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Buscant el revulsiu
Jaume Creixell, nou tècnic 
del CD Montcada  pàg. 27

Vacuna de la grip A
Es dispensarà només als 
grups de risc  pàg.  13
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> CULTURA: El Premi de Pintura Masoliver fa una aturada tècnica per introduir novetats.  pàg. 21

> Esports: La Salle d’handbol reforça el treball de la base amb el sènior a la màxima categoria pàg. 26

El fiscal investiga el trasllat 
de Valentine a Can Milans
Sentència | El TSJC va declarar nul·la 
l’operació el passat mes de maig

Pablo és un dels infants que rep l’atenció especialitzada al centre integral d’Adimir. A la foto, amb la seva monitora durant la teràpia de natació

núm. 351
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èpoCa iii

Adimir rep suport institucional
El parlament aprova estudiar la creació d’un centre d’atenció integral. pàg. 12

Haver de començar 
de zero passats 
els 50

Cas pretòria | L’exdirector d’Urbanisme, 
citat al sumari de Garzón  pàg. 3

> AismALibAR

La plantilla es 
prepara per als 
acomiadaments 
pàg. 4
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L’Ajuntament lliura a la Fiscalia l’expedient 
sobre el trasllat de la fàbrica Valentine
La sentència del TSJC que declara nul·la l’operació i el fet que la dirigís un exdirectiu municipal, citat en el sumari del cas pretòria, motiven la investigació

L’OMBRA DEL CAS PRETÒRIA

L’actual fàbrica de Barnices Valentine està ubicada al polígon industrial de Can Milans, a tocar del terme municipal de la Llagosta

Actualitat
laveu.cat

TRANSpARÈNCIA
El govern municipal vol posar fi 
a l’ombra de dubte que planeja 
sobre la política urbanística del municipi

 pas a pas. La cronologia dels fets

Primer conveni | Març 2003
L’Ajuntament i Valentine signen un 
conveni urbanístic per al trasllat de 
la fàbrica al polígon industrial de 
La Granja, amb l’abstenció d’ICV i 
PPC. La proposta finalment es frus-
tra i queda temporalment aturada.

Can Milans | Febrer 2004
El Ple aprova una moció d’urgència 
amb el vot a favor de PSC, CiU, ICV-
EUiA i PPC i l’abstenció d’Esquerra 
per propiciar el trasllat de la fàbrica 
a Can Milans. L’operació es basa en 
el conveni inicial i implica requalifi-
car una zona verda de Can Milans en 
sòl industrial i passar el solar de la 
fàbrica a sòl urbanitzable i sòl urba-
nitzable de Can Cuiàs a zona verda.

Moció de l’oposició | Maig 08
El govern rebutja fer una auditoria 
financera reclamada per l’oposició 
sobre diverses operacions urbanísti-
ques en què va intervenir l’exdirector 
d’Urbanisme, Antoni Jiménez, im-
putat per presumptes irregularitats 
durant la seva gestió com a regidor 
d’Urbanisme a Llavaneres. 

Cas ‘Pretòria’ | 27/10
Antoni Jiménez apareix citat però 
no imputat al sumari del cas Pre-
tòria que instrueix el jutge de l’Au-
diència Nacional, Baltasar Garzón, 
per uns convenis urbanístics a 
Sant Andreu de Llavaneres.

Petició al Ple | 29/10
L’oposició demana al govern que 
presenti a la Fiscalia la documen-
tació urbanística entre el 2003 
i el 2006, etapa en què Jiménez 
va dirigir l’Àrea d’Urbanisme. L’Al-
calde nega cap possible vinculació 
del municipi amb el cas de la pre-
sumpta corrupció urbanística.

Revisió urgent | 3/11
L’alcalde ordena la revisió urgent 
de la documentació de l’època Ji-
ménez per resoldre qualsevol dub-
te i garantir que l’actuació durant 
aquest període va ser la correcta.

Acord de la Junta | 3/11
La Junta de Govern Local acorda 
posar a disposició de la Fiscalia la 
documentació de l’etapa Jiménez. 

Anunci de la Fiscalia | 5/11
La Fiscalia anuncia que demanarà 
informació a l’Ajuntament sobre el 
trasllat de Valentine, atesa la sen-
tència del TSJC que declara nul·la 
la modificació del PGM, entenent 
que no existeix cap argument que 
justifiqui el canvi de zonificació, no-
més que afavorir l’interès particular 
de l’empresa. 

Papers a l’oposició | 6/11
L’alcalde anuncia que presentarà a 
l’oposició els expedients tramitats per 
Jiménez. Enmig es produeixes críti-
ques creuades entre Arrizabalaga i el 
principal grup en l’oposició ICV-EUiA 
que acusa l’alcalde de dir falsetats 
quan afirma haver revisat al 2008 els 
expedients de l’etapa Jiménez.
.
Petició del Fiscal | 9/11
La Fiscalia demana l’expedient ad-
ministratiu complet del conveni ur-
banístic que el consistori i Valentine 
van signar al març del 2003 per al 
seu trasllat a Can Milans, així com 
de la tramitació de la requalificació 
del PGM.
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La Fiscalia de Barcelona ja ha 
rebut tota la informació de què 
disposa l’Ajuntament sobre el 
trasllat de la fàbrica de pintures 
Valentine del nucli urbà al po-
lígon de Can Milans. Aquesta 
operació serà investigada arran 
d’una sentència del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya 
que el passat mes de maig la va 
declarar nul·la i també perquè 
en el moment en què es va dur 
a terme Antoni Jiménez –citat en 
el sumari del cas Pretòria–, era el 
director de l’Àrea Territorial del 
consistori. 
El govern local format, pel PSC 
i CiU, s’ha felicitat pel fet que la 
Fiscalia finalment hagi reclamat 
la documentació perquè entén 
que així acabarà l’ombra de 
dubte que planeja sobre la polí-
tica urbanística del municipi. “No 
volem que el nom de Montca-
da i Reixac surti als mitjans de 
comunicació vinculat a casos de 
corrupció”, ha dit l’alcalde, César 
Arrizabalaga (PSC), reiterant un 
cop més la seva “tranquil·litat” 
respecte a la legalitat de tot el pro-
cés i la “confiança” en la gestió 
de Jiménez mentre va treballar a 
Urbanisme. 

L’edil ha recordat que va ser 
l’Ajuntament qui va propiciar el 
trasllat de Valentine fora del nucli  
urbà “en benefici de la ciutat i 
també dels treballadors”, ja que 
la planta s’ha ubicat dins del ter-

me municipal. En nom de CiU, 
Joan Maresma també s’ha alegrat 
de la intervenció de la Fiscalia en 
aquesta qüestió. Quant a la peti-
ció formulada per l’oposició, que 
reclama una auditoria financera 
dels expedients tramitats en l’èpo-
ca Jiménez (2003-2006), Maresma 
ha respost: “l’Ajuntament està 
constantment auditat ja que tota 
la gestió econòmica es fa sota 
la supervisió de l’interventor i 
passa tant per la Sindicatura de 
comptes com pel Tribunal de 
Comptes de Madrid sense que 
hagi hagut fins ara cap mena de 
reclamació”. 

Demandes de l’oposició. Des de 
l’oposició, l’actuació del govern en 
aquest afer és qüestionada i critica-
da ja que inicialment es va negar 
a revisar la gestió de Jiménez. Els 
portaveus consideren que la reunió 
informativa convocada per l’alcal-
de el 13 de novembre “no servirà 
per aclarir res”.  
Josep M. González (ICV-EUiA) 
insisteix en què es faci una valo-
ració econòmica de cada operació 
urbanística: “Volem saber si en 
algun cas l’Ajuntament o bé 
empreses o persones a títol par-
ticular s’han vist perjudicades”. 
També Eva García (PPC) recla-
ma saber quines són les plusvà-
lues generades en les operacions 
urbanístiques. “Qui ha resultat 
beneficiat amb les mateixes i 
quins canvis de propietat hi 
ha hagut durant els processos 
de requalificació de terrenys?”, 
es pregunta la portaveu popular. 
Mentre Marta Aguilar (Esquer-
ra) afegeix “tot això és el que 
no està escrit i el que no apa-
reix als expedients, per tant la 
reunió prevista no servirà per 
clarificar la situació”. 

