire de Ripollet. Per als més petits 
hi va haver jocs i inflables. 

Problemàtiques. En el torn de 
parlaments, els representants de 
les diferents AV van explicar al-
guns dels problemes que afecten 
els seus barris. En el cas de l’AV 
del Gurugú, el seu president, 
Francisco Tirado, va parlar de la 
campanya de recollida de signa-
tures que estan duent a terme els 
veïns per demanar la construcció 

de passos elevats a les principals 
vies del barri: “Hi ha hagut atro-
pellaments, alguns carrers s’han 
convertit en un perill perquè els 
cotxes passen molt ràpid”. L’AV 
de la Ribera va sol·licitar al go-
vern municipal “més diàleg per 
millorar el barri”, va dir la presi-
denta, Elisa Fernández. 
El president de l’AV de Can 
Sant Joan, José Luis Conejero, 
va recordar els fronts oberts que 
mantenen amb l’Adif i Lafarge: 
“També volem que el Kursaal 
continuï sent un espai dedi-
cat en exclusiva a la cultura  
i l’associacionisme”. Daniel 
Moly, el nou president de l’AV 
de Montcada Centre –que subs-
titueix Antoni Trias en aquest 
càrrec–, reclama actuacions per 
pal·liar els efectes sobre els veïns 
i els comerciants que estan tenint 
algunes obres com les del carrer 
Major o del segon pou de la LAV: 
“S’han reduït moltes places 
d’aparcament i els botiguers 
estan perdent molts diners”. 
D’altra banda, el president de la 

Favmir, Antonio Cera, va parlar 
de les reivindicacions més recents 
de l’entitat. Una de les qüestions 
que ha centrat la major part dels 
esforços des de l’any passat és 
l’assistència sanitària als CAP de 
Montcada. “Hem recollit més 
de 7.000 signatures per recla-
mar millores però, per ara, 
no ens han fet gaire cas, segu-
rament haurem d’emprendre 
noves accions”, va anunciar 
Cera, qui va fer una valoració 
molt positiva de la segona festa 
de l’entitat. 

La Favmir reuneix en una festa reivindicativa el conjunt d’associacions de veïns

sílvia Alquézar | Mas Duran
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La Confavc, la Confedera-
ció d’Associacions de Veïns 
de Catalunya, va assistir a la 
segona Festa de la Favmir. El 
seu secretari, Julio Molina –a 
la foto amb Antonio Cera–, 
va animar els ciutadans a 
associar-se per solucionar 
els problemes quotidians del 
seu barri i va aprofitar l’oca-
sió per avançar que en breu 

la Confavc iniciarà una cam-
panya per reclamar un re-
but d’electricitat “més just” 
coincidint amb la liberalit-
zació del mercat energètic: 
“L’any passat la llum va pu-
jar un 13% i fins al 2012 
es preveu un augment de 
fins a un 30%; això no pot 
ser perquè els nostres sous 
no pugen” | SA

Reivindicació d’un rebut de la llum més just

els representats de la favmir fent les migas del dinar popular amb què va cloure la festa
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El trasllat a Can Milans ha per-
mès a la fàbrica de pintures Va-
lentine plantejar reptes de futur 
en la producció i aplicar sistemes 
de treball novedosos, malgrat que 
l’actual context econòmic és poc 
favorable per al sector de la quími-
ca. Ho va posar de manifest Joao 
Serrenho, el president del Consell 
d’Administració del grup CIN –al 
qual pertany Valentine des del 
2005– el 28 d’octubre, durant una 
trobada que la firma va fer amb 
la premsa, que va consistir en la 
presentació del projecte actual de 
la companyia i una visita guiada 
per les instal·lacions. 
La nova planta està situada en uns 
terrenys de 24.000 m2 ubicats al 
terme muncipal montcadenc, molt 
a prop de la Llagosta. La planta, 
amb més de 300 treballadors, ha 
passat per un procés de renovació 
i, entre els espais més destacats ,hi 
ha un magatzem robotitzat amb 
capacitat per a 12.000 palets.

El trasllat de Valentine de la Ribe-
ra a Can Milans ha suposat una 
inversió de 40 milions d’euros “i 
a banda de la ingent inversió 
econòmica, també hem fet un 
esforç molt important en for-
mació i en equips”, va destacar 
Serrenho durant la roda de prem-
sa, que també va comptar amb la 
presència del nou director de la 
fàbrica, Francisco Ferrer.

Esperances. Serrenho va admetre 
que al 2008 l’empresa va obtenir 
uns resultats força negatius i que 
per enguany s’espera que el vo-
lum de facturació baixi un 15%. 
D’altra banda, el director ha des-
vinculat la firma del recurs que la 
Generalitat ha presentat contra la 
sentència –d’un procés engegat per 
l’Ajuntament de la Llagosta– que 
qualifica d’il·legal el procés que va 
permetre el trasllat de Valentine a 
Can Milans: “No hi tenim res a 
veure, és competència de la Lla-
gosta i la Generalitat”.

La direcció assegura que la nova 
planta permetrà assumir nous reptes
La firma de pintures va presentar a la premsa les noves instal·lacions de can Milans el passat 28 d’octubre

silvia Díaz | Can Milans

VALENTINE

L’AV de Can Sant Joan ha interpo-
sat un recurs contenciós-adminis-
tratiu davant el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya contra la 
Generalitat, per haver concedit a 
Lafarge Cementos l’autorització 
per fer servir deixalles per generar 
energia “amb el greuge ambien-
tal i contra la salut que això pro-
voca”, ha explicat el president de 
l’entitat, José Luis Conejero.
El cas el porta l’advocat Albert 
Calduch, qui ha avançat que els 
arguments generals de la demanda 
seran la “il·legalitat” del procés 
per donar la llicència, la ubicació 
“inadequada” de Lafarge i que 
la crema de residus “és incompa-
tible amb la presència humana; 
estem davant d’un greu proble-
ma de salut pública”. 
L’AV acusa la cimentera de “no 
haver complert amb els requi-
sits necessaris per rebre la llicèn-
cia”. Conejero ha dit que accions 
com la pavimentació dels vials per 
on circulen camions que transpor-
ten materials per a Lafarge, cobrir 
tots els productes que s’empren 

en la producció del ciment o la 
instal·lació de focus de control 
d’emissions “encara no s’han 
fet”. L’AV també considera que 
la ubicació dels equips de con-
trol d’immissió de partícules que 
l’empresa està col·locant al barri 
“no és l’adequada perquè no 
controlarà el gruix de les emis-
sions”. 
Des de Lafarge no s’ha fet cap pro-
nunciament públic respecte al re-
curs, però han recordat que la ubi-
cació dels medidors de Can Sant 
Joan “l’ha decidit la Generalitat”. 

El Departament de Medi Ambient 
i Habitatge va atorgar el permís a 
la cimentera a l’abril del 2008 per 
tal que pogués començar a aplicar 
el nou sistema 18 mesos després, 
sempre i quan passi favorablement 
diversos controls. Segons l’empre-
sa, “tot va per bon camí”. 
D’altra banda, des de la Gene-
ralitat no s’ha fet cap valoració 
respecte al recurs interposat per 
l’AV. Fonts de Medi Ambient i 
Habitatge han indicat que l’enti-
tat “té ple dret” a denunciar el 
que consideri oportú.

L’AV denuncia la generalitat per 
donar la llicència ambiental a Lafarge
Medi Ambient va atorgar a la cimentera el permís per cremar residus l’any passat

silvia Díaz | redacció

CAN SANT JOAN

Conejero (esquerra) i Calduch, amb Lafarge de fons, en una imatge del 2008
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RESTAURACIÓ

Un estudi diu que al Turó 
viuen 50 espècies d’aus
El treball l’ha encarregat Lafarge, propietària dels terrenys

Més de 50 espècies autòctones 
d’aus conviuen al Turó de Mont-
cada, segons un estudi de la Uni-
versitat de Barcelona (UB), els 
resultats del qual els ha donat a 
conèixer la cimentera Lafarge, 
propietària dels terrenys. La in-
vestigació ha conclòs que el pro-
cés de restauració dut a terme per 
l’empresa a la meitat de la super-
fície de la seva cantera “ha estat 
el promotor d’un canvi ecolò-
gic i ambiental a la zona”. 
En un comunicat, el director de la 
fàbrica, Oswaldo Pereda, anuncia 
que la intenció és continuar amb 
la restauració ecològica del Turó 
“atenent a les recomanacions 

de la universitat i als criteris 
recollits en la seva autorització 
ambiental”, com l’ús de terres 
naturals per suavitzar els talusos 
i aconseguir-ne la seva integració 
amb el paratge natural.

silvia Díaz | redacció

vista de la part restaurada del turó

serrenho (esquerra) i ferrer, durant la presentació de la nova planta a la premsa

L’aigua de les 
fonts naturals 
no és apta per al 
consum humà

Cap de les fonts naturals d’on 
s’han pogut extraure mostres raja 
aigua amb condicions de salubri-
tat que permetin el consum humà, 
segons les dades facilitades per la 
Regidoria de Salut Pública i Con-
sum. Els estudis, iniciats a final de 
setembre, s’han pogut fer sobre 
les fonts del Tort, Mitja Costa, 
dels Capellans i les basses de Can 
Rocamora i de Can Riera i totes 
les aigües extretes presenten una 
xifra de bacteris prou elevada com 
per recomanar a la població que 
no en begui. No s’han pogut ex-
traure mostres de la font Pudenta 
i, per primer cop en molt temps, 
tampoc a la dels Avellaners ni de 
la dels Caçadors.

Senyalització. L’Ajuntament ha 
comunicat els resultats de les 
mostres als responsables dels 
parcs on estan ubicades les fonts 
–a la Serralada de Marina i al 
Turó de Montcada– i als propi-
etaris dels terrenys on es troben 
les basses perquè s’encarreguin 
de senyalitzar als veïns que hi re-
cullen aigua que no és potable.

silvia Díaz | redacció

El departament de Promoció Eco-
nòmica organitza els dies 3 i 5 de 
novembre dues jornades formati-
ves, de quatres hores cadascuna, 
sobre les tècniques de màrqueting 
online que poden ajudar les em-
preses a desenvolupar millor el seu 
negoci i introduir-se en mercats 

canviants i competitius. Les classes 
es faran a la Biblioteca Elisenda de 
Montcada, de 10 a 14h. Les perso-
nes interessades han de posar-se 
en contacte amb el servei, a través 
del telèfon 935 648 505 o enviant 
un correu electrònic a l’adreça lca-
sado@montcada.org | SD

> Seminari sobre màrqueting ‘online’
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La plantilla d’Aismalibar ha fet 
públic un comunicat on es mostra 
“indignada” per les declaracions  
fetes pel director general, Felip Bal-
sells, a la La Veu, on acusava els 
treballadors de ser els culpables 
del tancament de l’empresa per 
no acceptar l’Expedient de Regu-
lació d’Ocupació (ERO) de l’abril 
passat, que suposava l’acomiada-
ment del 75% de la plantilla, ni 
el pla de viabilitat. “Els empleats 
no tanquem empreses, només 
volem treballar-hi de forma dig-
na”, conclou l’escrit, que remarca 
que des que el Grup Sarasola va 
comprar la companyia “només ha 
buscat un benefici immobiliari”. 
Per al personal  hi ha un seguit de 
fets ocorreguts a partir del 2002 
que corroboren aquesta afirmació. 

Antecedents. En aquell any Ais-
malibar va vendre la producció de 
flint (terra sintètic) a Flint Lamina-
dos, on el Grup Sarasola té el 50% 

de les accions. “El producte va 
costar a Aismalibar molts diners 
i anys d’investigació per obtenir 
una alta qualitat que, quan es va 
aconseguir, es va vendre”. Des-
prés d’aquesta operació, l’empresa 
va fer un ERO per acomiadar el 
25 % de la plantilla.
En el document emès també es 
recull que la direcció va vendre el 
magatzem –unes modernes instal-
lacions remodelades al 1998– a 
l’empresa Antagone XXI, amb els 
mateixos accionistes que Aisma-
libar. Amb els diners aconseguits 
van comprar,  juntament amb An-
tagone, una companyia italiana en 
fallida que, segons el comitè, no va 
durar ni un any. Els treballadors 
expliquen que Aismalibar ha pagat 
fins ara un lloguer molt alt a Anta-
gone per l’ús del magatzem.
Respecte a la proposta d’indemnit-
zació de l’empresa –30 dies per any 
treballat i una plaça de pàrquing 
per als de més antiguitat el que 
representa entre 40.000 i 50.000 

euros, segons Balsells– els sindicats 
asseguren que l’oferta té un parany 
perquè limita a 12 mensualitats la 
quantitat a percerbre. “El resultat 
global hauria estat similar al que 
hauríem cobrat amb Fogasa, el 
mínim que marca la llei de 20 
dies per any, o sigui, uns 27.000 
euros”, assenyala el comunicat 
fet pels treballadors.

AISMALIBAR

“Nosaltres no tanquem 
l’empresa, només volem 
treballar-hi dignament”
Els empleats responen les declaracions del director
sílvia Alquézar | Mas rampinyo

Les crítiques a balsells van ser les protagonistes de la concentració ‘Los lunes la sol’ posterior a la publicació de les seves declaracions 

 

Una setantena de persones va assistir a la presenta-
ció del llibre Los hombres pasan, los hechos quedan 
que l’extreballador d’Aismalibar Emilio Cazorla va fer el 
15 d’octubre a l’Auditori. Entre el públic hi havia una 
elevada presència d’excompanys de feina i antics edils, 
ja que del 1979 al 1991 Cazorla va ocupar el càrrec de 
regidor, primer pel PSUC, després pel PCC i finalment, 
per IC. Els seus companys de taula –Santiago Moya, 
Pedro Martínez i Juan Vegas, a la imatge amb Cazorla 
(esquerra)– van destacar la seva “qualitat humana, 
integritat i les seves ganes de treballar” | Lg

Memòries d’un extreballador
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El 13 de novembre és la data límit 
perquè els administradors concur-
sals emetin un informe per deter-
minar el deute i el patrimoni d’Ais-
malibar. El president del comitè 
d’empresa, José Antonio Grillo, ha 
explicat que una de les maniobres 
que buscava la direcció des del 
principi era aconseguir el consen-

timent dels sindicats per hipotecar 
els terrenys i finançar el deute: 
“Hauria estat el nostre final, per-
què hauria passat com amb l’ope-
ració del magatzem; el grup Sara-
sola hauría fet els seus moviments 
i ens hauríem quedat sense diners 
i sense patrimoni, que és l’única 
garantia que tenim avui dia” | SA

> El 13 de novembre és la data clau
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L’Ajuntament ha presentat la seva proposta al responsable de Foment en temes de l’Adif

Jordi prat es compromet a estudiar 
el projecte sobre el futur de la zona

ESTACIÓ DE BIFURCACIÓ

El delegat del Ministeri de Foment 
pels assumptes de l’Adif, Jordi Prat, 
ha assumit el compromís d’estudiar 
“en el mínim temps possible” la 
proposta de la zona ferroviària de 
l’estació de Montcada Bifurcació, 
segons va explicar l’alcalde, César 
Arrizabalaga (PSC), després de la 
reunió que va mantenir amb ell el 
23 d’octubre. Posar en contacte 
el consistori amb Prat va ser un 
dels compromisos expressats pel 
director general d’infraestructures 
ferroviàries, Carlos María Juárez, 
que el 9 d’octubre es va reunir 
amb representas municipals.