Pilar Abián | Montcada

L’oposició reclama una 
auditoria econòmica 
dels expedients 
tramitats entre els 
anys 2003 i 2006
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Haver de començar de zero amb 
56 anys després de portar-ne 36 
treballant a la mateixa empresa i 
buscar feina en un context de crisi 
com l’actual resumeix la situació 
d’incertesa d’Antonio Bayona, 
veterà empleat d’Aismalibar, que, 
com la resta dels 89 treballadors 
actuals, veu l’acomiadament cada 
vegada més a prop. “A la meva 
edat ho tindré més difícil que al-
tres per trobar una nova feina i 
no sé com m’ho faré per mante-
nir la família quan esgoti l’atur 
o les indemnitzacions si encara 
no he començat a treballar”, ex-
plica Bayona. 

Al tancament d’aquesta edició, el 
comitè d’empresa i la direcció ha-
vien d’arribar a un acord respecte 
a la proposta d’indemnitzacions 
pels acomiadaments que els admi-
nistradors concursals van presentar 
el 5 de novembre als treballadors i 
als responsables de la fàbrica, que 
consisteix en 35 dies per any tre-
ballat fins a un màxim de 75.000 
euros. “La proposta està bé, però 
abans d’acceptar-la volem re-

soldre alguns aspectes que han 
quedat pendents”, va explicar el 
president del comitè, José Antonio 
Grillo, el mateix dia de la reunió. 
Els representants dels treballadors 
sol·liciten que els 17 empleats que 
s’havien d’haver prejubilat a prin-
cipi d’any però no ho han fet per 
problemes de liquiditat “rebin 
també els 75.000 euros”. 
Amb 60 anys, Antonio Moreno 
esperava haver-se prejubilat aquest 
any. Dos dies abans d’acabar les 
vacances, l’empresa el va trucar i 
li va dir que havia de reincorpo-
rar-se a la feina. “Ja havia fet els 
meus plans perquè, segons els 
comptes, tindria el 93% del sou, 
ara no sé què passarà”, explica. 
Els sindicats també demanen que 
es negociï una compensació per a 
tres treballadors que tenen jubila-
ció parcial i per als tres empleats 
que han cobert aquestes places 
“perquè també han sofert els 
efectes de les regularitzacions 
per les que ha passat la fàbrica”, 
diu Grillo. 

Pimeg-4. En qualsevol cas, si els 
treballadors d’Aismalibar aconse-
gueixen la indemnització propo-
sada, seria tot un mèrit des del 
punt de vista, per exemple, de 
la quarantena d’extreballadors 
d’empreses com Pimeg-4, al Pla 
d’en Coll, que al juny va deixar 
la fàbrica de construcció de grues. 
Pocs treballadors han trobat feina, 

la resta està cobrant l’atur i a l’espe-
ra que el Fons de Garantia Salarial 
els aporti la indemnització mínima 
en aquests casos, 20 dies per any.
Els antics empleats, però, no han 
deixat de lluitar i estan denunciant 
que la gerència està fent servir les 
instal·lacions de la planta, dedicada 
a la fabricació de grues, i està tre-
ballant “sense permís i sense que 
ho sàpiguen els administradors 
concursals”, ha explicat Rafael 
Moreno, l’antic president del comi-
tè. Els treballadors han denunciat 
la situació als Jutjats de Cerdanyo-
la i s’han sumat a la plataforma 
‘Los lunes al sol’, promoguda per 
la plantilla d’Aismalibar. 

Notícies RESpOSTA A LA CRISI
El Ple aprova la renovació del 
pla d’austeritat i mesures de 
contenció de la despesa

pàg. 9

laveu.cat/noticies

Els treballadors afronten amb incertesa 
el seu futur una vegada deixin la fàbrica
Silvia Díaz | Redacció

AISMALIBAR

La plantilla d’Aismalibar 
ha de decidir si 
accepta una proposta 
de 35 dies per any 
fins a 75.000 euros

NOVETATS A LAFARgE
La cimentera impulsa
la creació d’un comissió 
ciutadana

pàg. 6

Els antics empleats de pimeg-4 denuncien que la direcció està fent servir les instal·lacions ‘sense permís’ i s’han sumat a ‘Los lunes al sol’

Els treballadors de Pimeg-4 i els de Castellón (Ripollet) han fet pinya amb els d’Aismalibar i assisteixen a les concentracions ‘Los lunes al sol’
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Eduardo García, de 33 anys, n’ha 
passat 13 a Aismalibar. Indepen-
dentment que les indemnitzacions 
siguin millors o pitjors, marxarà de 
l’empresa “decebut amb l’actitud 
de la direcció”. Aquest jove també 
creu que el futur serà difícil perquè 
la seva parella no treballa i tenen 
una hipoteca. 
Francisco García, extreballador de 
Pimeg-4, de 41 anys, casat i amb 
un fill, assegura que ara es mira 
molt més els preus que abans i re-
corre els supermercats buscant on 
els productes són més barats. “La 
meva dona treballa a mitja jornada, 
però tot i això anem justos i encara 

ho notarem més quan em baixi la 
prestació d’aquí a sis mesos”. 

El cas d’Aisa. Al desembre del 2008 
els treballadors de l’empresa Aisa 
van ser acomiadats. El cas d’aquests 
empleats també va acabar al Fons de 
Garantia Salarial. “De 35 treballadors 
que érem, només 3, que jo sàpiga, 
han trobat feina; jo he enviat més 
de 150 currículums i encara estic 
a l’atur”, explica Juan José Tribaldos, 
l’antic president del comitè de la fà-
brica d’ebenisteria del Pla d’en Coll. 
“Tinc la sort que la meva dona treba-
lla, però som quatre a casa i hem de 
pagar una hipoteca”, afegeix | SD

Altres experiències personals davant l’atur

04
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El projecte urbanístic de l’antic solar 
de la fàbrica, afectat també per la crisi

El projecte urbanístic previst al so-
lar que ocupava l’antiga fàbrica de 
pintures Valentine ha quedat en 
suspens a causa dels efectes de la 
crisi econòmica, ja que la immobi-
liària que va adquirir els terrenys, 
Reyal Urbis, es troba en situació 
crítica. Per manca de liquidesa 
–té un deute que ascendeix als 
4.800 milions d’euros–, ha perdut 
la meitat de la propietat, que ha 
passat a mans d’una entitat ban-
cària. La firma també ha paralitzat 
algunes de les promocions que té 
en marxa arreu d’Espanya, entre 
les quals hi ha la construcció d’un 
hotel i 200 habitatges al passeig 
de la Castellana (Madrid), amb 
les obres ja en marxa i, segons ha 
publicat el diari El País, un altre 
dels projectes paralitzats és el de 
Montcada i Reixac. 

Tràmits pendents. En perdre Re-
yal Urbis la meitat dels terrenys 
comprats a Valentine al juny 
del 2006 per més de 74 milions 

d’euros, s’ha hagut de fer un nou 
projecte de reparcel·lació del solar 
d’acord amb la nova propietat que 
l’Ajuntament té previst rebre abans 
de final d’any. Aquest és el pas 
previ al projecte d’urbanització de 
l’espai que compta amb 47.000 m2 
i un sostre residencial de 43.391 
m2 que es traduirà en 482 habitat-
ges –el 30% seran de protecció ofi-

cial, un 20% (96) de règim general 
i un 10% (48) de preu concertat. 
El Pla de Millora Urbana del sec-
tor aprovat pel consistori també 
inclou un espai de 8.950 m2 per a 
aparcament soterrat, 19.000 m2 de 
zona verda i la cessió d’un espai 
de 72.000 m2 a l’Ajuntament per 
ubicar en el futur el nou edifici de 
l’IES La Ribera. Aquest últim trà-

mit es podrà fer tan aviat s’aprovi 
el Pla de reparcel·lació, de mane-
ra que, malgrat que l’inici de les 
obres s’ajorni pels problemes de 
liquidesa d’una part de la propie-
tat, el consistori podrà disposar 
del solar i cedir-lo a la Generalitat 
perquè pugui dur a terme en el fu-
tur la construcció de l’equipament 
educatiu.

La immobiliària que va comprar els terrenys ha perdut la meitat de la propietat per manca de liquidesa
Pilar Abián | Redacció

SECTOR VALENTINE
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Reyal Urbis, a més de la compra del terreny, ha assumit les despeses de demolició i neteja de l’espai que ocupava la fàbrica, a la dreta de la imatge

 

La promotora Recober ha renun-
ciat a la llicència per construir els 
28 habitatges previstos a l’antic so-
lar de la cerveseria, al carrer Mon-
tiu. Tot i tenir el permís municipal 
des del desembre del 2007, la crisi 
del sector immobiliari ha fet desis-
tir els propietaris d’iniciar les obres 
i el solar, per tant, conti nuarà buit. 
Aquest terreny –conegut per haver 
estat durant molts anys un espai 
d’oci per a la població, malgrat ser 
privat– va generar al 2007 diverses 
accions de protesta i una recollida 
de signatures per part d’una pla-
taforma veïnal que el reivindicava 
com a zona verda. La petició, però, 
no va prosperar perquè l’Ajun-
tament va aprovar augmentar el 
sostre d’edificabilitat del solar en el 
marc de l’operació que va perme-
tre adquirir dues finques incloses 
al catàleg de Patrimoni Arquitectò-
nic de la localitat, Can Casamada i 
Casa Larratea | PA

Tampoc no es 
construirà al terreny  
de l’antiga cerveseria

Accés a l’antiga cerveseria
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La situació econòmica actual ha 
motivat al govern (PSC i CiU) re-
novar el pla de mesures d’austeri-
tat i contenció pressupostària cara 
el 2010, que va rebre llum verda al 
Ple del 29 d’octubre. El nou docu-
ment amplia les propostes aprova-
des al setembre del 2008 amb les 
quals es vol “estalviar des de dins 
i que la crisi no afecti els serveis 
a la ciutadania”, va assenyalar 
a la sessió el president de l’Àrea 
Econòmica, Joan Maresma (CiU). 
Algunes de les propostes són no 
incrementar el pressupost per so-
bre de l’IPC i congelar els sous de 
l’alcalde, els regidors, el personal 
de confiança i les aportacions als 
grups municipals. 

El document diu que no se subs-
tituiran els treballadors que causin 
baixa per jubilació, malaltia, exce-
dència o fi del contracte. Aquest 
punt ha motivat que la coord i-
nadora de personal de l’Ajunta-
ment hagi anunciat que recorrerà 
jurídicament la proposta en consi-
derar que “vulnera els acords del 
conveni col·lectiu”. 
El pla inclou mesures sobre el con-
sum de telèfon, la priorització del 
correu electrònic per sobre del pos-
tal o la limitació dels viatges. Tots 
els grups en l’oposició –ICV-EUiA, 
PPC i Esquerra– es van abstenir 
en considerar que les mesures són 
“poc concretes”, que algunes “no 
són més que una reproducció 
del que diu la llei” i que, en altres 
casos, no s’han complert les que es 
van proposar l’any passat.

Ordenances. La congelació de 
bona part de les ordenances per al 
2010 es va aprovar amb el vot fa-

vorable del govern i, amb matisos, 
d’Esquerra. ICV-EUiA va votar 
en contra i el PPC es va abstenir. 
Els republicans van donar el vis-
tiplau a la proposta excepte a les 
taxes de la zona blava i la recollida 
de residus. “Entenem que toca no 
pujar els impostos; hi donem su-
port menys en les dues taxes que 
hem rebutjat sempre”, va desta-
car la portaveu, Marta Aguilar. 
Els populars es van abstenir menys 
en els casos de la zona blava i la 
taxa d’activitats culturals –aques-
ta última puja un 10%– que van 
votar en contra. La portaveu, Eva 
García, va afegir: “Si apliquem 
l’IPC, que és negatiu, l’any vi-
nent les ordenances haurien de 
baixar”. ICV-EUiA va votar en 
contra de tot el projecte perquè, 
en especial, no està d’acord en 
com s’aplica la política de preus 
públics. “Dins d’una mateixa 
àrea, el preus en Cultura pugen 
més que els d’Esports, crec que 
hauria d’haver un procés d’ho-
mogeneïtzació” va subratllar el 
portaveu, Josep M. González. 
Per la seva banda, la regidora de 
Cultura, Amèlia Morral (CiU), en 
declaracions a La Veu, ha justificat 
l’increment del cost dels cursos del 
seu departament com una mesura 
necessària “per garantir la qua-
litat dels tallers”. Segons l’edil, 
els preus a Montcada per aquests 
serveis “estan per sota de la mit-
jana de la comarca”. 

La conjuntura de crisi motiva el govern 
a impulsar un segon pla d’austeritat
Silvia Díaz | Montcada

PLE D’OCTUBRE

La Coordinadora de 
personal del consistori 
considera que el pla 
d’estalvi vulnera el 
conveni col·lectiu
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En l’apartat d’ordenances per al 2010, l’oposició es va mostrar especialment crítica amb la pujada d’un 10% de la taxa d’activitats culturals

 

La sessió va donar llum verda a 
tres modificacions de crèdit amb 
un cost de prop de 620.000 eu-
ros, entre les quals hi havia una 
partida de 60.000 per al sistema 
d’il·luminació del futur auditori.
Tots els grups van rebutjar una 
moció del PPC en què s’instava 
al govern central a retirar la pro-
jectada pujada d’impostos en els 
pressupostos generals de l’Estat 
per al 2010 en considerar-la “in-
justa i antisocial” | SD

Més punts econòmics

Unanimitat en la moció per a la 
recuperació de la Torre de Na Joana
La incorporació d’alguns canvis 
respecte al text inicial va permetre 
que s’aprovés per unanimitat la 
moció promoguda per Esquerra 
per tal de rehabilitar la Torre de 
Na Joana, situada a la Ferreria. El 
regidor republicà Jordi Sánchez 
va dir que espera que el text “no 
quedi en una declaració d’in-
tencions sinó que es faci el se-
guiment del seu compliment”. 
L’Ajuntament n’és el propietari 
des del 1985 però fins al 2001 no 
va marxar l’antic llogater. 

ARE. El Ple també va donar llum 
verda als estatuts del consorci per 
desenvolupar l’Àrea Residencial 
Estratègica (ARE) que es farà 
entre Can Pomada i Mas Duran. 
“Constituint aquest ens garan-
tim tenir veu en les decisions 
que es prenguin al respecte”, va 
indicar el president de l’Àrea de 

Política Territorial, Jordi Climent 
(PSC). L’organisme comptarà 
amb representants municipals 
i de l’Institut Català del Sòl (In-
casòl). ICV-EUiA hi va votar 
a favor i va demanar al govern 
“que es tingui en compte l’opo-
sició” en l’elecció dels membres 
de l’organisme. CiU, que s’avia 
mostrat contrari a l’ARE en un 
principi, ara hi dóna suport en 
considerar que participant al 
consorci “podrem prendre de-

cisions”. El PPC i Esquerra van 
votar en contra amb l’argument 
que el projecte “no respon al 
model de ciutat que tenim”. 
El Ple també va ratificar el conve-
ni urbanístic per tal que a Montca-
da es construeixi un equipament 
esportiu de 7 hectàrees en uns ter-
renys situats a prop de la depura-
dora. Aquest tràmit està vinculat 
al conveni urbanístic per al trasllat 
de les instal·lacions esportives del 
FC Barcelona a Sant Joan Despí.

Silvia Díaz | Montcada

L’edifici emblemàtic està situat accedint al polígon de la Ferreria des de la C-58
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El projecte definitiu de remodelació 
de la plaça Roja (Font Pudenta) es va 
aprovar al Ple amb els vots del govern 
(PSC i CiU) i del PPC. Esquerra s’hi 
va abstenir i ICV-EUiA hi va votar en 
contra. La modificació respecte la pro-

posta inicial és que la pista esportiva 
projectada s’ha substituït per una altra 
de patinatge, “una idea consensuada 
amb l’AV”, va dir l’alcalde, César Arri-
zabalaga (PSC). “No estem en contra 
de la rehabilitació sinó de la solució 

que s’ha donat per evitar que el joc 
dels infants molesti el veïnat”, va dir 
la regidora ecosocialista Alba de Lamo, 
qui considera que una opció hagués 
estat mantenir la qualificació de pista 
esportiva i col·locar-hi tanques | SD

> projecte definitiu de remodelació de la plaça Roja de la Font pudenta
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L’Estat destinarà 3,5 milions d’euros 
per a l’ocupació i la sostenibilitat

El Fons Estatal per a l’Ocupació i 
la Sostenibilitat Local, recentment 
anunciat pel Ministeri de Coope-
ració Territorial, destinarà a Mont-
cada i Reixac 3,5 milions d’euros, 
dels quals el municipi haurà de fer 
una inversió mínima de 2.830.994 
euros, amb un màxim de despesa 
social de 709.522. L’alcalde, César 
Arrizabalaga (PSC), ha explicat 
que aquesta nova injecció econò-
mica permetrà “portar a terme 
projectes que, per manca de 
pressupost, encara no havíem 
concretat en una proposta”.