Objectius. El projecte pretén millo-
rar l’accés al municipi i la circulació 
del carrer de Bifurcació, incremen-
tar el nombre d’aparcaments al bar-
ri i acostar l’estació de Bifurcació al 
nucli urbà. La proposta municipal, 
consensuada amb el veïnat de Can 
Sant Joan, pretén també donar una 
solució al conflicte provocat per la 
construcció de la nau de manteni-
ment de l’Adif al sector.

silvia Díaz l redacció
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> gallecs passa a ser un espai d’interès natural
La Generalitat ha incorporat Gallecs al Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), 
que estableix la xarxa d’espais naturals protegits a Catalunya. La inclusió de 
Gallecs ve donada per “la vulnerabilitat i la fragilitat d’aquest espai agrícola” 
i té per objectiu protegir un dels paisatges més característiques de la plana del 
Vallès. Situat entre el Vallès Oriental i l’Occidental, l’espai verd té una superfície 
de gairebé 700 hectàrees, distribuïdes entre set municipis de les dues comar-
ques, entre ells, Montcada i Reixac, amb 32 hectàrees de zones verdes, –no s’hi 
inclou la urbanització de l’Estany de Gallecs, adscrita al consistori local | SD

L’Entitat del Medi Ambient (EMA) fa el 31 d’octubre (10h), la Trobada de com-
postaires metropolitans 2009, a la qual estan convidades les 1.500 famílies 
que arreu de Barcelona s’han adherit al programa de compostatge casolà, 
que a Montcada coordina el servei municipal de Medi Ambient i en què hi 
participa una vuitantena d’habitatges. L’acte es farà al CEIP Colònia Güell, a 
Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat) | SD

> Trobada de compostaires metropolitans
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Les companyies 
d’autobusos 
fan vaga
silvia Díaz | redacció

Els treballs per desmantellar la química Daicolorchem, l’antiga Intorsa, han 
començat amb l’extracció de les plaques d’uralita del sostre. Des del juny 
passat no queda cap treballador a la fàbrica de la Ribera. La companyia, 
amb oficines a Barcelona i dues plantes a Tortosa i Hongria, es troba im-
mersa en un replantejament global del seu negoci | SD

> Desmantellament de Daicolorchem

El túnel de la Línia d’Alta Velocitat 
(LAV) ha travessat ja el riu Ripoll 
i  es troba a la cruïlla entre el pont 
de ferro de Renfe i l’avinguda de 
la Ribera. En total, la tuneladora 
ha perforat 390 metres. Així ho 
van anunciar els tècnics de l’Adif 
en la visita organitzada per als 

components del Pla Estratègic de 
Montcada que es va fer el dia 28. 
Una vegada acabat, el túnel tindrà 
una llargada de 3.017 metres des 
del pou d’atac, al costat de l’Escola 
Bressol Font Freda, fins a la sorti-
da, ubicada a prop del camp de 
futbol de Vallbona | SA

> El túnel de la LAV ja ha travessat el riu Ripoll

Assemblea de la 
plataforma pel 
soterrament 

La Plataforma Tracte Just-Soter-
rament Total ha convocat una 
assemblea per al 5 de novembre a 
l’Abi (20h), per informar el veïnat 
de com s’està desenvolupament 
el procés per al soterrament de la 
línia de tren de Portbou al seu pas 
pel municipi. La darrera reunió 
convocada pel col·lectiu va tenir 
lloc el 12 de febrer. “Entenem 
que, després de tants mesos, val 
la pena trobar-nos amb la gent 
i intentar respondre els seus 
dubtes”, ha explicat el portaveu 
de la Plataforma, Jaume Relat.

Tram Montcada-Trinitat. L’em-
presa Idom es troba en aquests 
moments enllestint el projecte 
constructiu, que podria estar 
acabat abans de final d’any. El 
soterrament de la línia de Port-
bou afectarà un tram de 5,2 qui-
lòmetres –des de Vallbona fins 
al Pla d’en Coll–, que coincideix 
amb el traçat de la Línia d’Alta 
Velocitat (LAV). El soterrament 
de la línia convencio nal combi-
narà l’ús de tuneladora amb el 
sistema que s’ha fet servir per 
soterrar la C-17.

silvia Díaz | redacció

Al tancament d’aquesta edició, els 
sindicats de les empreses de trans-
ports de viatgers per carretera ha-
vien convocat una vaga del sector 
per als dies 29 i 30 d’octubre i 12 
i 13 de novembre, com a protesta 
pel desacord amb la patronal en la 
negociació del conveni col·lectiu. 
A Montcada hi estava convocat el 
personal de les companyies Trans-
ports Metropolitans de Barcelona 
(TMB) –que gestiona les línies 96, 
103, 155 i 156– Sagalés –responsa-
ble dels serveis que arriben fins al 
Vallès Oriental i Santa Perpètua–, 
Sarbus i Font, que gestionen les 
línies cap a la universitat i a Barce-
lona per Terra Nostra.

Servei especial. Amb motiu de 
Tots Sants, TMB reforça fins al dia 
30, en horari de matí, la línia 103, 
que arriba al cementiri de Collse-
rola –amb parada a gairebé tots els 
barris– i que normalment funciona 
els caps de setmana i els festius. Els 
dies 31 d’octubre i 1 de novembre, 
en comptes d’un vehicle, TMB 
disposarà de dos autobusos per 
donar resposta a la major afluència 
de veïns al cementiri.
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RECORDS DE LA SALLE
La trobada d’exalumnes, 
en el marc del centenari, 
reuneix força assistents

SUBVENCIONS
Participació Ciutadana ha obert 
el termini perquè les entitats 
demanin el ajuts per al 2010

pàg. 17 pàg. 16

L’aparició de les denominades xar-
xes socials d’Internet, com ara Fa-
cebook, Myspace o Tuenti, ha co-
mençat a modificar el concepte de 
les relacions personals, col·lectives 
i, fins i tot, laborals. Molts hi han 
trobat una fórmula per mantenir 
el contacte amb antics companys 
d’escola, de l’institut o de feina 
o bé per relacionar-se amb el seu 
entorn més pròxim d’una forma 
diferent a la presencial. Aquests 
webs van més enllà del xat –el fa-
mós messenger– ja que permeten a 
l’usuari crear una mena de pàgina 
web personal, en la qual pot intro-
duir els seus gustos musicals, cultu-
rals, esportius; convidar els amics 
a esdeveniments de tota mena i fer 
convocatòries. 
La possibilitat de fer extensius els 
missatges a molta gent i de forma 
molt ràpida ha traspassat l’àmbit 
individual i entitats, organitzacions 
i partits polítics les fan servir per  
donar a conèixer les seves notícies 
o actes i les empreses, per donar di-
fusió dels seus productes i serveis. 

Si entrem a la xarxa més popular, 
Facebook, i busquem el nom del 

municipi en l’apartat de grups, hi 
apareixen gairebé 200 registres, de 
grups de diversa índole. Un dels 
més multitudinaris és ‘Montca-
da i Reixac’, amb més d’un miler 
d’usuaris, format per persones vin-
culades a la població, que hi dei-
xen missatges de tot tipus. 

També n’hi ha d’àmbits més con-
crets, com usuaris de Montcada 
Aqua, oients de Montcada Ràdio, 
o d’altres vinculats a centres edu-
catius, entitats esportives, partits 
polítics o a espisodis passats, com 
un de l’antiga discoteca Anònim o 
un altre d’alumnes de la desapare-
guda acadèmia Lis. 

Utilitat. Alguns col·lectius han tro-
bat en Facebook una major utilitat 
i el fan servir per donar difusió de 
les seves reivindicacions. La plata-
forma ‘Los lunes al sol’, actualment 
amb més de 300 components, la 
van crear treballadors d’Aismali-
bar i, mica en mica, s’hi han adhe-
rit amics, familiars, excompanys i 
empleats d’altres fàbriques. “Mol-
ta gent ens ha conegut pel Face-
book i ara ens intentem ajudar a 
través de la xarxa”, ha explicat el 

coordinador del grup, Jordi Danta. 
En altres casos, Facebook és el bres-
sol de moviments socials. El grup 
‘Montcada, no a la zona blava’ va 
néixer a la xarxa arran dels proble-
mes d’aparcament al centre. El grup 
ha crescut ràpidament i ara té gaire-
bé 500 agregats. “La supressió de 
més places per les obres al carrer 
Guadiana ens fa pensar que en 
tindrem més”, ha subratllat el seu 
creador, Josep Tort. 
El grup d’Adimir, amb uns 200 
agregats, permet a l’entitat donar 
informació de tota mena i traspas-
sar fronteres. “Ens fan consultes 
fins i tot des de l’Amèrica Llati-
na”, ha explicat l’administradora, 
Ana Ballesta. 

XARXES SOCIALS

silvia Díaz | redacció

Entitats i grups troben en ‘Facebook’ una 
nova fórmula per difondre la seva activitat
Exalumnes d’escoles, clubs esportius, usuaris d’equipaments municipals, entre molts altres, han creat el seu espai propi a la xarxa

el portal social facebook (a la imatge) és una de les xarxes socials que més de moda està en aquests moments

Les xarxes socials han 
permès als col·lectius 
difondre les seves 
notícies de forma 
ràpida i multitudinària
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els ‘enganxats’ i els que ‘passen’ de ‘facebook’
Fran Díaz, veí de Can Sant Joan, 
té més de 300 amics agregats al 
seu Facebook. “Em vaig crear un 
compte per diversió i em vaig 
adonar que té moltes aplica-
cions lúdiques –explica– i amb el 
pas del temps he contactat amb 
gent de la qual feia anys que no 
en sabia res”. Aquest jove reco-
neix que només té un contacte 
freqüent amb un 10% dels seus 
agregats i que té cura de no posar 
en perill la seva intimitat ni la de 
terceres persones.  
En canvi, Mari García, de Mas 
Rampinyo, es mostra antiface-

book: “M’agrada tenir contacte 
amb els meus amics i els que 
em coneixen ja saben de mi per-
què ens veiem amb freqüència”. 
També considera que Facebook 
“acaba amb la intimitat de les 
persones” i trenca amb el pas 
natural del temps: “Si hi ha gent 
amb la que he perdut el contacte 
ha estat per algun motiu”, diu. 
José Moreno, del centre, fa poc 
s’ha aficionat al xat però té clar 
que no farà servir Facebook: “He 
sentit dir que l’empresa s’apropia 
de per vida de les teves imatges i 
això no m’agrada gens” | SD

Facebook ha estat el 
bressol de moviments 
reivindicatius, com el 
contrari a les zones 
blaves de Montcada
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L’Ajuntament va oferir al Kursaal una jornada informativa dinamitzada per l’especialista Marta Tura

Empreses amb seu a Montcada es 
formen per millorar el pla d’igualtat

Elaborar una bona diagnosi, ana-
litzar la representativitat de les do-
nes, seleccionar el personal amb 
criteris d’igualtat, formar-se en 
matèria d’assetjament i estudiar 
les formes de contractació són al-
gunes de les premises fonamentals 
que ha de tenir en compte una em-
presa a l’hora d’elaborar i aplicar 
un pla d’igualtat d’oportunitats. 
El Kursaal va acollir el 23 
d’octubre una jornada formati-
va, organitzada per la Regido-
ria de Dona i Igualtat, durant la 
qual l’especialista Marta Tura va 
explicar, entre d’altres,  el marc 
teòric dels plans d’igualtat i els 
indicadors que mostren que una 
firma està aplicant correctament el 
projecte, en base a uns paràmetres 
elaborats pel grup GIOPACT, 
vinculat la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC) i aprovats 
per l’Institut Català de les Dones. 
“El principal és fer una bona 
diagnosi i tenir clar quins cà-
rrecs ocupen les dones i els ho-
mes”, va indicar Tura. 

silvia Díaz | Can sant joan

DONA-HOMEAdhesions al 
pacte contra la 
violència 

Les entitats que vulguin formar 
part del Pacte ciutadà contra la 
violència de gènere, impulsat per la 
Regidoria d’Igualtat, tenen temps 
fins al 10 de novembre per for-
malitzar el procés.  Les adhesions 
s’han de fer dirigint-se al departa-
ment municipal, situat a l’edifici 
de l’Ajuntament (avinguda de la 
Unitat, 6) o a l’Oficina d’Atenció 
a la Dona, ubicada a la Casa de la 
Vila (Major, 32). També es pot en-
viar un correu electrònic a l’adreça 
cespunya@montcada.org o bé trucar 
als telèfons 935 726 474 (extensió 
1079) o 935 651 122. Al tanca-
ment d’aquesta edició s’hi havia 
afegit una quinzena d’entitats.

Compromisos. El Pacte, que es 
va presentar públicament l’1 
d’octubre, és un document que re-
cull els compromisos del consistori 
i les associacions en la lluita contra 
la violència vers les dones, com 
el treball per fer de Montcada un 
espai lliure de violència, la visualit-
zació de la realitat i l’amplitud de 
la xacra –no ser còmplices del si-
lenci– i expressar-ne públicament 
el rebuig, entre d’altres.

silvia Díaz | redacció
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NOU CURS

El col·lectiu es va crear fa tres anys per aconseguir que Montcada eduqui en la diferència

La CNEE vol incorporar al grup més 
famílies i professionals de l’educació

La Comissió de Necessitats Edu-
catives Especials (CNEE) s’ha 
fixat com a principal repte per a 
aquest nou curs incorporar a la 
seva dinàmica de treball més fa-
mílies, personal docent i altres 
professionals de l’educació. Per 
aconseguir-ho, l’entitat mantin-
drà reunions amb els consells 
escolars dels centres de primària 
i de secundària i amb els equips 
directius. Un altre objectiu és la 
creació de més aules USEE, per a 
alumnes que presenten alguna di-
ficultat en l’aprenentatge, “sobre-
tot a secundària, on encara no 
n’hi ha habilitada cap”, ha expli-
cat Carolina Ibáñez, portaveu de 
la CNEE. La primera d’aquestes 
experiències es va posar en marxa 
fa dos cursos al CEIP Reixac.
La comissió també vol continuar 
amb el seu programa formatiu per 
a famílies i professionals, treballar 
en xarxa amb les escoles, altres en-
titats i l’Ajuntament, convocar una 
nova edició del treball de recerca 
–centrat en el món de la discapa-
citat– i fer altres activitats, com 
exposicions i xerrades. 

Calendari. Tots aquests objec-
tius es van posar en comú a la 
primera reunió de les famílies 
que la CNEE va convocar el 
22 d’octubre al CEIP Reixac. 
Aquestes trobades s’han traslladat 
enguany als dijous, a les 19h al 
centre del carrer Doctor Buxó, i la 
propera es farà el 3 de desembre. 
Les reunions amb tots els mem-
bres del col·lectiu –mares i pares, 
representants d’entitats i profes-
sionals de l’educació– es faran 
d’ara en endavant els dimarts (en 
comptes dels dilluns), a la Casa de 
la Vila, a les 15.15h, i la primera 
tindrà lloc el 10 de novembre.

silvia Díaz | Montcada

els alumnes de l’aula Usee del reixac conviuen amb total normalitat amb la resta dels companys

 Condis i Lafarge, dos exemples a Montcada

Bona part dels assistents a la jor-
nada eren de la cadena de su-
permercats Condis, que té la seu 
central al Pla d’en Coll. La firma 
té dissenyat el pla d’igualtat i ha 
començat a executar-lo. “Hem 
de dissenyar fórmules per esten-
dre el missatge de llenguatge no 
sexista a la plantilla i estratègies 
perquè tothom en prengui cons-

ciència”, ha explicat Lori Hernán-
dez, tècnica de RRHH. Per la seva 
banda, la presidenta del comitè 
d’empresa de Lafarge, Conchi 
Jiménez, va explicar que la firma 
–d’un sector, el ciment, on sempre 
han predominat els homes– està 
en fase de recollida d’informació i 
afirma que “a priori, creiem que 
ho estem fent bé” | SD

 Acord amb Dapsi
El Centre de Desenvolupament 
Infantil i Atenció Precoç (Dap-
si) i l’Ajuntament han renovat el 
conveni per atendre els infants 
i les famílies amb necessitats 
especials, derivades per situa-
cions eco   nòmiques o socials 
que puguin generar problemes 
de conducta o d’adaptació so-
cial. L’acord té una durada d’un 
any i l’aportació municipal és de 
12.524 euros. Les instal·lacions 
del Dapsi estan situades al ca-
rrer Doctor Buxó  | SD

SI
lV

IA
 D

ÍA
Z

Els CAp ja fan 
servir la recepta 
electrònica

El CAP de la plaça Lluís Com-
panys i el de Les Indianes (Pla d’en 
Coll) han implantat la recepta elec-
trònica, un sistema que opera en 
temps real i amb el qual ja no cal 
desplaçar-se a l’ambulatori només 
per recollir la prescripció mèdica. 
La  recepta electrònica es gestiona 
des de qualsevol farmàcia i és espe-
cialment útil per a persones grans, 
amb problemes de mobilitat o pa-
cients amb patologies cròniques.  
Amb aquest sistema s’evita acu-
mular medicaments als domicilis i 
es pot exercir un major control en 
el tractament de cada persona. 
La regidora de Salut Pública, M. 
Carmen González (CiU), ha des-
tacat que el sistema “permet re-
duir la burocràcia a l’extensió 
de receptes i disminuir les visites 
i la càrrega del metge així com 
l’acumulació de medicaments a 
casa”. El pacient pot obtenir el seu 
tractament en qualsevol farmàcia 
facilitant la seva targeta sanitària. 
El document recull la informació 
completa del tractament, El 70% 
del personal mèdic dels ambula-
toris montcadencs ja fa servir la 
recepta electrònica.

silvia Díaz | redacció

L’especialista Marta tura, a l’esquerra, durant la jornada, amb dos representants de Condis
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FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ

Es tracta d’un programa pilot que han posat en marxa la Diputació i el Servei d’ocupació de catalunya (Soc)

La Biblioteca central acull cursos 
d’alfabetització digital per a aturats

Francisco Molero, de 52 anys 
i veí de la Ribera, està a l’atur 
des del passat desembre quan 
l’empresa de Badalona on treba-
llava va fer reducció de perso-
nal. Ell és un dels aturats mont-
cadencs que ha participat en els 
cursos d’alfabetització digital que 
es fan a la Biblioteca Elisenda de 
Montcada, un dels equipaments 
seleccionats per acollir aquesta 
experiència pilot que impulsen la 
Diputació de Barcelona i el Servei 
d’Ocupació de Cataluna (SOC). 
“Els cursos estan bé però són 
poques hores per a algú que, 
com jo, comença de zero en el 
món de la informàtica”, opina 
Molero. Els mòduls consten de 
10 hores i pretenen que l’alumne 
assimili els coneixements infor-
màtics bàsics per buscar feina.

Iniciació. Navegar per Internet, 
utilitzar el correu electrònic i re-
dactar un currículum són alguns 

dels continguts dels cursos, els 
destinataris dels quals són per-
sones inscrites a les Oficines de 
Treball de la Generalitat. Segons 
el professor, Pau Blasco, “la mit  -
ja na  d’edat dels alumnes és 

de 45 anys i, per a molts, és la 
primera vegada que toquen un 
ordinador”. Aquest també és el 
cas d’Amalia Serrano, veïna de 
Terra Nostra de 46 anys, que vol 
posar-se al dia per trobar feina. 

“M’haig d’espavilar perquè el 
meu marit i jo estem a l’atur”, 
explica. Per ara els cursos estan 
plens, però els interessats poden 
apuntar-se en una llista d’espera 
que elabora la Biblioteca.

Laura grau | Pla d’en Coll
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Amalia serrano i francisco Molero, en situació d’atur, escolten les explicacions del professor en una sala de la biblioteca elisenda de Montcada

Nous cursos 
per treballar en 
l’atenció a les 
persones
silvia Díaz | redacció

L’Ajuntament s’ha adherit al Pacte 
iniciatives locals d’ocupació per a la 
qualitat i la dinamització del sector de 
serveis a les persones (ILOQUID), 
promogut per la Diputació de 
Barcelona, que vol treballar 
amb les poblacions de la demar-
cació per optimitzar els recur-
sos i millorar la formació que 
s’imparteix als usuaris. Serveis 
Socials i Promoció Econòmica 
seran els departaments munici-
pals encarregats de gestionar el 
projecte, que es posarà en marxa 
l’any vinent. 

Objectius. El pacte proposa mi-
llorar l’ocupació a través de la 
realització d’itineraris integrals 
d’inserció sociolaboral, promoure 
la prestació de serveis profes-
sionals de qualitat i afavorir la 
creació d’ocupació en el sector 
de serveis a les persones. El cost 
total del projecte és de 12 milions 
d’euros. A aquesta iniciativa s’han 
afegit 23 ajuntaments del Vallès 
Occidental, el Consell Comarcal 
i el Consorci per l’Ocupació i la 
Promoció Econòmica.
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> Èxit de participació a l’itinerari de les aigües

> Carlos Cuevas promociona el comerç local
El popular actor montcadenc 
Carlos Cuevas –conegut per la 
seva participació a la sèrie de 
TV3 Ventdelplà– protagonitzarà la 
nova campanya de promoció que 
prepara Montcada Centre Comerç 
(MCC) per reactivar la vida comer-
cial del centre ara que les obres 
del carrer Major entren en la recta 
final. La campanya, que es posarà 
en marxa a mitjan de novembre i 
s’allargarà fins al gener, coincideix 
amb el Pla de Dinamització Comer-
cial que estan redactant conjuntament la Regidoria de Comerç i la junta de 
l’MCC per revitalitzar el principal eix comercial de Montcada | Lg

ENTITATS

Els impresos pertinents es poden descarregar des del web del consistori, www.montcada.cat

L’Ajuntament obre el termini per 
sol·licitar les subvencions del 2010

Fins al 7 de desembre, les entitats 
del municipi poden presentar al 
registre general de l’Ajuntament 
–a l’Oficina d’Atenció Ciutadana– 
la sol·licitud per demanar la sub-
venció municipal per al 2010. Per 
poder optar a la convocatòria les 
associacions han d’estar inscrites 
al Registre Municipal d’Entitats i 
l’activitat per a la qual es demani 
col·laboració econòmica ha de ser 
d’interès general. 
Als impresos de petició i tramitació, 
que es troben disponibles al web 
montcada.cat, cal especificar els 
projectes per als quals es demana 
la subvenció, que pot ser de dife-
rents tipus: ordinària, per a activi-
tats concretes o el projecte anual de 
l’associació (cobreix un màxim del 
50% del cost); especial, per a activi-
tats que es duen a terme per interès 
directe de les regidories (com els in-
closos en la Festa Major) i cobreix 
la totalitat del cost; extraordinària, 
per a activitats puntuals, o subven-
ció indirecta, consistent en la pres-

tació per part de l’Ajuntament de 
material divers. A l’hora d’atorgar 
l’ajut, el consistori valorarà posi-
tivament que les activitats presen-
tades fomentin la vida associativa 
i la participació ciutadana. També 
s’apostarà pels projectes innova-
dors que afavoreixin la creativitat 
i la participació de grups de dones, 
així com la potenciació de valors 
com la integració, la solidaritat i la 
sostenibilitat mediambiental. 

Curs per a entitats. Una desena 
d’entitats ha participat al nou 
curs de creació de pàgines web 
per a entitats, promogut per la 
Regidoria de Participació Ciuta-
dana, per tal que tinguin un espai 
propi allotjat al portal municipal 
www.montcada.cat. El taller, que va 
acabar el 29 d’octubre, ha permès 
als participants conèixer les eines 
necessàries per posar en marxa i 
dinamitzar el seu propi portal. 

Pilar Abián | Montcada

el responsable del curs d’entitats, Dani Molina (al fons), durant una classe del curs de webs
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Més de 60 persones van participar a la visita a les cases de l’Aigua de 
Montcada i la Trinitat i el Rec Comtal que el servei de Medi Ambient i el 
centre cívic del barri de Barcelona van organitzar el 25 d’octubre, dins de 
les activitats de natura de tardor. Els participants van fer un recorregut a 
peu pels elements patrimonials que recorden el pas del rec entre les dues 
ciutats –a la imatge, una aturada a Vallbona. Entre els assistents hi havia la 
regidora de Medi Ambient de Montcada i Reixac, Eva Gonzalo (PSC) | SD
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Treball comunitari per 
convalidar condemnes

Les associacions que ho desitgin 
es poden adherir a un programa 
promogut pel departament de Jus-
tícia de la Generalitat que consis-
teix a que persones acusades d’un 
delicte lleu o menys greu –com 
els delictes contra la seguretat del 
trànsit– canviïn la condemna de 
presó per treballs en benefici de la 
comunitat. 
El projecte pretén reduir el risc 
de reincidència i té una finalitat 
educadora. Els participants faran 
feines no retribuïdes d’utilitat pú-

blica o d’interès social per reparar 
la comunitat per la infracció co-
mesa, de caràcter diari, amb un 
màxim de 8 hores. 
Les entitats interessades s’han de 
posar en contacte amb l’Àrea de 
Mesures Penals Alternatives del 
departament, trucant al telèfon 
932 140 100 o bé enviant un 
correu electrònic a l’adreça justi-
cia@gencat.cat. L’Ajuntament ha 
fet una crida a través del portal 
municipal d’entitats a Internet per 
demanar la col•laboració de les 
associacions en el programa.

silvia Díaz | redacció

 Ajut de 5.000 euros per al foment de les AMPA
L’Oficina de Participació Ciutada-
na de la Diputació de Barcelona 
ha atorgat a l’Ajuntament una 
subvenció de 5.000 euros per 
tal de continuar desenvolupant 
el projecte de dinamització de 
les AMPA, iniciat l’any passat, 
amb l’objectiu d’afavorir espais 
de relació i coneixement entre 
les associacions, identificar as-
pectes de consens i facilitar la 

seva participació. El projecte 
contempla també l’elaboració 
d’un Manual d’AMPA, que ser-
veixi de guia per a les persones 
que s’incorporin a una junta. 

Propera reunió. La pròxima tro-
bada de les entitats per crear 
una coordinadora d’AMPA tin-
drà lloc l’11 de novembre al 
CEIP El Viver, a les 18h | SD

Alquilo párking para coche y moto en 
la calle Pascual, al lado del Ayuntamiento. 
Interesados llamar al 93 359 01 15.
Señora con buenas referencias se 
ofrece para hacer trabajos de limpieza 
de hogar, cada semana, cada quince días 
o una vez al mes. interesados llamar al 
661 483 003.
Se alquila el bar ‘El obrero’, en pleno 

funcionamiento, en calle triangle (Can sant 
joan). Precio a negociar. interesados llamar 
al 629 657 844 o al 649 411 396.
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, máquina 
registradora, báscula. 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.

taulell d’anuncis gratuïts     tel. 935 726 491

Les entitats locals poden adherir-se al programa de Justícia
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CENTENARI DE LA SALLE

El pintor Josep Quintero és l’autor del logo de l’efemèride

Emotiva trobada d’antics 
alumnes del col·legi

Desenes d’exalumnes de La Salle 
es van retrobar el 25 d’octubre al 
col·legi per participar a la festa or-
ganitzada en el marc del centenari. 
Records d’infantesa i joventut es 
van compartir durant un esmorzar 
que es va fer al pati del centre i al 
que va seguir la inauguració d’una 
exposició fotogràfica, ‘100 anys fent 
poble’, que també es podrà veure al 
Kursaal, La Unió i la Casa de la 
Vila. La mostra recull imatges de 
diferents promocions al llarg de la 
història de La Salle i també d’altres 

sobre l’evolució de l’edifici i fets his-
tòrics, com la riuada del 1962.

Logo commemoratiu. El pintor 
montcadenc Josep Quintero és 
l’autor del dibuix que il·lustra el 
cartell dels 100 anys. L’emblema, 
que apareix al calendari i a les 
samarretes fetes pel centre per 
l’efemèride, mostra una imatge 
de l’edifici de escolar en què el 
número 100 s’identifica amb les 
finestres. Els calendaris es poden 
comprar al preu de 10 euros i les 
samarretes, a 7 euros. 

Pilar Abián | Pla d’en Coll
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La construcció del mural gegant amb el 350 es va fer a les 15.50h per fer coincidir la xifra límit de diòxid de carboni amb l’horari de l’acció

El CEIp Turó participa a la campanya 
mundial per limitar els nivells de CO2

DIA INTERNACIONAL D’ACCIÓ CLIMÀTICA

Amb el lema ‘No més de 350!’ els alumnes van fer un número gegant sobre la nova pista esportiva

El CEIP El Turó va celebrar el Dia 
Internacional d’Acció Climàtica, 
que oficialment és el 24 d’octubre, 
amb una acció simbòlica al pati de 
l’escola –recentment remodelat– el 
dia 23, que va consistir en la cons-
trucció a tamany gegant del nú-
mero 350 amb la participació dels 

alumnes com a part dels dígits. 
L’acció és una més de les milers 
que es van fer arreu  del món el 
mateix dia per tal de demanar a les 
administracions un tractat climàtic 
que vetlli perquè les emissions de 
diòxid de carboni a l’atmosfera no 
superin la xifra de 350. Segons els 
científics, si la concentració atmos-

fèrica de CO2  continua per sobre 
de les 350 parts per milió, el plane-
ta haurà de fer front a greus desas-
tres en termes humans i naturals. 
Segons Imma Espinosa, mestra 
del centre, “l’acció s’emmarca en 
la filosofia d’Escola Verda i s’ha 
fet després que els alumnes ha-
gin treballat el tema a classe”.

Laura grau | Montcada 

L’exalumne de La salle joan riera mostra fotografies antigues als qui van ser companys d’escola
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Ramon Sánchez porta cinc anys treballant al centre, contractat per una empresa externa

ESCOLA D’ADULTS

Alumnes i professors es manifesten 
contra l’acomiadament del conserge

el grup d’estudiants i professors van recórrer a peu el camí de Can sant joan a l’Ajuntament

Xerrades sobre 
infants i joves i 
l’entorn familiar
silvia Díaz | redacció

L’Àrea Social de l’Ajuntament or-
ganitza al novembre el cicle ‘Dub-
tes, neguits i curiositats en el pas 
de primària a secundària’, que es 
materialitzarà en quatre xerra-
des a diversos centres educatius 
del municipi, totes en horari de 
15.15 a 17h. La primera es farà el 
4 de novembre al CEIP Reixac, 
sobre la sexualitat i l’afectivitat 
a l’adolescència. El CEIP El Vi-
ver acollirà el dia 10 una xerrada 
sobre conflictes, expectatives i 
satisfaccions en el marc familiar. 
Al CEIP Mitja Costa, el dia 17, 
es parlarà sobre com implicar 
els fills en les tasques de la llar i 
el dia 24 hi haurà una xerrada al 
CEIP Elvira Cuyàs sobre hàbits i 
estils de vida saludable i compor-
tament alimentari. Els interessats 
a assistir-hi han de reservar plaça, 
al telèfon 935 726 474 o bé enviar 
un correu electrònic a l’adreça aa-
randa@montcada.org. 
El cicle forma part del projecte 
‘Espai de relació familiar’, que 
ofereixen diferents regidories a 
les famílies, amb el suport de les 
AMPA, per tal que puguin com-
partir experiències i fer extensius 
els seus dubtes a professionals del 
món educatiu.