Objectius de l’Estat. Les condi-
cions que imposa Madrid és que 
els projectes siguin actuacions des-
tinades a la promoció econòmica i 
al foment dels emprenedors per a 
la creació, l’equipament i el desen-
volupament d’infraestructures 
tecnològiques i d’innovació; per 
millorar l’accés a les xarxes de les 
tecnologies de la informació i de 
les telecomunicacions; les destina-

des a impulsar l’estalvi i l’eficiència 
energètica així com l’accés i l’ús 
de les energies renovables; les re-
lacionades amb la gestió i el trac-
tament dels residus urbans, recu-
perar i conservar àrees naturals i 
l’adequació d’edificis municipals 
per suprimir barreres arquitectò-
niques, entre d’altres. 

Obres del primer FEIL. L’arran-
jament de la la rotonda de la car-
retera de la Roca es va posar en 
marxa a final d’octubre, a càrrec 
de l’empresa Tahler. 
L’actuació, dins del Fons Estatal 
d’Inversió Local (FEIL) i amb 
un pressupot de 64.192 euros, 
consisteix en la urbanització de 

l’espai per tal que sigui un refe-
rent que la identifiqui com a en-
trada al municipi pel pont sobre 
el riu Besòs. El projecte preveu 
la construcció d’un mur de roca-
lla a la part est de la rotonda, la 
plantació d’arbrat i  la col·locació 
del logotip corporatiu de la ciutat 
(mir).

Les obres de la rotonda de la carretera de la Roca, l’única actuació pendent del primer FEiL, ja s’han posat en marxa

Silvia Díaz | Redacció

NOVES SUBVENCIONS
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Amb l’arranjament de la rotonda de la carretera de la Roca es vol singularitzar l’entrada al municipi amb un mur de rocalla i arbrat

El govern aprova 
el calendari 
fiscal del 2009

L’Ajuntament ha aprovat en Jun-
ta de Govern el calendari fiscal 
del 2010. La primera taxa a pa-
gar és la dels mercats ambulants, 
que es cobrarà entre el 7 de ge-
ner i el 12 febrer (primer semes-
tre) i entre el 16 de juny i el 16 de 
juliol (segon semestre). A conti-
nuació, vindran l’impost de vehi-
cles de tracció mecànica, la taxa 
de guals i la taxa de cementiri, 
del 2 de març al 4 de maig. L’im-
post sobre béns immobles urbans 
i rústics (IBI) es cobrarà a partir 
del 4 de maig i fins al 6 de juliol. I 
el pagament de l’impost sobre ac-
tivitats econòmiques empresarials 
i professionals (IAE) i de la taxa 
de residus s’haurà de fer del 14 de 
setembre al 16 de novembre. 
L’Ajuntament ofereix la possibi-
litat de domiciliar tots els rebuts 
–amb una bonificació del 2% i 
dividint el pagament en quatre 
terminis– a través d’internet, al 
portal www.montcada.cat, a la 
secció ‘Tràmits i gestions’. En 
aquest cas, és necessari dispo-
sar del certificat digital idCAT 
que es pot demanar a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana (OAC).

Pilar Abián | Redacció
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Les obres per soterrar la línia de ro-
dalies de Portbou podrien comen-
çar l’any vinent si es compleixen 
els terminis que preveu Jordi Prat, 
el delegat del Ministeri de Foment 
a Catalunya en temes de l’Adif. 
Així ho van anunciar els portaveus 
de la Plataforma Tracte Just-Soter-
rament Total a l’assamblea feta el 5 
de novembre a l’Abi, i a la qual van 
assistir més de quaranta persones. 
“Són les previsions de Jordi Prat 
i jo hi confio en la seva paraula”, 
va manifestar el portaveu del col-
lectiu, Jaume Relat. 

Avenç. La redacció del projecte 
constructiu està a punt de finalitzar, 
dos mesos abans del que estava 
previst inicialment. Aquesta celeri-
tat i el fet que les obres es puguin 
adjudicar directament, sense neces-
sitat de concurs públic, a la matei-
xa unió temporal d’empreses que 
està fent les obres de la Línia d’Alta 
Velocitat (LAV), podrien propiciar 
que el soterrament s’iniciés en els 
propers mesos. Si el calendari es 

compleix, les obres de la línia de 
Portbou coincidiran amb les de 
l’Alta Velocitat. De fet, la mateixa 
tuneladora amb què s’està cons-
truint el túnel de la LAV s’utilitzarà 
per a la línia de rodalies. També al-
gun dels pous de ventilació en fase 
d’execució serà compartit pels dos 
traçats. Precisament aquesta qües-
tió va motivar l’interès d’alguns 
dels assistents a l’assamblea que 
van poder consultar els plànols de 
què disposa la Plataforma. 

 

L’interès que ha generat la primera edició del curs de màrqueting online ha 
motivat el departament de Promoció Econòmica a oferir-ne un altre, a princi-
pi de l’any vinent. Una quinzena d’empresaris i comerciants es va formar en 
aquest àmbit en dues sessions (3 i 5 de novembre) a la Biblioteca Elisenda de 
Montcada, a càrrec de la consultora de Mataró Fusion Pages | SD

> El curs de màrqueting ‘online’ es repetirà
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“La crisi pot ser una opor-
tunitat perquè les dones 
liderin nous projectes, 
perquè tenim una altra 
visió del risc”. Aquest 
missatge el va donar la re-
gidora de Dona i Igualtat, 
M. Teresa Gallego (PSC), 
en la presentació de la 
xerrada que va oferir el 29 
d’octubre la Secretària de l’Ajuntament, M. José López, –a l’esquerra de la 
imatge– davant dones treballadores i empresàries que el consistori va or-
ganitzar a la Casa de la Vila, sobre les possibilitats que tenen les empreses 
de treballar amb les administracions públiques | SD

> Trobada d’empresàries a la Casa de la Vila
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El projecte executiu del soterrament, 
enllestit dos mesos abans del previst
El delegat del Ministeri de Foment a Catalunya augura que les obres començaran a final del 2010

Pilar Abián | Montcada

Alguns dels veïns assistents a l’assemblea van voler mirar els plànols de la LAV

LÍNIA DE PORTBOU

El pou de ventilació del parc de 
les Aigües per al pas de la Línia 
d’Alta Velocitat (LAV) ja està en-
llestit i la maquinària que s’ha uti-
litzat per construir-lo ja està des-
muntada, a l’espera de començar 
a intervenir al carrer Guadiana, 
on es farà un altre pou. Segons 
fonts municipals, el calendari va 
sobre el previst i la tuneladora hi 
podria començar a treballar a mit-
jan novembre. 

Les obres obligaran a eliminar 
tots els aparcaments existents 
en el tram de Guadiana entre 
Rocamora i Bogatell, un fet que 
el col·lectiu ‘Montcada. No a 
la zona blava’ ha denunciat en 
considerar que és un greuge per a 
la ciutadania. Fonts del consistori 
han avançat que s’estan estu-
diant espais alternatius on els 
veïns puguin deixar el cotxe 
mentre s’executi l’actuació, que 
està previst que duri 9 mesos.

Prospeccions. Operaris de l’em-
presa Geopayma, contractada 
per l’Adif, han fet prospeccions 
a l’avinguda de la Unitat per tal 
de construir el pou de ventilació 
que s’ubicarà als terrenys on hi 
ha l’aparcament de terra. L’actua-
ció es fa per conèixer les caracte-
rístiques del subsòl, per tal que 
no sorgeixi cap problema quan 
la tuneladora vertical perfori el 
terreny on anirà el pou. A mitjan 
setembre es van fer aquests ma-
teixos estudis a l’altra banda de la 
via del tren, al carrer Jaume I.