 Preinscripció extraordinària a Can Casamada
Les famílies interessades a matri-
cular els seus fills a l’aula de na-
dons de l’escola bressol municipal 
Can Casamada (8 places) hauran 
de fer la inscripció del 2 al 6 de 
novembre a les instal·lacions pro-
visionals del centre, a l’escola de 
la plaça Lluís Companys. Està pre-
vist que l’aula obri portes el 7 de 
gener de 2010. El procés s’adreça 
als nens i nenes nascuts entre l’1 

de gener i el 31 d’agost de 2009 
ja que els matriculats han de tenir 
un mínim de 4 mesos. Les famílies 
amb infants d’aquesta edat han 
rebut una carta de l’Ajuntament, 
amb les dates, la puntuació a efec-
tes del barem i la documentació 
necessària per fer la preinscripció. 
Per a més informació, contactar 
amb Can Casamada (935 646 
801) o bé amb el consistori | SD

Un centenar d’alumnes i profes-
sors de l’Escola d’Adults es va 
manifestar el 28 d’octubre a les 
portes de l’Ajuntament contra la 
decisió de prescindir del  conserge 
de centre, Ramon Sánchez. Se-
gons el manifest que va llegir la 
directora, Adela Gràcia, “és una 
injustícia acomiadar d’una ma-
nera tan brusca i sobtada una 
persona que ha contribuït a fer 
gran l’escola amb la seva pro-
fessionalitat i qualitat humana”. 
Sánchez porta cinc anys fent les 
tasques de conserge i informador 
al centre, contractat a través d’una 
empresa externa. Ara, el seu lloc 
l’ocuparà un funcionari. 
Fonts municipals han explicat que 
la decisió de prescindir de personal 
extern és deguda a l’optimització 
de recursos donat el context de cri-
si i que en cap moment s’ha dubtat 
de la professionalitat de Sánchez. 
Representants de l’Ajuntament 
s’han reunit amb la direcció de 
l’Escola per explicar-li la situació i 
el dia 30 es trobaran també amb el 
Consell Escolar del centre.
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> primer Consell Escolar Municipal del curs

> Trobades setmanals de nens de preescolar
El grup autodenominat Pares i Nens de Preescolar ‘Les Marietes’, format ma-
joritàriament per famílies de Mas Rampinyo, ha reprès les trobades setmanals, 
que es fan els dimarts al matí, de 10 a 12h, al local de l’AV del Gurugú, al pas-
seig Sant Jordi de Mas Duran. La iniciativa la van posar en marxa el febrer tres 
mares amb fills menors de 3 anys que buscaven una alternativa al parc i un 
“entrenament” per a la futura escolarització dels infants. El seu objectiu és que 
les persones que cuiden nens en edat preescolar, siguin mares, pares o avis, 
disposin d’un espai de trobada on compartir experiències i intercanviar coneixe-
ments. Cada família paga 1 euro a la setmana per cobrir el manteniment de la 
sala i renovar les joguines, que són comunes. Els interessats poden demanar 
més informació trucant al telèfon  630 959 279 | Lg

El primer Consell Escolar Municipal del curs 2009-2010 tindrà lloc l’11 de 
novembre, a les 17.30h, a la Casa de la Vila. L’objectiu de la trobada és 
posar en comú el programa per a aquesta temporada. Entre els punts in-
closos a l’ordre del dia hi ha el pla de treball de la comissió de necessitats 
educatives especials, la situació del projecte de constitució d’una federa-
ció d’AMPA, donar compte de la campanya de matriculació i de la jornada 
de constitució de la plataforma local Diltel –una xarxa local de transició 
d’escola al treball– i presentar els membres de la comissió permanent del 
consell | SD

Laura grau | Montcada
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L’exmilitar d’El Salvador va ser convidat a la presentació d’un llibre que rememora el conflicte

TESTIMONI

Mena explica a Montcada l’intent 
de massacre a Villa El Rosario

Laura grau | Montcada

A l’octubre del 1980, a la petita 
població salvadorenca de Villa 
El Rosario, es preparava un ope-
ratiu de les Forces Armades del 
país. Tot i haver rebut l’ordre de 
massacrar la població civil que hi 
hagués a la zona, el capità encarre-
gat de la missió, Francisco Mena, 
es va negar a complir una ordre 
que contravenia els principis bà-
sics del dret internacional huma-
nitari. El llibre que recull aquest 
episodi del conflicte armat d’El 
Salvador “Rompiendo silencios. 
Desobediencia y lucha en Villa 
El Rosario”, es va presentar el 20 
d’octubre a la Casa de la Vila, amb 
la presència d’un dels seus autors, 
Eduard Balsebre, i un dels seus 
protagonistes, l’exmilitar Francis-
co Mena. L’acte el va organitzar 
la Regidoria d’Integració i Coope-
ració, el responsable de la qual és 
el regidor Carlos Guijarro (PSC), 
que també va ser-hi present. 

Episodi desconegut. Segons Balse-
bre, el llibre recupera un episodi 

desconegut de la història recent 
d’El Salvador “que posa de ma-
nifest que l’opció per la pau és 
sempre possible, fins i tot en un 
context de guerra declarada i 
sota les condiciones més adver-
ses”. Es tracta d’un exercici de me-
mòria històrica que té una espe-
cial rellevància en aquest país de 
l’Amèrica Central, on el conflicte 
armat va durar fins al 1992 i va 
ocasionar més de 75.000 morts i 
8.000 desapareguts. “Villa El Ro-

sario em va canviar la vida i em 
va fer veure que m’equivocava 
de bàndol”, va explicar Mena, 
que després de l’experiència va 
passar a formar part de les files 
del Frente Farabundo Martí de 
Liberación Nacional (FMLN) i, 
després dels acords de pau, va ser 
diputat al Parlament. L’acte tam-
bé va inclou re el passi del docu-
mental “Impossible oblidar. Vila 
El Rosario, 28 anys després”, de 
Jordi Oriola i Mariona Ortiz. 

D’esquerra a dreta, Mena, guijarro i balsebre a la presentació del  llibre a la Casa de la vila
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>Editorial
Més propera

Aparcar en el centro
¿Qué pasa si vives en Montcada Cen-
tro y no dispones de párking propio, 
o lo tienes en la calle del mercadillo 
o sus intersecciones más próximas, o 
tienes un trabajo con horario intensivo, 
o es martes andas despistado y no te 
has enterado o sigues despistado y no 
sabes que aún no son las 17h de un 
miér coles o no tienes un saco inago-
table de monedas en el maletero del 
coche? Pues si no tienes párking pro-
pio debes aparcar en los barrios colin-
dantes los martes y los miércoles tanto 
si quieres como si no. Si tienes párking 
pero está en la calle del mercadillo o 
sus intersecciones más próximas, de-
bes levantarte antes de las cinco de la 
mañana para ir allá donde quieras el 
miércoles de cada semana y no volver 
antes de las cinco de la tarde, porque 
esas calles quedan cerradas y aisladas 
desde la madrugada hasta las 17h. 
Si tienes horario intensivo y vives en 
Montcada Centro, aparca el coche el lu-
nes por la tarde y no lo muevas hasta el 
jueves por la mañana, pero no en zona 
azul, de “límite temporal de estaciona-
miento de pago”, bajo ningún concepto 
como vecino del centro. ¿Dónde dejas 
el coche si llegas al mediodía el martes 
si no lo vas a mover ya hasta el miérco-
les, o el miércoles al medio día si no lo 
vas a mover hasta el jueves? No puedes 
en la zona azul, ni queriendo, ni pa-
gando, ni tampoco puedes en la calle 
del mercadillo y colindantes porque, 
o sigue cerrada o lo va a estar antes 
de que te vayas. Y si un martes andas 
despistado y no eres consciente que es 
martes, y vives en Montcada Centro y 
has aparcado en la calle del mercadillo 
e intersecciones colindantes, prepara 
tu cartera, porque el sablazo de la grúa 
no tiene parangón. Y si sigues despis-
tado y no eres consciente de que aún 
no son las 17h de la tarde de un miér-
coles y entras en la calle del mercadillo 

o colindantes intersecciones y aparcas 
incauto, extenuado de placer por poder 
hacerlo a la primera vuelta, entonces, 
cuenta con la multa pertinente por de-
jar el coche en tu calle. Y si no tienes 
un saco inago table de monedas en el 
maletero y pretendes dejar el coche en 
la famosa zona azul, entonces te dan 
con viento fresco. Además te recuerdo 
que eres vecino de Montcada Centro y 
que esos aparcamientos no son para 
tí, porque para tí no hay aparcamiento 
alguno.

Montse Tonda
Montcada

Sortides en BTT
Com es pot fer descobrir un riu com el 
Besòs als nens? Sí, és aquell riu sobre 
el que passem quan travessem per la 
passarel·la per a vianants de Montcada 
i que està al costat de la carretera, bas-
tant descuidat i molt brut: en el que 
pots trobar-te qualsevol residu, runes, 
contenidors, bicicletes, un cotxe cre-
mat… i un últim fixatge, el ninot de 
Ronald Mc Donald que ara reposa a la 
Riera Seca.
Però també hi ha altres coses que pa-
guen la pena descobrir fent servir una 
bicicleta. Acompanya’m! Gairebé qua-
ranta persones, 18 d’elles nens de 4 a 
12 anys dels col·legis Font Freda, Mitja 
Costa, Sagrat Cor, Reixac i IES Mont-
serrat Miró, vam sortir el 17 d’octubre 
del Pavelló Miquel Poblet, vam passar 
pel costat del CEIP Font Freda i vam 
agafar el camí lateral riu amunt pas-
sant aprop de les obres de l’AVE, horts, 
algun túnel (no del terror però feia una 
mica de por) fins que vam arribar a l’al-
çada de la Llagosta i vam fer un cop 
d’ull a la depuradora per remarcar el 
seu paper fondamental per a la recupe-
ració del riu. Des d’allà vam baixar a la 
llera del riu a on, amb l’ajut d’uns gots 
de iogurt, vam fer uns exercicis de tèc-
nica de zigazaga i equilibri; molt diver-

tit per a tothom. Baixant cap a Mont-
cada vam tenir l’oportunitat de veure 
un parell de bernats bastant properes 
i, abans de tornar al punt de partida, 
vam anar a la llera del riu Ripoll, on a 
més de fer-nos unes fotos, tots els nois 
i noies van poder llençar unes quantes 
pedres des de la vora al riu i algun fins 
i tot va ficar el seu propi peu!
A més, el Consorci per a la Defensa de 
la Conca del Besòs ens va fer arribar 
informació i unes guies ornitològiques 
amb els diferents hàbitats del riu. Crec 
que per als participants infantils la sor-
tida va ser l’oportunitat de descobrir el 
riu Besòs… no us sembla? Us esperem 
a la propera, que serà el 14 de novem-
bre, a les 16h, i sortirem novament des 
del pavelló Miquel Poblet.

Andrés Julián
Montcada en Bici

Història de Montcada
A Montcada hi ha algunes entitats que 
es dediquen a la investigació i divul-
gació de la història del nostre poble, 
com per exemple la Fundació Cultu-
ral, el Museu Municipal, la Agrupació 
Fotogràfica i la Regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament, però també perso-
nes que, a nivell particular, intenten 
aportar els seus coneixements sobre 
la història de Montcada i Reixac.
A tot això caldria afegir-hi un enllaç 
d’Internet que va ser creat el 12 de 
febrer del 2008. Es tracta d’un inte-
ressant “blog” on es pengen articles i 
treballs de recerca i on s’hi pot partici-
par fent comentaris i aportant dades, 
opinions, fotografies i qualsevol tipus 
de documentació per tal d’enriquir la 
informació. Aquest “blog” va ser creat 
per Ricard Ramos Jiménez, una per-
sona a qui li entusiasma la fotografia, 
l’excursionisme, la història en general 
i la de Montcada en particular. Els 
seus treballs son metòdics i acurats, a 
la vegada que molt amens i didàctics.

En Ricard, col·laborador habitual de 
la Fundació Cultural, es un ferm de-
fensor de la recuperació de la memò-
ria històrica. Però no des de un punt 
de vista polític si no des de la vessant 
històrica, objectiva i científica.
Totes les persones que puguin tenir 
interès en aquest “blog” tan sols cal 
que escriguin al Google l’adreça Mont-
cadapost i podran gaudir, aprendre 
i col·laborar amb molts temes rela-
cionats amb la història de Montcada.
Gràcies Ricard. 

Josep Capella i Torrents
Montcada

Escola d’adults
Avui és un dia trist en la història 
de l’Escola d’Adults. Quan hauríem 
d’estar eufòrics per la bona acollida 
que hem tingut aquest curs i pre-
parant l’esperada festa de la casta-
nyada com sempre havíem fet, ens 
sentim més decebuts que mai. Molt 
recentment, se’ns ha comunicat que 
el nostre conserge, Ramón Sánchez, 
ha de ser substituït per un funciona-
ri de l’Ajuntament. Durant els cinc 
cursos que porta amb nosaltres ha 
demostrat una gran qualitat profes-
sional i humana, és un referent per 
a tots nosaltres a l’hora de resoldre 
qualsevol problema. 
I tots plegats ens preguntem: per què 
fer canvis quan una persona fa amb 
escreix la seva feina? Alumnes i pro-
fessors demanem als responsables 
de l’Ajuntament que permetin la con-
tinuïtat en el nostre centre d’aquest 
professional que amb tanta dignitat 
està desenvolupant la seva tasca.

Col·lectiu d’alumnes i mestres 
de l’Escola d’Adults

Can Sant Joan

Fe d’errates
L’equip de l’EF Montcada que té opcions de 
pujar és l’aleví C i no el cadet C com es deia 
al darrer número.

La Policia Local posarà en 
marxa a partir del novembre la 
unitat de policia de proximitat, 
una nova secció que pretén 
acostar el cos a la ciutada-
nia. Inicialment hi haurà tres 
sectors del municipi que cada 
dia, de dilluns a divendres, 
comptaran amb la presència 
continuada d’agents al carrer 
que sempre seran els matei-
xos, amb l’objectiu de crear 
un referent i un vincle directe 
amb el barri. 
La idea, inspirada en la imatge 
amable del “bobby” anglès, és 
que la Policia Local no sigui 
vista exclusivament com una 
figura sancionadora, sinó com 
un cos que, a més de vetllar 
per la seguretat de les perso-
nes, també ho fa per millorar 
l’espai públic. Per això, aques-
ta nova unitat també farà 
d’enllaç entre l’administració i 
l’administrat, és a dir, recollirà 
les queixes veïnals i les trans-
metrà al departament cor-
responent amb l’objectiu de 
subsanar les deficiències que 
pugui haver a la via pública. 
El model que s’implementarà 
ara a tres districtes (Montca-
da-Pla d’en Coll; Mas Rampi-
nyo-Mas Duran, la Ribera-Can 
Sant Joan i Can Cuiàs) es vol 
fer extensiu, a mig termini, a 
la resta del municipi. Men-
trestant, l’Ajuntament garan-
teix que tots els barris tin-
dran l’atenció que mereixen i 
un agent de referència a qui 
transmetre les seves queixes i 
demandes. 
Cal donar un vot de confiança 
a la Policia Local en aquesta 
nova aposta per millorar i mo-
dernitzar el servei amb el desig 
que la seva actuació, individu-
al i col·lectiva, respongui a les 
necessitats i expectatives de la 
ciutadania.

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

El proper número, el 13 de novembre

El carril de circulació que gira a l’esquerra per entrar al carrer de 
Barcelona des de l’Avinguda de la Ribera, i que a l’inici de les 
obres estava senyalitzat per no entrar-hi, es troba en un estat la-
mentable, creant confusió als conductors. De qui depèn la correc-
ta senyalització i el seu manteniment? Maria Lluïsa puigdomènec 

La Policia Local i l’Àrea de Política Territorial ja han detectat 
aquest problema i des de l’Ajuntament ens hem posat en contac-
te amb la direcció d’obres del carrer Major, responsables de la 
senyalització viària en aquest punt, perquè prengui les mesures 
necessàries per evitar la  possible confusió  dels conductors | 
César Arrizabalaga (PSC), alcalde

La selva de la calle 
pablo picasso

som@laveu.catel clic

Resulta lamentable pasear 
por la calle Pablo Picaso en 
la nueva zona residencial de 
Mas Duran. La vegetación es 
tal, que los viandantes han de 
pasar por la carretera, con el 
peligro que conlleva, ya que 
los vehículos pasan muy de-
prisa....

Óscar Calle  Mas Duran
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Agenda
laveu.cat/agenda

passatge del terror
‘El tren’
Organitzen: Col·lectiu de Joves C4 

i Regidoria d’Infància i Joventut

Festa del soci de La Unió
Festa infantil, teatre, exposicions 
i excursió sorpresa
Organitza: La Unió

31 d’oCTuBrE i 1 dE novEMBrE, dE 16 A 23H
CEnTrE CíviC CAn CuiàS

7 i 8 dE novEMBrE
lA unió (Av.CATAlunyA 16-18)

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

Festa.  De la castanyada i Tarda de por 
al centre cívic L’Alzina de Terra Nostra, 
amb taller de maquillatge de fantasia i 
contes de terror. Hora: 17.30h. Gratuït.

Festa. De la castanyada a La Ribera i 
passatge del terror. Hora: 18h (sessió 
infantil) i 19h (sessió per a adults). Lloc: 
Centre Cívic la Ribera. 

31 l dissabte
Visita. Al parc de la Ciutadella i les seves 
estàtues. Hora: 11h. Lloc: Arc de Triomf. 
Organitza: Fundació Cultural Montcada.

Tots Sants. Passatge del terror “El tren”. 
Hora: 16h (sessió infantil) i 18h (sessió 
per adults a partir de 12 anys). Lloc: 
Centre Cívic Can Cuiàs. També l’1 de 
novembre.

1 l diumenge
Concert. El guitarrista Carles Trepat ho-
menatja els compositors Isaac Albéniz i 
Francesc Tàrrega. Hora: 19h. Lloc: Au-
ditori Municipal. Preu: 6 euros. 

2 l dilluns
Homenatge. A l’escriptor i crític literari 

Juan Antonio Masoliver Ródenas, amb  

Salvador Giner, Rosa Lentini, Enrique Vi-

la-Matas i Sergio Vilajuán. Hora: 19.30h. 

Lloc: Col·legi de Periodistes de Catalun-

ya (Rambla de Catalunya, 10). Organit-

za: Associació Col·legial d’Escriptors de 

Catalunya (ACEC).

3 l dimarts
Vetllada poètico-musical. L’esplendor a 

l’herba, dins el cicle Coses que passen. 

Hora: 20h. Lloc: Kursaal.

5 l dijous
Taller. De cuina de tardor. Hora: 17h. 

Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs.

Xerrada. Sobre les relacions de parella. 

Hora: 17.30h. Lloc: Can Tauler.

Assemblea. De la Plataforma Tracte 

Just, Soterrament Total. Hora: 20h. Lloc: 

Sala polivalent de l’Abi.

Xerrada. Del president del Parlament 

de Catalunya, Ernest Benach, sobre la 

resposta de Catalunya a la crisi. Hora: 

20.30h.Lloc: Espai Cultural Kursaal . 

7 l dissabte
Festa. Infantil amb jocs tradicionals i xo-
colatada, exposició, teatre i sopar (festes 
del soci). Hora: A partir de les 11h. Lloc: 
La Unió. 

Cinema. Vacaciones de Ferragosto, de 
Gianni Di Gregorio. Hora: 19h. Lloc: Sala 
Joan Dalmau del Kursaal. Preu: 4 euros.

8 l diumenge
Teatre familiar. Reprís, de la Cia. Teatre 
Mòbil. Hora: 12h. Lloc: Sala Joan Dal-
mau del Kursaal. Preu: 3,5 euros.

Teatre amateur. Això no és vida!, del 
Grup Escènic Teatrac (dins de Montca-
da a Escena). Hora: 19h. Lloc: Auditori 
Municipal. Preu: 3,5 euros.

9 l dilluns
Inscripcions. Al XIIIè Mercat d’Art. Ho-
rari: De dilluns a divendres, de 8 a 21h. 
Lloc: Casa de la Vila. Fins al 20 de no-
vembre.

13 l divendres
Hora del conte. Contes de tota la vida, 
a càrrec de Carles Alcoberro. Hora: 18h. 
Lloc: Boblioteca Elisenda de Montcada.

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

Música 
HOMENATgE
a Tàrrega i Albéniz
amb Carles Trepat
1 de novembre, 19h
preu: 6 euros

Exposició
fotografies de 
la col·lecció 
Matllo Aguilar
fins al 15 de
novembre

Teatre amateur 
AIXÒ NO ÉS VIDA!
del grup Escènic Teatrac
8 de novembre, a les 19h 
preu: 3,5 euros

sala 
principal

TEATRE FAMILIAR

REpRÍS
cia. Teatre Mòbil
8 de novembre, 12h  | 
3,5 euros
Sala Joan Dalmau

Cinema Vacaciones 
de ferragosto
7 de novembre, a les 19h
Sala Joan Dalmau

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

30 31 1

6 7 83 4 52

9

J.Relat Rivas Rivas

V.Nieto J.Relat J.Relatpardo Guix RecasensJ.Vila

RecasensJ.Vila pardo GuixDuran

11 1312
V.Nieto V.Nieto

14 15

       octubre/novembre

10
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L’Agrupació Fotogràfica de Mont-
cada i Reixac (Afotmir) ha posat 
en marxa una nova edició del Foto-
montcada 2009 que proposa com 
a exposició estrella un viatge foto-
gràfic a la Montcada del segle XX 
a través d’una selecció d’imatges, 
algunes inèdites, de la col·lecció 
Matllo-Aguilar, que es podrà veure 
a la Casa de la Vila fins al 15 de 
novembre. Àngel Henares i Òscar 
Barcons, de l’Afotmir, s’ocupen de 
rescatar els més de 3.000 negatius 
de la col·lecció per sotmetre’ls a 
un procés de digitalització i restau-
ració. ‘Imatges de Montcada’ va 
despertar força expectació entre els 
assistents a la inauguració, feta el 
20 d’octubre, que va comptar amb 
la presència de l’alcalde, César Ar-
rizabalaga (PSC) i la regidora de 
Cultura, Amèlia Morral (CiU), . 
Tots dos van destacar l’esforç que 
realitza l’Afotmir per recuperar el 
valuós testimoni històric que apor-
ten les imatges de la col·lecció Mat-
llo-Aguilar. Henares va destacar 
que “és un procés lent i laboriós 
però paga la pena perquè les fo-
tos tenen un gran valor històric i, 
alhora, tenen qualitat tècnica”.

Fotografies de viatge. El Fotomontca-
da 2009 també proposa dues expo-
sicions de fotografies de viatges. El 
fotògraf asturià Ramón Fernández 
exposa al Kursaal ‘Cambotja, una 
mirada cap a l’esperança’ on retrata 
el dia a dia dels habitants d’aquest 

país del sudest asiàtic, castigat per 
la guerra. Al Centre Cívic Antigues 
Escoles de Mas Rampinyo es pot 
visitar una mostra sobre paisatges 
i motius del Delta de l’Ebre d’Òs-
car Barcons i una altra col·lectiva 
dels socis de l’entitat. Properament 
també s’exhibirà una exposició del 
sabadellenc Jaume Cusidó titulada 
‘Entre llums’ formada per fotogra-
fies retroil·luminades. “Es tracta 
d’un nou suport tècnic provinent 
de Corea que confereix una gran 
espectacularitat a les imatges”, 
va explicar Cusidó. 
El Fotomontcada, de caràcter bia-
nual, “té com a finalitat apropar 
la fotografia als ciutadans posant 
al seu abast exposicions de dife-

rents tècniques i temàtiques en 
diversos espais del municipi”, va 
dir  el president de l’Afotmir, Pedro 
Caballero, qui va anunciar que el 

concurs de fotografia per a nens i 
joves s’anul·la per manca de parti-
cipació, després de dos intents per 
tirar-lo endavant al 2008 i al 2009.

FOTOMONTCADA 2009

L’asturià Ramón Fernández, el montcadenc Òscar Barcons i el sabadellenc Jaume cusidó exposen a diferents espais

L’Afotmir rescata fotos inèdites de la 
col·lecció històrica de Matllo-Aguilar
Laura grau | Montcada

D’esquerra a dreta, Amèlia Morral, Pedro Caballero, àngel henares i César Arrizabalaga, durant els parlaments de la inauguració de la mostra

Cultura
laveu.cat/cultura

pàg. 24

ÈXIT DEL CORRELLENgUA
La implicació de noves 
entitats fa créixer la festa 
en defensa del català 

pàg. 24

CATALà pER A DOS
L’SLC torna a constituir noves 
parelles lingüístiques dintre del 
programa Voluntariat per la llengua
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Es prepara una 
nova edició del 
Mercat d’Art
El 9 de novembre s’obre el ter-
mini per presentar sol·licituds al 
XIIIè Mercat d’Art que organit-
za la Regidoria de Cultura a la 
Casa de la Vila entre el 16 de de-
sembre i el 10 de gener de 2010. 
L’objectiu d’aquesta iniciativa és 
posar a l’abast del públic art a 
preus assequibles i alhora facili-
tar als artistes locals un espai per 
mostrar i vendre les seves obres. 
Les inscripcions s’han de fer per-
sonalment a la Casa de la Vila 
abans del 21 de novembre, de 
dilluns a divendres de 8 a 21h; 
els dissabtes de 10 a 13.30h i de 
17 a 20.30h i els diumenges d’11 
a 13.30h. Els interessats poden 
participar en les modalitats de 
ceràmica, fotografia, pintura i 
escultura | Lg

La sala sebastià heredia del Kursaal acull l’exposició sobre Cambotja de ramón fernández

Els escriptors 
homenatgen 
Juan Antonio 
Masoliver
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L’Associació Col·legial d’Escrip-
tors de Catalunya fa un home-
natge a Juan Antonio Masoliver 
Ródenas (Barcelona, 1939) el 2 
de novembre al Col·legi de Pe-
riodistes de Catalunya (Rambla 
Catalunya, 10). L’acte consistirà 
en una taula rodona amb Salva-
dor Giner, Rosa Lentini, Barto-
lomé Masoliver, Enrique Vila-
Matas i Sergio Vila-Sanjuán, que 
parlaran sobre la trajectòria del 
crític literari, traductor, poeta i 
novel·lista. Nebot de Juan Ra-
món Masoliver, és membre del 
jurat del Premi de Microrelats El 
Basar de Montcada Ràdio | Lg
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Una mostra pòstuma  
divulga l’obra d’Arqués

“Les obres que podem veure 
en aquesta sala demostren que 
Carles Arqués tenia al davant 
seu una carrera esplendorosa”. 
Amb aquestes paraules el crític 
d’art Ramon Casalé va posar de 
relleu la capacitat creadora i l’estil 
personal d’aquest artista barcelo-
ní que va morir als 42 anys al 
1992 quan tot just començava a 
ser conegut dintre i fora de Ca-
talunya. 

Llibre i exposició. Han hagut de 
passar disset anys de la seva 
mort, perquè la mare i les dues 
germanes d’Arqués s’hagin vist 

amb cor de treure a la llum la seva 
obra, que també queda recollida 
en un llibre titulat Carles Arqués i 
Tost. Homenatge a l’art, de l’editori-
al Llibres a mida, presentat el 27 
d’octubre a l’Auditori Municipal, 
coincidint amb la inauguració de 
la mostra de pintura, a la qual va 
assistir la regidora de Cultura, 
Amèlia Morral (CiU), i familiars 
i amics de l’artista. 
L’exposició està formada per una 
vintena d’obres, la majoria de 
gran format, sobre tela i cartolina 
on es pot copsar l’evolució d’Ar-
qués des del pseudo-figurativis-
me fins a l’abstracció. “L’autor 
va beure de diferents tendèn-

cies com l’expressionisme i el 
fauvisme però alhora va anar 
creant el seu propi llenguatge”, 
va explicar Casalé. Destaca espe-
cialment l’ús de la tècnica del co-
llage i la incorporació d’elements 
com les sorres i el metacrilat en 

alguna de les seves últimes obres. 
La germana gran de l’artista, Cè-
lia Arqués, va remarcar que l’ex-
posició de Montcada “és l’ini ci 
d’una gira que té com a objec-
tiu que l’obra del meu germà 
no caigui en l’oblit”. 

PINTURA

Laura grau | Montcada

La trajectòria vital i professional del pintor, recollida en un llibre

somnis d’un seductor al Kursaal

La sala Joan Dalmau del Kursaal va inundar-se de la comicitat que 
destil·la la comèdia de Woody Allen ‘Torna-la a tocar, Sam!’–que va 
inspirar el film ‘Somnis d’un seductor’– gràcies a les bones interpre-
tacions dels actors de TEA345 que la van representar el 24 d’octubre 
a l’equipament de Can Sant Joan dins del cicle ‘Montcada a Escena’. 
Amb una encertada escenografia, que evocava  el pis d’un cinèfil 
obsessionat per la pel·lícula Casablanca, l’ús de la il·luminació com 
a element expressiu va ser clau en la difícil tasca de separar la ficció 
del protagonista de les accions reals, tot i que també va provocar un 
estancament en el ritme de l’obra, que en ocasions es feia feixuga i 
repetitiva. Tot i estar ple de talls, salts i intrusions de nous personat-
ges, l’espectacle acaba adoptant una tonalitat previsible que es va 
mantenir durant tota l’obra. L’atmosfera en que s’instal·lava només 
aconseguia trencar-se amb la lloable interpretació del protagonista, 
Víctor Bea, qui va aconseguir mantenir el personatge durant tot l’es-
pectacle, superant el perill de caure en la superficialitat aparent dels 
personatges còmics. Acompanyada de secundaris una mica més 
fluixos i esporàdics, l’obra acaba remuntant el seu ritme per deixar 
l’espectador amb el bon regust d’una comèdia ben portada. 