Enllestides les obres del 
pou del parc de les Aigües
L’adif està fent noves prospeccions a l’avinguda de la Unitat

Silvia Díaz | Montcada

ALTA VELOCITAT 

La Xarxa de Dinamització Sòciocultural organitza el 23 de novembre un 
monogràfic per tal d’aprendre a optimitzar la recerca de feina per Internet 
i els recursos dels quals es disposa. La sessió tindrà lloc a la Casa de la 
Vila, de 17 a 20h, i és gratuïta. Els interessats han de fer inscripció prèvia 
a l’equipament (Major, 32), en horari de matí, de dilluns a divendres (10 a 
13h), i de tarda (18 a 20h), els dimarts i els dijous | SD

> Monogràfic sobre com buscar feina per Internet

Prospeccions a l’avinguda de la Unitat
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D’acord amb una esmena presen-
tada pel diputat d’ICV-EUiA al Con-
grés dels Diputats, Joan Herrera, 
els Pressupostos de l’Estat per a 
l’any vinent inclouran una partida 
de 100.000 euros per realitzar un 
estudi sobre el soterrament de la 
línia de Vic a Mas Rampinyo. Al-
tres esmenes del mateix grup es 
traduiran en millores en el transport 
públic a la comarca per un valor de 
66 milions d’euros | PA

Estudi tècnic a la línia de Vic

Renfe ha anunciat la instal·lació de càmeres de vigilància a 23 estacions 
de Rodalies, entre elles, la de Montcada Bifurcació, a Can Sant Joan. El 
procés està a hores d’ara en vies de licitació. El projecte, segons l’empresa 
ferroviària, pretén millorar la qualitat general del servei mitjançant l’incre-
ment dels nivells de protecció dels clients | SD

> Càmeres de vigilància a l’estació de Bifurcació

08

> Fi de les obres 
d’un bloc afegit a 
la Llei de barris 
Les obres del segon bloc de 
pisos de la Ribera rehabilitat 
amb l’ajut de la Llei de barris 
(plaça de la Ribera, 9) ja s’han 
enllestit. Altres 26 comuni-
tats estan pendents d’iniciar 
obres en el marc de les sub-
vencions. Una delegació mu-
nicipal – amb l’alcalde, César 
Arrizabalaga, i el regidor del 
Pla Integral de la Ribera, Car-
les Guijarro, al capdavant– va 
visitar l’11 de novembre l’edi-
fici remodelat | SD
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La cimentera crea una comissió  
amb la participació de ciutadans
La plataforma antiincineració, que no hi serà present, critica la implicació de l’ajuntament en la iniciativa

MEDI AMBIENT

Quan és a punt d’acabar la mora-
tòria de 18 mesos que va decretar 
el Departament de Medi Ambient 
i Habitatge abans de permetre a 
Lafarge l’ús de fangs de depurado-
ra i biomassa com a combustible 
–procés conegut com a valoritza-
ció– la cimentera ha anunciat la 
creació d’una comissió de segui-
ment amb representants d’entitats 
del municipi de diferents àmbits: 
educatiu, social, cultural i esportiu,  
amb l’objectiu d’aplicar una políti-
ca de transparència sobre l’activi-
tat de la cimentera. “Volem que 
sigui un fòrum de diàleg sobre 
l’empresa i el seu entorn”, ha 
explicat el director de la planta, 
Oswaldo Pereda. 
La primera trobada es farà el 16 
de novembre i comptarà amb la 
participació de representants mu-
nicipals, de la Generalitat i de la 
Universitat Rovira Virgili. “La co-
missió, que es reunirà tres cops 
l’any, ens servirà per rebre tots 
aquells suggeriments que ens 

permetin reforçar el nostre com-
promís mediambiental i social 
amb la població”, ha assenyalat 
Pereda. A la reunió s’informarà 
sobre l’autorizació ambiental in-
tegrada, les mesures i inversions 
mediambientals fetes a la fàbrica, 
la valorizació de biomassa, l’expe-
riència del grup Lafarge en aquesta 
matèria i els detalls del conveni de 
cessió del Turó.

Malestar de la Plataforma. En la 
comissió no hi haurà representants 
de la Plataforma Antiincineració, 
formada per una cinquantena d’en-
titats i que s’oposa a la valoritza ció 
entenent que és equiparable a la in-
cineració. El col·lectiu ha expressat 
el seu disgust, no tant per no haver 
estat convidat a ser-hi,  sinó per la 
col·laboració de l’Ajuntament amb 
la iniciativa. “Lafarge està en el 
seu dret de crear les comissions 
que vulgui, però no entenem 
que  el consistori es presti a tru-
car ciutadans perquè entrin a 
formar-ne part”, ha criticat Ma-

nolo Gómez, un dels portaveus 
de la Plataforma tot afegint que 
el consistori, que s’ha posicionat 
reiteradament en contra de la in-
cineració, ha incomplert els com-
promisos adoptats en el Ple referits 
a instar la presència del conseller 
de Medi Ambient, Francesc Bal-
tasar, al municipi perquè informi 
sobre l’ús de biomassa a Lafarge 
i a fer xerrades informatives sobre 

aquesta qüestió. “La moratòria és 
a punt d’acabar i hem estat els 
únics que ens hem preocupat de 
dur a Montcada professionals 
que parlin del tema”, ha manifes-
tat Gómez. La Plataforma assegura 
tenir un informe de la Generalitat 
que xifra en 500 les morts registra-
des al municipi en els últims 6 anys 
per càncer de pulmó, circumstància 
que vinculen a la contaminació.

Pilar Abián | Redacció

La cimentera en primer terme mentre que al fons es veu el barri de Can Sant Joan
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presència local 
a la protesta 
contra el canvi 
climàtic

La Plataforma Antiincineració és 
un dels col·lectius que va partici-
par el 31 d’octubre a la manifesta-
ció feta a Barcelona contra el canvi 
climàtic. La mobilització va coinci-
dir amb la celebració de la confe-
rència internacional per ultimar la 
Cimera Mundial del clima de la 
ONU, que es farà al desembre a 
Dinamarca. Diferents col·lectius i 
moviments s’han organitzat en la 
campanya ‘El clima no està en ven-
da’ per denunciar el que conside-
ren “falses solucions que s’estan 
donant al canvi climàtic” i exigir 
un canvi “radical” de model.

Silvia Díaz | Redacció

Veïns amb la pancarta de la Plataforma
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El 9 de novembre va començar a 
patrullar pels carrers la nova uni-
tat de la policia de proximitat. El 
servei, dotat amb cinc agents i un 
caporal, s’ha implementat inicial-
ment a tres districtes formats pel 
centre, el Pla d’en Coll i Mont-
cada Nova; Can Sant Joan, la 
Ribera i Can Cuiàs, i Mas Ram-
pinyo i el sector de Mas Duran. 
Durant els propers dies els agents 
distribuiran entre els ciutadans un 
tríptic informatiu sobre quina serà 
la seva tasca. També s’ha activat 
el correu electrònic pproximitat@
montcada.org, un canal directe que 
permet la comunicació amb el 
cos policial.

Funcions. Els agents de proximi-
tat estan adscrits a un districte en 
concret i tindran contacte diari, 
de dilluns a divendres i en ho-
rari de matí i tarda, amb la ciu-
tadania. Entre les funcions que 
assumeixen hi ha la d’educació 
viària, la protecció dels escolars, 
el manteniment 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’especial conflictivitat, el control 
de les normes de convivència, la 
gestió de les propostes i queixes 
veïnals, la informació i l’assistèn-
cia ciutadana, una atenció especial 

als grups en situació de risc d’ex-
clusió social, i la col·laboració 
amb la resta d’unitats de la Poli-
cia Local, serveis i departaments 
municipals i amb el teixit social. 
La iniciativa s’emmarca en el Pla 
Estratègic i de Modernització de 
la Policia Local aprovat al setem-
bre del 2008.

La nova unitat de la policia de 
proximitat patrulla des del dia 9
El servei està dotat amb cinc agents i un caporal i s’ha implementat a 3 districtes

Pilar Abián | Redacció

SEGURETAT CIUTADANA
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Els agents de la unitat de proximitat del districte del centre donant a conéixer el nou servei

 

Veïns de Can Sant Joan han alertat de la presència de, com a mínim, cinc 
exemplars de porc senglar al Mirador de les Cultures, situat a la part més 
elevada de la muntanyeta, que possiblement hi han arribat pels camins que 
comuniquen aquest espai amb Collserola | SD

> porcs senglars al Mirador de les Cultures

La Policia Nacional ha desarticulat una xarxa que es dedicava a la còpia i 
distribució a gran escala de CD i DVD falsificats. Els tres detinguts durant 
l’operació repartien el material entre grups de venedors ambulants de tota 
la demarcació de Barcelona. La investigació es va centrar en dos pisos de 
Montcada on presumptament es feien les còpies dels CD i DVD i s’hi em-
magatzemaven. Els agents hi van localitzar 41 gravadores reproductores i 
prop de 16.000 DVD i 3.000 CD falsificats | SD

> Desarticulada una xarxa de falsificació

L’Ajuntament estudiarà les queixes del col·lectiu veïnal que protesta pels sorolls 
que origina el nou tram soterrat de la C-17. Representants de l’Àrea de Política 
Territorial es van reunir el 2 de novembre amb veïns afectats i els van comu-
nicar que transmetran les queixes a la Generalitat, responsable de les obres 
de soterrament, que no les donarà per tancades fins que no finalitzi el condi-
cionament de la superfície. Quan això passi, s’instal·laran mesures per pal·liar 
l’impacte del pas dels vehicles. Si les molèsties veïnals continuen, el consistori 
s’ha compromès a assumir-ne la solució | SD

> Reunió de l’Ajuntament i els afectats de la C-17

Al voltant de 150 persones han 
registrat la sol·licitud per optar 
a un dels 92 pisos de lloguer 
protegit en règim general que 
l’Institut Català del Sòl (Incasòl) 
està acabant de construir a 
Mas Duran. El termini es va 
obrir el 9 de novembre i aca-
barà l’11 de desem bre. El pri-
mer dia l’Oficina Local d’Habitatge (imatge), on els interessats s’han d’adreçar 
per formalitzar la petició, en va rebre prop de vuitanta | SD

> Força peticions per als pisos de lloguer protegit
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Una seixantena de persones va 
assistir a la xerrada que el presi-
dent del Parlament, el republicà 
Ernest Benach, va fer el 5 de no-
vembre al Kursaal de Can Sant 
Joan, convidat per la secció local 
d’Esquerra. Benach va parlar so-
bre les crisis que afecten Catalu-
nya, no només l’econòmica sinó 
també la política i la de valors. 
Pel que fa a la crisi econòmica, 
Benach considera que el model 
productiu actual “ha caducat” i 
que el futur passa per readaptar-
lo a partir de la innovació en nous 
àmbits com la biotecnologia i la 
biomedicina “que seran un dels 
nous motors econòmics de la 
Catalunya del segle XXI”. Un 
altre element que hauran d’incor-
porar les empreses que vulguin 
triomfar són els criteris de soste-
nibilitat, “com un pilar més de 
la societat del benestar”. 

Corrupció a Catalunya. Pel que fa 
a la crisi política i als últims casos 

de presumpta corrupció succeïts a 
Catalunya, Benach va ser taxatiu: 
“Contra els polítics corruptes 
cal actuar, però la conclusió no 
és que tots som iguals, és més, 
la gran majoria som gent ho-
nesta”. El president del Parlament 
creu que ens trobem en un punt 
d’inflexió perillós: “O canviem la 
forma de fer política o correm el 
risc que apareguin moviments 
populistes d’extrema dreta que 
qüestionin la democràcia”, va 
dir. Per corregir les mancances 
dels sistema actual, Benach va pro-
posar mesures concretes com ela-
borar una Llei Electoral que “doni 
qualitat a la nostra democràcia 
i retorni als ciutadans la il·lusió 
d’anar a votar”. 
Benach va abordar també la crisi 
del sistema de valors socials i col-
lectius remarcant la necessitat del 
compromís cívic i la participació 
política de la ciutadania, no només 
a través dels partits polítics sinó 
també formant part d’associa cions 
de veïns i altres col·lectius. 

Altres intervencions. El president 
local d’Esquerra, Jordi Sánchez, 
va destacar en la seva interven-
ció que Can Sant Joan “és un 
exemple de barri compromès 
i lluitador”. La portaveu del 
grup municipal, Marta Aguilar, 
va parlar en clau local: “Abans de 
les elec cions, el govern del PSC i 
CiU feia gala de tenir 5 milions 

d’euros de romanent i d’estar 
fent una Montcada de primera 
amb equipaments punters, ara 
ni tans sols hi ha pressupost 
per cobrir la despesa ordinà-
ria del  nou teatre”. Aguilar va 
demanar la confiança de la ciuta-
dania en el projecte d’Esquerra, 
“perquè no tots els partits ni 
els polítics són iguals”. 

ESQUERRA CONVIDA EL PRESIDENT DEL PARLAMENT

Ernest Benach reclama la necessitat 
de regenerar el sistema democràtic
El polític va parlar al Kursaal de Can Sant Joan sobre les crisis econòmica, política i de valors que viu el país 

Laura Grau | Can Sant Joan

El president del Parlament va conversar amb els assistents després de la conferència

El president d’Unió d’ateus i 
lliure pensadors, Albert Riba, 
va defensar a Montcada el 10 de 
novembre una societat laica com 
a garant de la llibertat, la demo-
cràcia i la justícia. Riba va fer 
una conferència sobre ateisme i 
laïcitat a la seu d’ICV, formació 
organitzadora de l’acte, davant 
d’una quarantena de persones. 
“L’ateisme –va explicar– és 
una  opció de cons ciència que 
es basa en el fet de no creure 
en déus ni en la transcedència, 
però això no vol dir no creure 
en altres coses com ara la hu-
manitat o la ciència”. 

Pilar Abián | Montcada
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Albert Riba, a la seu d’ICV

L’ateisme com 
a opció de 
consciència
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El Parlament va aprovar per unani-
mitat una proposta –presentada el 
10 de novembre a través del grup 
parlamentari de CiU, a instàncies 
d’Adimir– en què el govern català 
es compromet a iniciar conver-
ses amb representants de l’entitat 
montcadenca per crear un centre 
d’atenció integral per a discapaci-
tats que atengui les poblacions de 
Montcada, Ripollet i Cerdanyola. 
Tot i que el text inicial de la pro-
posta instava el govern a posar en 
marxa el centre i el que finalment 
es va aprovar parla de reunir-se 
amb Adimir i estudiar-ne la crea-
ció, l’entitat ha mostrat la seva sa-
tisfacció: “Sabíem que no seria 
fàcil, però estem contents amb la 
resolució final”, ha dit Ana Balles-
ta, en nom del col·lectiu.

La primera trobada formal amb el 
govern per abordar el tema tindrà 
lloc el 20 de novembre, concreta-
ment amb el director de Serveis 
Territorials d’Acció Social i Ciuta-
dania a Barcelona, Josep González 
Cambray. “Creiem que aquesta 
rapidesa en convocar la reunió 

és un signe de la voluntat que té 
el govern de posar fil a l’agulla”. 
A l’espera que l’administració hi 
destini recursos econòmics, Adi-
mir ja ha posat en marxa de forma 
privada un centre pilot d’atenció 
integral a la seva seu social, ubica-
da Terra Nostra.