Maria Canga, estudiant de Direcció 
Teatral i Dramatúrgia a l’Institut del Teatre

Amics del pintor Carles Arqués comenten una de les obres exposades a l’Auditori Municipal
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Crítica teatralEl Centre Cívic 
La Ribera 
organitza un 
taller de teatre
El Centre Cívic La Ribera or-
ganitza un taller de teatre per 
fomentar la creativitat i la ima-
ginació a través de la interpre-
tació. Les classes començaran al 
novembre, es faran els dimecres 
i els divendres a la tarda i les im-
partirà Emmanuel Velasco, del 
Grup Artístic de Teatre de Cer-
danyola. El preu del taller oscil-
la entre 15 i 20 euros mensuals. 
Les inscripcions s’han de fer al 
mateix centre cívic | Lg

Escenaris de 
Montcada al 
nou film de 
Marc Recha
Els montcadencs que vagin a 
veure el nou film de Marc Rec-
ha, Petit indi, que s’estrena el 30 
d’octubre, podran reconèixer al-
guns escenaris del barri de Can 
Sant Joan com el carrer Reixa-
gó, tot i que la major part de la 
pel·lícula transcorre a Vall bona, 
pertanyent a Nou Barris. El film 
narra la història d’un nen de 
l’extraradi barceloní –cercat per 
autopistes i condemnat per les 
obres de la LAV– que cria ocells 
per competir als concursos de 
cant i aposta al canòdrom per pa-
gar-li un advocat a la seva mare, 
presa a Wad Ras. El film compta 
amb els actors Eduardo Noriega, 
Sergi López, Eulàlia Ramon i el 
debutant Marc Soto | Lg
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CORRELLENGUA 2009

Creix la trobada en defensa de la 
la llengua i les tradicions catalanes
La cAL estudia fer una consulta sobre l’autodeterminació com la que es s’ha fet a Arenys de Munt

“No és cap contrasentit que 
la màxima aspiració del Cor-
rellengua sigui desaparèixer 
algun dia perquè, quan això 
s’esdevingui, voldrà dir que la 
llengua catalana ha recuperat 
la normalitat”. Així comença el 
manifest del Correllengua 2009 
–escrit pel periodista Víctor Ale-
xandre–, celebrat entre el 23 i el 
25 d’octubre. La festa ha estat un 
èxit gràcies a la implicació d’una 
dotzena d’entitats locals liderades 
per la Coordinadora d’Associaci-
ons per la Llengua (CAL), qui 
ha valorat positivament la suma 
d’esforços. 

Actes concorreguts. El sopar fet a 
l’ABI, amb concert de l’Espingari 

inclòs, va aplegar un centenar de 
persones. També van concentrar 
força públic l’arribada de la Fla-
ma del Canigó amb els Diables 
de Can Sant Joan, el dinar de pa-
gès i les sardanes. Un dels aspec-
tes que ha marcat la tercera edi-

ció del Correllengua ha estat la 
convocatòria de consultes sobre 
l’autodeterminació de Catalunya. 
“Estem valorant la possibilitat 
de fer-la també a Montcada”, 
ha apuntat Jordi Gómez, en nom 
de la CAL.

Pilar Abián | Montcada
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La Colla de Diables de Can sant joan va ser l’encarregada de portar la flama del Canigó fins a la plaça joanot Martorell on es va llegir el manifest

La fira Agrícola va reunir una mostra d’animals autòctons com el popular burro català
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El Servei Local de Català (SLC) 
ha donat el tret de sortida a una 
nova temporada del programa 
Voluntariat per la Llengua amb 
l’acte de constitució de les no-
ves parelles lingüístiques, que 
va tenir lloc el 21 a la Biblioteca 
Elisenda de Montcada. Aquesta 
és la dotzena edició d’una inicia-
tiva que té per objectiu que les 
persones que estan aprenent 
català puguin posar en pràcti-
ca els seus coneixements en un 
ambient  més distès que una aula 
amb un catalanoparlant.

10 sessions. “És la millor ma-
nera per llançar-se a parlar i 
aconseguir certa fluïdesa”, va 
indicar Lídia Ponsetí, respon-
sable del programa Voluntariat 
per la Llengua, qui va recordar 

que cada parella es trobarà un 
mínim de 10 sessions d’una hora 
durant els pròxims tres mesos. 
Aquest és el cas de Laura Ne-
bot, voluntària, i Cati Chalas, 
aprenent, que són una de la de-
sena de parelles constituïdes. La 
Laura és la segona vegada que 
hi participa: “M’agrada ajudar 
altres persones a aprendre 
el català i, alhora, faig noves 
amistats”. Per a la Cati, és la 
seva primera experiència: “Crec 
que m’anirà molt bé per per-
dre la vergonya a parlar el 
català”. 
La Biblioteca, com a nou cen-
tre col·laborador del programa, 
posa a disposició de les parelles 
sales independents on es poden 
trobar per parlar, tal va anun-
ciar la seva responsable, Núria 
Camps.

sílvia Alquézar | Pla d’en Coll

Nova edició del programa
Voluntariat per la llengua

SERVEI LOCAL DE CATALÀ

La biblioteca central cedeix espais perquè les parelles conversin

Cati Chalas i Laura nebot formen una nova parella del programa voluntariat per la llengua
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> Teatre Mòbil porta al Kursaal ‘Reprís’
La programació d’espectacles familiars del Kursaal s’inaugura el 8 
de novembre (12h) amb ‘Reprís’, de la companyia Teatre Mòbil, que 
transforma l’escenari en una pista de circ on surten ensinistradors de 
mones professionals, trapezistes i mags, entre d’altres personatges. 
L’espectacle,  de gran força visual, còmica i poètica, arriba a Montcada 
abans de la seva estrena al Teatre Nacional de Catalunya on s’ha pro-
gramat per a la pròxima primavera | Lg
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el retro-visor Jaume Aregall
Fundació Cultural

Les aigües subterrànies del municipi van abastir la ciutat de Barcelona fins fa 20 anys

La burgesia barcelonina que 
estiue java a Montcada a principi 
de segle XX no va ser la primera 
a descobrir la qualitat de les seves 
aigües. Possiblement cal remun-
tar-nos a la Barcelona romana, 
precursora en la captació de l’ai-
gua –es creu que directament de 
les aigües superficials del Besòs–, 
com ho testimonien les restes d’un 
aqüeducte del segle II a la Plaça 
Nova, a tocar de la muralla. 

Aprofitant les restes de la cana-
lització romana el comte Mir de 
Barcelona ordena al segle X la 
construcció d’un rec –el que s’ha 
conegut com a Rec Comtal– a 
partir d’una resclosa feta de pe-
dres i troncs que porti les aigües 
una altra vegada cap a la ciutat 
per regar els camps i moure les 
moles dels molins fariners –segles 
més tard l’aigua arribarà també a 

les fonts públiques. Però, a causa 
de la persistent sequera que afec-
ta Barcelona durant el segle XVIII, 
s’imposa la necessitat d’obtenir un 
cabal més important del rec. Totes 
les mirades se centren llavors en 
les aigües subterrànies del Besòs. 
És així com al 1778 s’excaven 
galeries  sota la llera fins a trobar la 
mina d’aigua  al peu de la Serrala-
da de Marina, a Can Bonet, i que 
travessa el Besòs per sota. A par-

tir del pas del riu les aigües, que 
fins llavors corrien a cel obert, són 
cobertes fins a l’actual boca de 
la mina –el Reixagó–, a Can Sant 
Joan. Una construcció feta de 
maons  i amb volta de rosca, d’un 
quilòmetre i mig de longitud. Cent 
anys després, però, el Rec Comtal 
és insuficient: la solució passarà 
per instal·lar pous i bombes ex-
tractores a tocar del riu –el que és 
l’actual Casa de les Aigües.

L’aixeta oberta de Montcada

el reixagó, a principi del segle XX , i al fons, la Casa de la Mina, ara Casal de gent gran

El comte Mir ordena 
construir al segle X 
el que avui coneixem 
com a Rec Comtal
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per Tots Sants, castanyes 
i passatges del terror

TRADICIONS POPULARS

centre cívics, entitats i escoles viuen intensament la festivitat

La tradició de Halloween pren 
cada vegada més força i conviu 
amb la tradició dels moniatos, els 
panellets i les castanyes de Tots 
Sants. Una cita que s’ha conver-
tit en tot un clàssic és el passatge 
del terror de Can Cuiàs,  en què 
participen joves del Col·lectiu 
C4, amb el suport de la Regi-
doria d’Infància i Joventut. El 
31 d’octubre i l’1 de novembre 
el Centre Cívic del barri es con-
vertirà en un tren ple de misteris 
i escenes truculentes. Com sem-
pre es faran dos passis, un per a 
nens (de 16 a 18h) i un altre per 
a adults (de 18 a 23h). El Cen-
tre Cívic La Ribera se suma a la 
proposta del túnel del terror el 
30 d’octubre de la mà del Casal 
Infantil i Juvenil del barri (18h). 
A Terra Nostra, el Centre Cívic 
l’Alzina organitza un taller de 
maquillatge de fantasia i un altre 
de contes de terror (17.30h). 

Disfreses de por. La Unió de Mas 
Rampinyo  s’afegeix a la celebració 

de Halloween amb un ball de dis-
fresses de terror el 31 d’octubre, 
a les 22h, que organitza el Club 
de ball Invicto a la sala d’actes de 
l’entitat. L’entrada és gratuïta per 
als socis i costa 2 euros per a la res-
ta. Diverses associacions de veïns, 
com la de Can Pomada o la de 
Font Pudenta, també organitzen 
castanyades als seus locals socials 
el dia 31. A les escoles de primària 
la festa es viu intensament amb 
l’organització d’actes oberts a les 
famílies i la confecció de murals 
relacionats amb la tardor.

Laura grau | redacció

La castanyera del CeiP Mitja Costa
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El CD Montcada ha hagut 
d’esperar fins a la vuitena jor-
nada de lliga per sumar els pri-
mers tres punts de la temporada. 
I ho va fer exhibint un gran joc 
que li va permetre imposar-se al 
Gimnàstica Iberiana amb un gol 
d’Álvaro al minut 76. El vestidor 
va esclatar d’eufòria després dels 
90 minuts de joc. El triomf co-
bra encara més valor si es té en 
compte que va arribar en un dels 
camps més difícils de la compe-
tició, on encara cap equip s’ha 
endut la victòria.
Enrere han quedat set jornades 
de lliga, amb sis derrotes i només 
l’empat a casa contra el Sants. 
Ara els verds han cedit l’última 
posició al Mataró i es troben a 
només tres punts d’eludir posi-
cions de descens directe.

Inici d’una nova etapa. El presi-
dent, Modesto ‘Tato’ Sanchís, 
conjuntament amb la resta de 
la junta directiva va viure amb 
intensitat la victòria i ha agraït 
el suport de l’afició. “Veient 
com va celebrar la plantilla el 
triomf, t’adones de la implica-

ció i la sintonia entre jugadors 
i tècnics”, relata. “La plantilla 
té qualitat per estar adalt, s’ha 
començat malament, però con-
fiem deixar enrera el malson, 
pensar que era només un acci-
dent i iniciar una nova etapa”, 
puntualitza el president.
‘Tato’ ha volgut destacar “el 
paper exemplar del socis i 

aficionats que fan costat al 
club en tot moment i contri-
bueixen a generar un ambient 
d’optimisme, estabilitat i con-
fiança en la nova sort”. 

Derrota dolorosa contra el líder. El 
CD Montcada venia de sumar la 
cinquena derrota en sis partits, 
després de perdre a casa contra 

la Gramenet B per 0-4. Tot i 
que la directiva va anunciar que 
pendria decisions si es perdia el 
partit, el vicepresident del club, 
Fernando Mateo, va ratificar 
el tècnic, Alfonso Pino, minuts 
després d’acabar el matx. “Si hi 
ha algú capacitat per salvar 
aquesta difícil situació, és ell”, 
va subratllar Mateo.

Lluís Maldonado | redacció

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

Esports
laveu.cat/esports

DEBUT AMB SORT DESIgUAL
La Salle ISTE femení s’ha estrenat 
a la lliga amb una victòria a casa 
i una derrota a domicili

EL VALENTINE FALLA FORA
Els homes de Miguel Ángel Cortón 
segueixen sense conéixer què és 
guanyar als desplaçaments

pàg. 28 pàg. 28

El vestidor esclata d’eufòria després 
de sumar el primer triomf a la lliga
Un gol d’Álvaro dóna els tres punts al cD Montcada al camp de la Gimnàstica Iberiana, on cap equip havia guanyat

La plantilla, el cos 
tècnic i la directiva 
reafirmen el seu 
compromís per sortir 
del descens directe

L’interior dret jimmy busca una penetració en el darrer partit a casa contra el gramenet b, el líder de Primera Catalana, que va guanyar 0-4

l’entrevista

-Ha costat, però ja són aquí 
els tres primers punts.
Ens feia falta una victòria. El 
partit va ser dur, però el triomf  
va ser del tot merescut.
-S’ha guanyat fora de casa 
i en un camp on cap rival 
s’havia endut els tres punts.
Aquests tres punts tenen do-
ble mèrit. Hem sabut contra-
restar molt bé la Iberiana al 
llarg de tot el partit i hem defi-
nit amb perill a la contra.
-L’inici de la temporada no 
ha estat gens fàcil. Posen 
molt nerviós 6 derrotes?
No s’estava fent un mal tre-
ball, però la derrota a casa 
contra la Gramenet  0 a 4 va 
ser un cop molt fort. L’equip 
estava treballant de valent, 
però no teníem l’encert final.
-Què aporta la primera victò-
ria a la plantilla?
Era molt important canviar la 
dinàmica negativa que arros-
segàvem. Guanyar ens dóna 
molta moral i més energia per 
continuar amb el treball que 
estem fent.
-El Montcada sortirà del pou 
del descens?
El futur està a les nostres mans. 
Tenim una gran plantilla i jo hi 
tinc total confiança. Només 
penso en una victòria a casa 
contra l’Igualada | LM
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“Aquesta victòria ens 
dóna molta moral i 
energia per continuar”

<<

Alfonso Pino
Entrenador
del Cd Montcada
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La Unió perd els primers tres punts 
a casa en un partit amb joc brut
L’equip de can Sant Joan acaba el matx amb només 9 jugadors al camp

Moltes ocasions fallades, un àr-
bitre que desespera, joc brut, un 
porter que ho atura tot i un rival 
que sentencia a la contra. Aques-
ta va ser la història del partit que 
la Unió va perdre a casa contra 
el Turó de la Peira per 1 a 4 el 
24 d’octubre. Els de Can Sant 
Joan van jugar amb 10 homes 
des del minut 10 de la primera 
part i amb 9 pràcticament tota 
la segona. Tot i així, els  homes 
de Quique Berlinghieri no van 
deixar de plantar cara. 

Una derrota accidental. El tèc-
nic considera que “la derrota 
ha estat un accident, una cir-

cumstància del futbol”. Per 
a l’entrenador, el seu equip es 
va merèixar la victòria i es va 
veure agreujat per l’actuació 
arbitral: “S’ha dedicat tot el 
partit a trencar el ritme de joc, 
aturant-lo contínuament i sent 
permisiu en algunes accions 
violentes”, com la que ha acabat 
amb el llavi de Josep sagnant 
després d’un cop de colze que ni 
tan sols va veure targeta groga. 
“El que hem perdut avui ho 
hem de recuperar la propera 
setmana a Singuerlín”, va con-
cloure Berlinghieri. El Sant Joan 
segueix en la part còmoda de la 
taula,  amb 10 punts amb tres 
victòries i tres derrotes.

Primer punt fora de casa. Una 
setmana abans, la Unió havia 
millorat la imatge del joc fora 
de casa sumat el primer punt 
al camp del Sant Adrià amb un 
empat a 2. Els de Can Sant Joan 
van jugar pràcticament tota 
la segona part amb un home 
menys per l’expulsió d’Iván Sa-
linas. Sergio Hermoso podia 
haver donat la victòria en la da-
rrera jugada del partit si hagués 
materialitzat una ocasió clara 
de gol. Berlinghieri reconeixia 
que l’equip “defensivament ha 
millorat i ens confirma que 
comencem a agafar aire fora 
de casa, que era l’assignatura 
pendent”.

Lluís Maldonado  | redacció
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El Santa Maria respon a la 
pressió amb una golejada

Dos gols de Fran i Juan Carlos 
van capgirar el 0-1 inicial en el 
duel contra la Romànica per 
sortir del pou. El tècnic, Miguel 
Argüelles, se sent satisfet amb 
el joc del seu equip: “Els juga-
dors han sabut reaccionar a la 
pressió de veure com el rival 
s’avançava al marcador; co-
mençar perdent genera molts 
dubtes”. Un dels factors que va 
contribuir també a la victòria 
van ser els reforços importants. 