Unanimitat municipal. La millora 
de la qualitat de vida de les perso-
nes amb discapacitat i amb necessi-
tats educatives especials (NEE) i la 
seva integració en l’entorn social és 
l’objectiu de dues mocions, promo-
gudes per Adimir, que van aprovar 
per unanimitat, a la sessió del 29 
d’octubre, tots els grups munici-
pals. Una de les principals reivin-
dicacions de l’entitat, reflectida en 
una moció, és la creació del Consell 
Municipal de la discapacitat física, 
psíquica i sensorial. 
L’altra moció instava  l’Ajuntament 
a fer d’intermediari amb el De-
partament d’Educació per fer una 
valoració de la situació real dels in-
fants de Montcada amb NEE i que 
destini els recursos necessaris per 
tal de fer realitat un sistema basat 
en l’escola inclusiva. El document 
demana a la Generalitat crear una 
aula d’educació especial (USE) a 
secundària. “Estem molt satisfets 
pel suport que ens han atorgat 
els grups”, ha explicat Andrés Ji-
ménez, d’Adimir.
“La discapacitat és una de les as-
signatures pendents de l’Estat del 
Benestar”, va dir al Ple la portaveu 

d’Esquerra, Marta Aguilar. La re-
gidora d’ICV-EUiA Laura Cam-
pos es va felicitar per les mocions 
aprovades i va preguntar al govern 
“qui formarà el consell i quin és 
el calendari previst”.  El portaveu 
del PSC, Carles Guijarro, en de-
claracions a La Veu, va manifestar 
que “Adimir està fent una feina 
exemplar”. Per la seva banda, la 
portaveu del PPC i diputada, Eva 
García, també ha expressat “el su-
port del nostre grup a l’entitat”. 
L’edil va ser l’encarregada de de-
fensar en nom dels populars el 
projecte de creació del centre inte-
gral a la Cambra.

societat
laveu.cat/societat

25 DE NOVEMBRE
L’Ajuntament i les entitats 
fan actes amb motiu del Dia 
contra la Violència de Gènere

COOpERACIÓ
L’ong Tazumal ajuda una nena 
d’El Salvador en el procés de 
recuperació de l’audició

pàg. 15 pàg. 17

CENTRE D’ATENCIÓ INTEGRAL

Silvia Díaz/Laura Grau | Montcada

El govern català es compromet a parlar amb 
Adimir sobre la creació del nou equipament
El ple va aprovar per unanimitat dues mocions de l’entitat, una de les quals proposava crear un consell municipal de la discapacitat

Els dimecres a la tarda, el centre que ha impulsat Adimir a Terra Nostra obre portes per acollir els infants amb necessitats especials

“Sabíem que no seria 
fàcil, però estem 
contents amb la 
resolució final”, diu 
Ana Ballesta, d’Adimir
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  Acord entre el CD Montcada i Adimir
El CD Montcada ha arribat a un 
acord de col·laboració amb Adi-
mir. Fruit d’aquest conveni, la 
primera acció que el club verd 
durà a terme és l’organització 
d’un partit amistós amb caràcter 
benèfic a l’estadi de la Ferreria 
contra un equip de la Prime-
ra Divisió de futbol. L’entitat ha 
explicat que la recaptació que 
s’obtingui es lliurarà íntegra-
ment a Adimir. “Ja feia temps 
que volíem arribar a un acord 
per posar el nostre granet de 

sorra amb les persones de 
Montcada i Reixac que més ho 
necessiten”, ha indicat el presi-
dent del CD Montcada, Modesto 
‘Tato’ Sanchís. Per la seva ban-
da, els responsables d’Adimir 
s’han mostrat molt satisfets amb 
l’acord  de col·laboració a què 
han arribat amb el club de fut-
bol, que no ha pogut avançar 
encara cap data per disputar el 
matx amistós perquè anirà en 
funció del calendari dels equips 
de la Primera Divisió | SA
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La Regidoria d’Integració, Co-
operació i Solidaritat i Creu Roja 
organitzen del 18 al 27 de no-
vembre al Centre Cívic La Ribera 
l’activitat ‘Salut Verda’, que inclou 
una exposició i  una conferència 
el dia 20 (19h). Amb aquest nom 
es vol mostrar com hospitals i clí-
niques d’algunes poblacions de 
l’Equador fan servir herbes medi-
cinals per manca de medicaments, 
especialment als àmbits rurals. La 
manca de diners justifica en part 
l’ús d’aquest tipus de remeis, 
però també el concepte que tenen 
les poblacions indígenes sobre 
la salut i la malaltia. Conceben 
aquestes termes d’una forma més 
integral i vinculada a l’entorn, és 
a dir, consideren que l’existència 
de les persones depèn de les rela-
cions que mantenen amb el cos i 
l’univers. A l’Equador existeixen 
més de 500 espècies de plantes 
medicinals conegudes. 
A l’acte també s’aprofitarà per ex-
plicar el projecte que el consistori 
i Creu Roja estan duent a terme al 
país per tal de proveir de conreu 
i ramaderia alguns assentaments 
camperols.

Salut encara no ha informat els ambulatoris si els infants han de fer o no el tractament

La vacuna es recomana als crònics, 
les embarassades i el personal mèdic 

Els dos centres d’atenció primària 
(CAP) de Montcada es preparen 
per a la campanya de la grip A, 
que a Catalunya arrenca el 16 de 
novembre, amb la premisa que 
la vacuna es recomanarà al per-
sonal sanitari, les dones emba-
rassades –una injecció sense un 
component  per evitar riscos en 
la gestació– i els malalts crònics, 
sobretot els que pateixen insufi-
ciència respiratòria o pulmonar. 
Però, al tancament d’aquesta 
edició, el Departament de Salut 
encara no havia informat els am-
bulatoris sobre si el tractament 
és o no aplicable als infants i al 
personal docent. “Nosaltres se-
guirem estrictament les pres-
cripcions que ens arribin des 
de la Generalitat”, ha avançat el 
responsable de l’atenció primària 
al municipi, Miquel Barbany. 

Servei específic. Als centres de la 
plaça Lluís Companys i de Les 
Indianes està previst instal·lar un 
operatiu especial per injectar les 

vacunes mentre duri la campanya, 
en horari de matí i de tarda. A di-
ferència de la campanya de la grip 
estacional, el tractament de la grip 
A només es dispensarà als grups 
de risc i, en principi, tampoc no es 
podrà comprar a les farmàcies. 
“La gent ha d’entendre que no 
és una campanya com la de la 
grip estacional; per exemple, 
una persona gran no entrarà 
dins del focus de risc si no pa-
teix una malaltia crònica”, ha 
indicat Barbany. 

Silvia Díaz | Montcada

GRIP ASetmana de la 
‘Salut verda’ al 
barri de la Ribera
Silvia Díaz | Redacció
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 Grip estacional
El 34% de la població de Mont-
cada que té recomenada la va-
cuna de la grip estacional –un 
total de 7.839 persones– s’ha 
posat la injecció, segons les da-
des facilitades pels responsables 
sanitaris. D’aquest percentatge, 
més de la meitat correspon a 
gent gran. Els dos CAP han dis-
pensat, a data de 31 d’octubre, 
més de 2.500 vacunes | SD

Adhesions al 
tapís en record a 
les víctimes de la 
sida a Montcada

Les entitats que vulguin participar 
en la confecció del tapís comme-
moratiu per recordar les víctimes 
de la Sida a Montcada tenen temps 
de fer la inscripció fins al 25 de no-
vembre, adreçant-se a la Regidoria 
de Salut Pública i Consum (planta 
baixa de l’edifici de l’Ajuntament) 
o bé trucant al telèfon 935 726 474. 
L’acte tindrà lloc el dia oficial de 
la lluita contra la malaltia, l’1 de 
de sembre, a la plaça Lluís Com-
panys, a partir de les 18.30h. 
L’Ajuntament i els centres cívics 
estan ultimant els detalls del pro-
grama 2009, que començarà la 
darrera setmana de novembre. A 
l’Espai Jove Can Tauler, el dia 24 
està previst organitzar una sessió 
de cinema i el dia 25, un taller ti-
tulat Vols apendre a lligar? (18h). 
El dia 26 tindrà lloc una sessió 
informatiu sobre l’ús del preserva-
tiu i el 27, la confecció d’un mural 
amb un llaç vermell, el símbol de 
la lluita contra la sida. Per la seva 
banda, el Grup de Dones de Terra 
Nostra organitza el dia 28 un tor-
neig solidari de petanca.

Silvia Díaz | Redacció

A diferència de l’estacional, el tractament de la grip A només es dispensarà als grups de risc
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La Trobada de 
delegats, el 26 
de novembre
al Kursaal 

Silvia Díaz | Redacció

La desena Trobada de delegats, 
organitzada per la Regidoria 
d’Infància i Joventut, tindrà lloc 
el 26 de novembre al Kursaal 
(Masia, 34) de Can Sant Joan, 
de 8 a 14h. L’escenari és una de 
les novetats d’aquest any, ja que 
en les darreres edicions la reunió 
s’havia celebrat al Patronat Flor 
de Maig, a Cerdanyola. L’acte 
s’adreça als alumnes dels cinc cen-
tres de Montcada que ofereixen 
secundària –els IES Montserrat 
Miró, La Ferreria i La Ribera i 
les escoles La Salle i Ginesta– i 
està prevista l’assistència d’uns 
120 joves entre 12 i 20 anys. 