Matías, provinent del Sant Joan, 
ha debutat amb la samarreta 
blanca, igual que Álex, que 
prové del Ripollet. Tots dos 
van ajudar a completar una 
plantilla justa. Argüelles confia 
que aquesta victòria “ajudi a 
entrar en una dinàmica posi-
tiva amb més confiança i més 
tranquil·litat per remuntar 
resultats i escalar a la classifi-
cació”. Els de Terra Nostra ara 
tenen 7 punts i han abandonat 
els llocs de descens directe.

Lluís Maldonado  | redacció

FUTBOL. SEGONA TERRITORIAL

Va guanyar a casa La Romànica 4-2 en un duel per eludir el descens

Abdul, jugador del sant joan, intenta driblar la contundent defensa del turó de la Peira

L’Escola perd 
el sisè matx 
consecutiu
La línia ascendent de joc que 
portava el primer equip femení 
s’ha tornat a desfer amb la con-
tundent derrota contra el Gurb 
per 6 a 1. El tècnic, Gerard Tau-
lé, creu que “es treballa molt 
bé als entrenaments, però les 
coses no surten igual després”. 
L’entrenador reconeix que “la 
plantilla està anímicament 
tocada”, però confia a sortir del 
pou com a cuer i sense punts. 
Al proper partit rebrà a casa el 
Badalona i, en 15 dies, es des-
plaçarà a Sant Adrià, dos equips 
amb gran potencial | LM

FUTBOL FEMENí
SA

N
TI

 R
O

M
ER

O

FUTBOL. PRIMERA TERRITORIAL

La falta d’encert cara al gol 
condemna el Mausa contra el líder

El Mausa va tenir prou oca-
sions per guanyar el partit, 
però va acabar sumant la pri-
mera derrota a casa contra el 
líder, el Massuet El Far, per 4 a 
5. Els homes de Juan Antonio 
Jaro van aconseguir empatar a 
3 un partit que s’havia anat al 
descans 1 a 3. L’equip visitant, 
molt més veterà, va aconse-
guir trencar l’empat primer 
amb el 3 a 4 i, finalment, amb 
el 4 a 5. El Mausa va jugar els 
darrers cinc minuts amb por-
ter jugador i va arribar a tenir 

nombroses ocasions clares de 
gol que no van acabar entrant 
a la porteria rival. 

Regust amarg. La primera derro-
ta a casa ha deixat un regust 
amarg de boca. “Ens me-
reixíem guanyar”, ha afirmat 
Jaro. I és que l’equip ha fet un 
canvi d’actitud respecte els 
partits anteriors tenint clares 
ocasions per endur-se la pri-
mera victòria de la temporada. 
“Som un equip molt jove, 
amb una mitjana de 20 anys 
i ens costen els equips expe-

rimentats”, diu el tècnic, que 
insisteix en què l’equip té una 
bona línia “però ha de seguir 
treballant”. Els montcadencs 
continuen en la part baixa de 
la classificació sense conèixer 
encara la victòria, amb dos 
empats i dues derrotes. 

Empat a Mataró. En el seu da-
rrer desplaçament, el Mausa 
Montcada va aconseguir un 
valuós empat a 4 a domicili, a 
la pista del Mataró, després de 
remuntar un marcador advers 
de 4-2.

Lluís Maldonado  | redacció

L’equip suma la primera derrota a casa per 4 a 5 contra el can Massuet d’El Far de l’Empordà

els montcadencs estan acusant la falta de definició de gol en les ocasions clares
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FUTBOL SALA. PRIMERA NACIONAL B

La plantilla de la UD santa Maria va treure pit en el darrer duel a l’estadi de la ferreria
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La Salle trenca la mala 
ratxa amb una excel·lent 
victòria a girona (25-35) 

HANDBOL. LLIGA CATALANA

Els problemes amb el rebot de-
fensiu van passar factura al Va-
lentine en el seu desplaçament a 
Vic, on va perdre per un ajustat 
78 a 74. La superioritat en alçada 
dels osonencs va sert la clau d’un 
partit on els homes de Miguel 
Ángel Cortón no van estar molt 
encertats en el tir exterior, amb 
massa precipitació. 
El tècnic continua insistint que 
l’equip ha de millorar en defen-
sa. “En el capítol anotador les 
coses estan sortint, la mitjana 
és de gairebé 90 punts, però 
la debilitat sota els pals no ens 
dóna consistència fora de casa”, 
explica l’entrenador. “Som un 
equip baix, l’any passat ja vam 
patir, però veiem que aquest 
any s’agreuja i si, a més, come-

tem errades defensives, estem 
morts”, reconeix Cortón, qui 
també afegeix que “a més, ens 
falta la frescor  i la rapidesa de 
l’Iván (jugador lesionat), sobre-
tot al contraatac”. El tècnic tam-
bé considera que “falta que els 
qui hi juguen aportin més”. 
El Valentine ocupa una plaça 
còmoda amb 8 punts, tres vic-
tòries i tres derrotes en 6 partits.

Victòria contra el cuer. L’equip 
s’havia imposat prèviament a 
casa al Vilassar, el cuer del grup, 
en un partit que va controlar en 
tot moment i que va tenir Raúl 
Ortega com a jugador més des-
tacat. El capità va sumar 20 punts 
i un extraordinari treball tant en 
defensa com en el capítol rebote-
jador i d’assistències. 

El femení arrenca guanyant al Miquel poblet però perdent a fora

El Vic imposa la superioritat en l’alçada 
i supera un Valentine sense tir exterior

La Salle va trencar la malestru-
gança que arrossegava en els 
darrers tres partits imposant-se al 
cuer del grup, el GEIG de Giro-
na. L’equip va començar el partit 
com ve sent habitual, amb massa 
nervis i oferint concessions en 
defensa, però a partir del minut 
10, els de Dídac Delatorre van 
corregir la posició en pista. 
Amb una gran defensa i definint 
de forma extraordinària al contra-
cop, van marxar al descans amb 

un renda favorable de 7 gols, 11 
a 18.  “El principal canvi que 
s’ha vist és d’actitud. Si juguem 
com sabem, pocs equips ens 
guanyaran de forma fàcil”, ha 
assegurat el jugador Pau Mares-
ma. La victòria aporta la sereni-
tat i la confiança que havia faltat 
en les tres darreres jornades, on 
La Salle va perdre

Femení. La Salle va sumar la pri-
mera derrota de la temporada a 
la pista del Canovelles, perdent 

per la mínima (23-22) en un 
partit molt lluitat, amb escasses 
diferències de gols i on les mont-
cadenques van arribar al final 
amb opcions de victòria.  Una se-

tmana abans el conjunt que en-
trena Esperanza Hoyos va debu-
tar a casa amb una clara victòria 
davant del Banyoles per 31 a 21, 
completant un gran partit tant 

en defensa com en atac. D’altra 
banda, la presentació de tots 
els equips del club tindrà lloc 
el 8 de novembre, a les 13h, al 
pavelló Miquel Poblet.

Lluís Maldonado | redacció

L’equip que entrena Miguel Ángel cortón està fent un inici irregular del campionat, amb tres derrotes i tres victòries a casa

BÀSqUET. PRIMERA CATALANA

Lluís Maldonado  | redacció

L’extrem dret sheila guillén llença a porteria al matx del banyoles

el valentine es va imposar al vilassar, el cuer, en l’últim partit disputat al Miquel Poblet
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> El Shi-Kan guanya 16 medalles en katas
El Club Shi-Kan va guanyar 16 medalles al Campionat de Catalunya de 
karate en la modalitat de katas kyokushinkai, disputat a Mollet el 17 d’oc-
tubre. En individual, l’infantil David André, el juvenil Francesc Carvajal i 
el cadet Rubén Serrano van obtenir l’or, mentre que el juvenil Jaber El-
Marzouki, els cadets Adrián Martínez i Leyre Pérez de Albéniz i la sènior 
Marta García van aconseguir la plata, com els cadets Kevin André, Joan 
Muñoz i Noemí García i el sènior Marc Rodríguez. Per equips, el Shi-kan 
es va proclamar campió en infantil i en sènior femení, mentre que va ser 
segon en cadet masculí i tercer en cadet femení i sènior masculí | SA
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L’Institut Municipal d’Esports i 
Lleure (IME) ha rebut la subven-
ció de 15.000 euros que va dema-
nar l’any passat a la Diputació de 
Barcelona, dins la Xarxa de Mu-
nicipis  de Qualitat, per instal·lar 
la megafonia al camp munici-
pal de futbol de Can Sant Joan 
i a les pistes esportives del Parc 
del Turó Blau, situades al barri 
de Can Cuiàs. La megafonia a 
ambdós equipaments esportius 
es va instal·lar ja l’any passat: 
“Teníem la subvenció conce-
dida però faltava que arribes-
sin els diners, que va avançar 
l’Ajuntament.”, ha comentat el 
regidor d’Esports i president de 
l’IME, Juan Parra (PSC), qui 
ha afegit que la Junta de Govern 
Local del Consistori del passat 
27 d’octubre va donar compte de 
l’ingrés de la subvenció | SA

Arriba l’ajut per 
a la megafonia 
de Can Sant 
Joan i Can Cuiàs

Pau Maresma força un llençament a la frontal
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sílvia Alquézar | redacció

BÀSqUET. CEB CAN SANT JOAN

HANDBOL. LA SALLE

L’equip sènior B masculí 
de La Salle va aconseguir 
el 24 d’octubre una impor-
tant victòria davant el Mo-
lins de Rei B per tres gols 
de diferència (34-31) en el 
primer matx que disputava 
al Grup Sisè de Tercera Ca-
talana. Els montcadencs, 
que a la primera jornada 
van tenir descans, van fer 

un partit molt seriós amb 
parcials molt igualats i al-
ternances constants en el 
marcador. La primera part 
va acabar amb el resultat de 
16-15. El màxim golejador 
va ser l’extrem esquerre 
Enric, amb 8 dianes. Tam-
bé cal destacar l’aportació 
ofensiva de Lorca, Daniel 
i Víctor, amb quatre gols 
cadascun. 

sílvia Alquézar | redacció

> Bon inici de lliga en futbol sala
L’EF Montcada –a la foto– i el Mausa B han debutat a les 
seves respectives competicions amb victòria. El primer, 
que juga al Grup Segon de Segona Divisió, va superar el 
Grups Arrahona per 4-3. Per la seva banda, el segon es 
va imposar a la pista del Lliçà de Vall per 2-4. El Mausa 
està enquadrat al Grup Sisè de Tercera Divisió | SA

El B. Montseny-CEB Can 
Sant Joan es troba a la no-
vena posició del Grup Cin-
què del Campionat de Ca-
talunya Territorial Sènior 
amb dues victòries i dues 
derrotes. Al darrer matx, 
el conjunt local va perdre 
contra el CN Badalona, 
un dels aspirants a l’ascens, 
per 59-82. Els montcadencs 
van tenir uns cinc primers 
minuts molt dolents que els 
van condemnar per a la res-
ta del partit. Els homes de 
Daniel Pérez van demostrar 
en alguns moments de l’en-
frontament un bon joc, tot i 

que al final van pagar cara 
la irregularitat amb una 
derrota per 23 punts. A la 
jornada anterior, el sènior A 
va vèncer a la pista del Sent-
menat B per 63-67.
Pel que fa al sots-25, l’equip 
no ha sumat encara cap vic-
tòria, amb quatre derrotes 
consecutives. L’última va 
ser a les Franqueses per 65-
29 amb dues baixes impor-
tants i davant un dels líders 
del Grup Primer del Cam-
pionat de Catalunya de 
Sèniors B. La jornada ante-
rior, el conjunt montcadenc 
va perdre a casa contra el 
Parets B per 51-86. el Montseny-Can sant joan va perdre contra el Cn badalona per 59-82

Els montcadencs juguen al Grup Sisè de Tercera

El sots-25 és penúltim sense guanyar cap partit

La Salle B s’imposa al 
Molins B per 34 a 31

El sènior A suma dues 
derrotes i dos triomfs

 

> El Can Cuiàs A empata amb les Fonts

> L’Elvira, en posicions còmodes
Els equips sèniors de l’AE Elvira-La Salle es troben a la zona 
còmoda de la classificació. El conjunt A masculí és quart amb 
quatre victòries en quatre partits. A l’última jornada, va vèn-
cer el Ronçana per 29 a 51. Pel que fa al sènior B, es troba 
al sisè lloc amb tres triomfs i dues ensopegades. Al darrer 
matx disputat, els montcadencs van perdre per 67-76 contra 
el Bellsport. I pel que fa al femení, l’Elvira és vuitè amb tres 
derrotes i dues victòries | SA

El primer equip de l’AE Can Cuiàs va empatar a cinc gols a 
casa contra les Fonts de Terrassa en un matx molt igualat que 
podria haver guanyat qualsevol dels dos conjunts. El rival va 
empatar al final, quan els locals tenien un home menys | SA

La salle b va superar el Molins de rei b per 34-31 
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Un total de 17 equips de 
Montcada participarà a la 
Lliga Comarcal que orga-
nitza el Consell Esportiu 
del Vallès Occidental Sud 
(CEVOS). Són més que 
la temporada passada per-
què, segons el president del 
Consell de l’Esport Esco-
lar de Montcada (CDEM), 
Agustín Fuertes, “s’ofereix 
qualitat a millor preu”.

Els equips. En futbol sala, 
l’IES Montserrat Miró 
competirà amb un equip 
infantil i tres en la catego-
ria juvenil i sènior. L’IES 
La Ribera i l’IES La Ferre-
ria també tindran un con-
junt en cadet masculí i un 
altre en juvenil. Pel que fa 
al bàsquet, l’AE Elvira-La 
Salle participarà amb un 
bloc infantil femení i un 
altre a la categoria cadet/
juvenil femení. L’IES La 
Ribera també ha aconse-

guit constituir un equip 
infantil mixte i un altre ju-
venil femení. En handbol, 
el CEIP Font Freda i el Sa-
grat Cor disputaran la lli-
ga aleví masculí. La Salle 
també té un equip infantil 
femení i un altre benjamí 
masculí. 
Les competicions comen-
çaran a mitjan novembre, 
les mateixes dates en què 
també és previst que s’ini-
ciï la Lliga Escolar entre 
les diferents escoles de la 
ciutat. 

Futbol 7. Una altra com-
petició que sí ha començat 
és la de la Lliga de Futbol 
7 que organitza l’Insti-
tut Municipal d’Esports i 
Lleure (IME). A causa de 
l’elevada participació, en-
guany es juga un partit els 
dimecres al vespre i la res-
ta, dels divendres. La com-
petició ha començat l’últi-
ma setmana d’octubre.  

JOCS ESCOLARS

Montcada participarà en les lligues de futbol sala, bàsquet i handbol

sílvia Alquézar  | redacció

El Multiòpticas Isis A 
segueix sense vèncer

KORFBAL

El premini A es manté invicte 
a dalt de la classificació 

L’equip Multiòpticas Isis 
Montcada A –que pertany 
a l’Associació Esportiva 
Montserrat Miró– encara 
no ha sumat cap punt a la 
lliga de Primera Divisió 
després de les tres primeres 
jornades. El conjunt mont-
cadenc va perdre el darrer 
matx a casa contra el Ba-
dalona A per un ajustat 13 
a 14. La setmana anterior 
va caure derrotat davant 
del Vallparadís de Terras-
sa per 11 a 7. Pel que fa al 
sènior B del Multiòpticas 

Isis, es troba en una millor 
situació a la taula ja que és 
segon de Segona Divisió 
amb dues victòries en tres 
partits. A l’última jornada, 
el conjunt local va superar 
el Badalona B per 18-7, 
mentre que fa quinze dies 
va perdre contra el Vallpa-
radís B per 11-7.
D’altra banda, el bloc jú-
nior de l’IES Montserrat 
Miró va debutar el 17 
d’octubre a la lliga amb 
una derrota a la pista de 
l’IES Nicolau Copèrnic de 
Terrassa per 13 a 5.

sílvia Alquézar | redacció

L’equip premini A del 
Club Bàsquet Montcada 
ha començat la temporada 
amb bon peu. Els nois que 
entrena Víctor Martínez 
han guanyat els dos par-
tits que han disputat fins 
ara a la lliga del Campio-
nat de Catalunya de Nivell 
B. El conjunt montcadenc, 
que es troba enquadrat al 

Grup Tretzè, és segon amb 
4 punts darrera del Lliçà 
d’Amunt A, que ha jugat 
tres partits, un més que el 
conjunt montcadenc.

Els resultats. El Club Bàs-
quet Montcada va superar 
el Joventut de Badalona 
C per 35-37 a la primera 
jornada, mentre que la 
setmana següent es va 

imposar per 10 punts de 
diferència a l’Immaculada 
Concepció A per 44-34. 
En el proper partit, previst 
per al dia 1 de novembre, 
el premini A del Valenti-
ne s’enfrontarà al Lliçà 
d’Amunt, l’actual líder. 
El conjunt montcadenc té 
una bona oportunitat per 
consolidar-se a la part alta 
de la classificació.

sílvia Alquézar  | redacció

L’equip sots-21 de l’AE 
Elvira-La Salle es troba a 
la segona posició del Grup 
Quart del Campionat de 
Catalunya Nivell B amb 
tres victòries i una derro-
ta. El conjunt local va 
encaixar la primera enso-
pegada de la temporada 
davant de l’EPSA, el desè 
classificat, per 54-67, al 
matx jugat al Gimnàs Mu-
nicipal de la Zona Centre 
el dia 24. A la jornada 
anterior, els montcadencs 
van vèncer a la pista del 
Sant Cugat per 42-61.

Sots-21 A. Aquest equip 
juga al Campionat de 
Catalunya Nivell A-2. Es 
troba a la vuitena posició 
del Grup Primer amb tres 
victòries i dues derrotes. 
Al darrer matx, va per-
dre contra el Sant Ramon 
Nonat per 72-59, mentre 

que una setmana abans va 
aconseguir vèncer el Ro-
quetes per 67-63.

El sots-21 B és segon 
tot i perdre a casa

BÀSqUET. AE ELVIRA-LA SALLE

sílvia Alquézar  | redacció
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Montcada incrementa el nombre 
d’equips a la Lliga Comarcal
La competició, organitzada pel consell del Vallès occidental Sud, comptarà amb 17 equips locals 

> Triomf del cadet del Can Sant Joan
El conjunt cadet del CEB Can Sant Joan va aconseguir el pas-
sat 18 d’octubre el primer triomf a la lliga del Grup Desè del 
Campionat de Catalunya de Nivell B. Els montcadencs es van 
imposar al Centelles A per 48 a 25 en un bon partit dels locals. 
D’altra banda, a la setmana següent, l’equip cadet va perdre a 
la pista de l’AE Minguella C per 61-55. A la primera meitat, el 
conjunt local va fallar en defensa i no va estar gaire encertat. 
A la represa, el Can Sant Joan va millorar molt i va arribar a 
posar-se a dos punts, però va ser insuficient per guanyar. Al 
pròxim matx, el cadet visitarà la pista del Llefià, el líder  | SA
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el sots-21 b va perdre amb l’ePsA
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el premini A juga al nivell b
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BÀSqUET. CB MONTCADA

Els nois de Víctor Martínez han guanyat els dos partits disputats fins ara

El conjunt B va guanyar el Badalona B per 18 a 7

el Multiòpticas isis A de Montcada encara no ha guanyat cap partit
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FUTBOL. EF MONTCADA

Salas: ‘Hem fet un juvenil força 
competitiu que ho donarà tot’  

L’equip juvenil de l’EF 
Montcada ha començat 
la temporada amb una 
victòria sobre el Llerona 
per 6-2 i un empat a un 
al camp de la Penya Bar-
celonista de Sant Celoni A 
gràcies al gol aconseguit 
per Juan Camilo. El tècnic, 
Alejandro Salas, està con-
tent amb la plantilla: “Des-
prés dels problemes que 
hem tingut hem pogut 
fer un bloc competitiu 
que ho donarà tot”. Se-
gons l’entrenador, el bloc 
és força jove però té qua-
litat  suficient per fer un 
bon paper al Grup 25 de 
Segona Divisió. L’objectiu 
del club és que el juvenil 

pugui estar a la part alta 
de la taula. La directiva no 
descarta la possibilitat de 
fer nous fitxatges.

Novetats. L’EF Montcada 
ha posat en marxa algunes 
novetats amb l’objectiu de 
millorar l’atenció als juga-
dors. L’entitat ha creat una 
fitxa individualitzada de 
cada noi “per fer el seu 
seguiment evolutiu”, ha 
manifestat el nou director 
tècnic, José Manuel Jurado, 
qui també ha avançat que 
a partir d’ara s’enregistren 
en video tots els partits 
perquè després es pugui 
fer una projecció amb la 
plantilla “i analitzar els 
detalls de cada matx”.

FUTBOL SALA. FS MAUSA MONTCADA

sílvia Alquézar | redacció

El benjamí es mostra fort 
amb dos triomfs importants 

L’equip juvenil del CD 
Montcada segueix imbatut 
al Grup 24 de Segona Divi-
sió, empatat amb el Cerda-
nyola D amb 9 punts. Els 
homes de Juan Meca van 
aconseguir una important 
victòria al darrer  matx, ju-
gat al camp del Montornès 
Nord, per 0-1 amb un gol 
de Kevin. A la jornada an-
terior, el juvenil verd es va 
imposar al Lliçà d’Amunt 
per 2-1 amb gols de Salas 
i Kevin. 
D’altra banda, el CD 
Montcada ha criticat l’EF 
Montcada perquè no ha 
volgut canviar cap dels 
partits del seu juvenil que 
coincidia en el calendari 
amb el conjunt de l’entitat 
verda a casa | SA 

El juvenil del 
CD Montcada 
segueix líder 
imbatut

FUTBOL

el capità del juvenil, francisco baena, és el pitxitxi de l’equip
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L’equip benjamí de l’FS 
Mausa Montcada està 
fent un bon començament 
de temporada. Els nois, 
dirigits per José Andrés i  
Antonio Avilés, han co-
mençat la lliga de Divisió 
d’Honor, la màxima cate-
goria, amb dos triomfs da-
vant de rivals complicats 
que aspiren a guanyar el 
campionat. 

Les victòries. A la primera 
jornada, el conjunt local 
va vèncer el Marfil Santa 
Coloma per 2-1 i, a la set-
mana següent, es va impo-
sar al Martorell a domicili 
per 2-6 en un gran matx 
dels montcadencs. “Te-
nim equip per guanyar 
la lliga però no ens hem 

de confiar i anar partit a 
partit”, opina el tècnic José 
Andrés, qui ha avançat 
que si es guanya a la pis-
ta de l’Olesa a la pròxima 
jornada “ens col·locarem 
líders en solitari”. El con-

junt benjamí està format 
per cinc jugadors de segon 
any –que la campanya an-
terior ja van quedar sots-
campions de Catalunya– i 
quatre noies que han pujat 
del prebenjamí.

sílvia Alquézar | redacció

L’equip ha guanyat un matx i n’ha empatat un altre
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el capità, Marc ballester, controla una pilota davant dos rivals del Marfil L’equip juvenil de La Salle 
ha encaixat dues derrotes 
als dos primers partits de 
la competició de Primera 
Catalana. Els nois de Marc 
Revuelta van perdre contra 
el Pardinyes de Lleida per 
un ajustat 30-31 al pavelló 
Miquel Poblet en la prime-
ra jornada. El matx va ser 
molt igualat, tot i que la 
falta d’encert local de cara 
a porteria al darrer quart 
d’hora de partit va impe-
dir a La Salle sumar la vic-
tòria. A la segona jornada, 
els montcadencs van visitar 
la pista del Granollers, que 
es va imposar de forma 
clara per un contundent 

43-17. “Aquest resultat 
era d’esperar, fa més mal 
el primer perquè es va 
perdre només d’un gol a 
casa”, explica l’entrenador, 
Marc Revuelta, qui confia 
poder recuperar tots els 
lesionats i disputar ja un 
partit amb tots els jugadors 
disponibles.  

El juvenil inicia la lliga 
amb dues derrotes  

HANDBOL. CH LA SALLE

sílvia Alquézar  | redacció

el juvenil va perdre d’un gol (30-31) contra el Pardinyes al pavelló M. Poblet
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> El juvenil de futbol sala, a dalt
L’equip juvenil de l’EF Montcada ha començat amb bon 
peu al campionat de lliga de Primera Divisió. Els mont-
cadencs han guanyat les dues primeres jornades amb 
un bon joc. Al primer matx, el conjunt local va superar 
el Vilassar de Mar a domicili per 3-4, mentre que a la 
setmana següent, en el primer partit disputat a casa, els 
nois van aconseguir una victòria brillant contra el Premià 
per 5-1. D’altra banda, el bloc infantil de l’EF Montcada 
ha fet un mal inici de lliga amb dues derrotes consecu-
tives contra el Bonaire, per 1-4, i a la pista del Rubí per 
6-4. Els montcadencs juguen al Grup Quart de Segona 
Divisió | SA
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> Mal inici del cadet del Can Cuiàs
L’equip cadet de l’Associació Esportiva Can Cuiàs ha perdut 
els dos primers partits de lliga al Grup Primer de Segona 
Divisió. Els montcadencs van caure per 10-2 a la pista del 
Maristes a la primera jornada de la competició. En el segon 
matx, el conjunt local va ensopegar a casa contra el Claret 
Futbol Sala per 1-5. Els montcadencs ocupen l’última posició 
empatats amb cap punt amb el Prosperitat i el CET 10  | SA
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Jaume Alcázar
Un referent de la història local. És el montcadenc que millor coneix l’evolució urbanística 
de Montcada i Reixac des de l’arribada dels primers estiuejants barcelonins i quin és el valor i 
l’estat del patrimoni arquitectònic del nostre municipi. Llicenciat en Història i motivat per conèixer 
el passat del seu poble, a final dels vuitanta inicia la seva col·laboració amb el Museu Municipal 
i, sobretot, amb la Fundació Cultural Montcada, on impulsa la creació de la revista de divulgació 
històrica Quaderns. Amb només 45 anys, Jaume Alcázar s’ha convertit en un referent de la inves-
tigació en l’àmbit local. No en va, l’Ajuntament i la Diputació van confiar en ell per elaborar el catà-
leg del patrimoni arquitectònic l’any 1999 i actualment coordina la col·lecció Montcada i Reixac. 
L’Abans, que està tenint una gran acceptació entre la població.

“Cal fer un gran pacte 
sobre el patrimoni local”

Què li va suposar ocupar-se del ca-
tàleg del Patrimoni Arquitectònic de 
Montcada?
La redacció del catàleg em va per-
metre descobrir la gran repercussió 
que va tenir la burgesia barcelonina 
en la vida econòmica, social i cultu-
ral del municipi. L’arribada d’aquells 
estiuejants rics va accelerar la trans-
formació de Montcada de poble a 
ciutat. Una altra cosa que em va sor-
prendre és la categoria dels arqui-
tectes que van treballar a les luxoses 
residències que es van fer construir, 
primer al costat del ferrocarril i, en 
una segona fase, a la Serralada de 
Marina.
Quina és la joia del Catàleg local?
Tenim moltes joies i no puc dir que 
una sigui millor que l’altra. Depèn 
dels gustos personals. A mi m’agrada 
la Torre Vila, l’església de Reixac i la 
masia de Can Rocamora, però de re-
sidències sumptuoses, ermites romà-
niques i masies emblemàtiques en 

trobem a molts municipis.  Si hi ha al-
gun element del nostre patrimoni que 
sigui peculiar i únic a tot Catalunya, 
i diria que a Espanya, és el complex 
de la Casa de les Aigües, no només 
els edificis sinó també el Rec Comtal 
i els pous. 
Quin és l’estat de salut del nostre 
patrimoni?
És cert que molts elements de gran 
valor han desaparegut al llarg del 
temps perquè no sempre hi ha ha-
gut la sensibilitat necessària per part 
de les administracions. Darrerament 
això ha canviat, però tot i així les polí-
tiques de restauració costen molts di-
ners i no sempre són prioritàries. Crec 
que caldria fer un gran pacte sobre 
el patrimoni per establir estratègies 
d’actuació de manera conjunta entre 
les administracions i les entitats im-
plicades en la defensa dels elements 
que identifiquen el nostre poble.
En quin moment es desperta la seva 
curiositat sobre la història local?

Quan vaig acabar els estudis universi-
taris em va venir molt de gust investi-
gar sobre la història del meu municipi 
perquè no hem d’oblidar que la his-
tòria en lletres majúscules no existiria 
sense la petita història que els pobles 
escriuen dia a dia. 

Al Museu Municipal i, sobretot, a la 
Fundació Cultural Montcada, vaig tro-
bar molta gent engrescada a recupe-
rar la història de Montcada, com per 
exemple Joan Bertran, a qui li estic 
molt agraït. Ara estem treballant tots 
dos per recuperar informació sobre la 
vida a Montcada als segles XVI, XVII i 
XVIII a partir d’antics testaments.

Amb quin panorama es va trobar?
La història antiga de Montcada esta-
va ben coberta gràcies a la tasca del 
Museu, però hi havia molt poca cosa 
escrita i documentada sobre la his-
tòria moderna i contemporània. Calia 
investigar i també posar per escrit 
la informació que ja existia. Per això 
una de les primeres coses que vaig 
proposar quan vaig contactar amb la 
Fundació Cultural va ser fer una revis-
ta de divulgació històrica que donés 
a conèixer de forma amena aspectes 
curiosos de la història local. La pro-
posta els va encantar i el cert és que 
la revista, de caràcter bianual, té molt 
bona acollida. 
L’altre projecte en que participa, 
la col·lecció ‘Montcada i Reixac. 
L’Abans’, també té molt bona accep-
tació.
Sí, és veritat. Està agradant molt per-
què ens permet viatjar pel record de 
molts montcadencs i ens fa reviure 
una Montcada avui desapareguda 

però essencial per entendre la nostra 
ciutat. Per la seva naturalesa és una 
obra col·lectiva en la qual hi estan 
participant més de 200 persones, on 
per damunt de tot, destaca el treball 
del Consell Assessor format per per-
sones representatives de Montcada.
Des del punt de vista d’un historia-
dor, què és el que li falta a Mont-
cada? 
A Montcada existeix un Arxiu munici-
pal que ens ha permès obtenir infor-
mació valuosa. I ara disposem d’una 
col·lecció de fotografies que l’editorial 
de ‘L’Abans’ cedirà a l’Ajuntament. 
Crec que és un bon moment per pen-
sar en crear un arxiu històric que po-
dria estar a la Biblioteca Elisenda de 
Montcada. Aquest arxiu hauria de ser 
funcional i accessible a la població. 
També convindria fomentar la inves-
tigació entre els joves amb iniciatives 
com el Premi d’Investigació de Mont-
cada i Reixac per omplir els buits his-
tòrics que encara queden.

“La història en 
lletres majúscules no 
existiria sense la petita 
història que els pobles 
escriuen dia a dia”

 historiador

A títol personal
LAURA gRAU
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