Finalitats. L’objectiu de la reu-
nió és establir un espai de co-
municació i diàleg per a aquells 
estudiants que han assumit res-
ponsabilitats en els seus centres 
i dotar-los de formació i noves 
eines per desenvolupar millor la 
seva tasca. A la Trobada també 
es pretén inserir valors bàsics que 
ajudin els joves a mantenir una re-
lació amb l’entorn social. 
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> Matrícula a l’aula de nadons de Can Casamada

> Consergeria de l’Escola de Formació d’Adults
L’actual conserge de l’Escola d’Adults, Ramon Sánchez, mantindrà el seu 
lloc de feina fins que acabi el trimestre i es posi en marxa el nou període de 
matriculacions. Així ho van acordar el 30 d’octubre la direcció del centre 
i l’Ajuntament. Una trentena d’alumnes i professors de l’equipament de 
Can Sant Joan es va manifestar el mateix dia a les portes del consistori 
–per segona vegada en dos dies (imatge)– per reclamar la permanència 
de Sánchez, contractat a través d’una empresa externa. En el cas de Sán-
chez i d’altres, l’Ajuntament ha decidit cobrir els llocs de feina que ocupa 
personal subcontractat per funcionaris. La direcció i l’alumnat del centre 
demanava que no s’acomiadés Sánchez “perquè les seves funcions van 
més enllà que les pròpies d’un conserge” | LG

Les famílies dels infants admesos a l’aula de nadons de l’Escola Bressol 
Municipal Can Casamada hauran de tramitar la matrícula del 16 al 20 de 
novembre a les instal·lacions provisionals, situades al centre de la plaça 
Lluís Companys. Un total de 27 famílies s’ha interessat per les 8 places 
de l’aula de nadons. Després del termini de preinscripció, 7 infants han 
aconseguit entrar per puntuació i només ha quedat una plaça que estava 
previst que se sortegés entre els nens i nenes empatats a 30 punts, en un 
acte a l’Ajuntament, el 12 de novembre, al tancament d’aquesta edició. Els 
bebès començaran a anar a l’aula a partir del 7 de gener | SD

EDUCACIÓ

El Consell Escolar Municipal aprova els objectius fixats per al nou curs acadèmic

proposta de treball per acabar amb 
els desequilibris entre els centres

En la primera reunió del nou 
curs acadèmic, el Consell Escolar 
Municipal –que compta amb re-
presentació dels equips directius 
i del professorat, dels pares, dels 
alumnes i de l’Ajuntament–, va 
aprovar l’11 de novembre el pla 
de treball per als propers mesos. 
Un dels punts més debatuts du-
rant la sessió va ser la necessitat 
d’adoptar mesures per acabar amb 
els desequilibris que hi ha entre 
centres pel que fa al repartiment 
d’alumnes nouvinguts o amb ne-
cessitats educatives específiques. 
Per capgirar aquesta situació que 
afecta especialment els CEIP El 
Turó, El Viver i, amb menor in-
cidència el Reixac, el Consell ha 
aprovat instar el Departament 
d’Educació de la Generalitat a 
la creació d’una Oficina Munici-
pal de Matriculació i d’una mesa 
tècnica integrada. “Del que es 
tracta és d’evitar que en una 
mateixa escola es concentri un 
elevat percentatge d’alumnes 

que, per diferents motius, re-
quereixen una atenció especial 
i per això cal una implicació de 
tots, tant de les administracions 
com dels centres i de les pròpies 
famílies”, va explicar la regidora 
d’Educació Ana Rivas (PSC). La 
proposta va en la línia de reser-
var a cada centre un nombre de 
places concretes per als alumnes 
que, després d’un dictamen pro-
fessional, responguin al perfil de 
requerir una atenció especial. 
Rivas veu difícil, però, que cara 
al curs vinent es pugui començar 

a aplicar aquesta mesura, ja que 
el calendari de preinscripció s’ha 
avançat al mes de febrer.
En la reunió del Consell també es 
va explicar s’espera en breu el pro-
nunciament de la Generalitat quant 
a dotar de recursos el projecte de 
construcció del nou IES Montse-
rrat Miró. Un altre dels punts va ser 
l’aprovació del programa de treball 
de la Comissió de Necessitats Edu-
catives Especials (CNEE). La seva 
portaveu, Carolina Ibánez, va instar 
els centres i les AMPA a participar 
en les accions previstes. 

Pilar Abián | Montcada

D’esquerra a dreta, la tècnica Montse Marcos, la regidora Ana Rivas i Carolina Ibánez de la CNEE 

Llogo. Pis a Can Sant Joan. Preu 590 euros. Tel. 
675 261 248.
Se vende. Lámpara de estilo clásico con apliques 
a juego de cristales de roca rectangulares (nueva). 
Muy buen precio. Teresa. 659 58 95 21.
En venda. Casa a Pla d’en Coll. Tota reformada, 
cuina de 14m2, menjador de 25m2, tres habitacions 
més golfes de 35m2 i pàrquing per a dos cotxes i 
traster. Preu 484.000 euros. Tels 650 921 144.

Vendo o alquilo. Parking  para coche o moto en la 
calle Doctor Buxó. Tel. 935 752 401.
Alquilo pàrquing. Para coche y moto en la calle 
Pascual, al lado del Ayuntamiento. Interesados 
llamar al 933 590 115.
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. 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. 935 645 223.
En alquiler. Local de 85 m2 en el barrio de 
Font Pudenda. Buen precio. Tel. 607 256 454 
(Mónica).

taulell d’anuncis gratuïts     tel. 935 726 491

 

El Consell Escolar Municipal va do-
nar compte del procés de creació 
d’una Federació d’AMPA que agru-
pi totes les associacions de pares i 
mares dels centres, des d’escoles 
bressol fins a Batxillerat. El procés 
va començar formalment aquest 
estiu. Les entitats es reuneixen un 
cop al mes i ja han començat la re-
dacció dels Estatuts del futur ens 
que tindràn com a objectiu pro-
moure accions conjuntes i actuar 
en defensa de la qualitat educativa 
del centres del municipi. 

Jovent. El dia 25 es constituirà 
oficialment la Plataforma del Dis-
positiu Local de Transició Escola-
Treball (DILTET) que neix amb el 
propòsit d’afavorir la participació 
d’agències, serveis, professionals i 
institucions implicades en abordar 
l’etapa de la transició entre l’escola i 
el món laboral. En una jornada que 
començarà a les 10h al Kursaal es 
presentaran els objectius del nou 
ens a través de dues ponències a 
càrrec de Carme Garcia, presiden-
ta delegada de l’Àrea d’Educació de 
la Diputació i Anna Riuró, delegada 
territorial d’Educació. Hi haurà tam-
bé dues meses de treball formades 
per polítics i tècnics. Per assistir a 
l’acte, obert a tots els representants 
de l’àmbit educatiu, cal confirma-
ció prèvia al correu electrònic aa-
randa@montcada.org | PA

Federació d’AMPA i 
transició de l’escola 
al món laboral
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La Regidoria de Dona i Igualtat 
i diverses entitats han elaborat el 
programa amb motiu del Dia In-
ternacional contra la violència de 
gènere, que es commemora el 25 
de novembre. Aquest mateix dia 
tindrà lloc la concentració i lectu-
ra del manifest i la presentació del 
Pacte Ciutadà contra la Violència 
de Gènere a Montcada i Reixac, 
en un acte que es farà a la plaça 
Lluís Companys (19h). El docu-
ment l’ha impulsat l’Ajuntament i 
compta amb el suport de diverses 
entitats del municipi.

Activitats. El programa va arren-
car el 5 de novembre amb una 
xerrada a Can Tauler amb el 
nom Parlem d’amor, a càrrec de 
l’Oficina d’Atenció a la Dona. 
Del 16 al 20 de novembre, 
l’equipament acollirà l’exposició 
de tècnica lliure Sóc jove i dona i 
opino, organitzada per la Regido-
ria d’Infància i Joventut, departa-
ment responsable de la mostra de 
fotografies Les dones, una visió 
juvenil, del montcadenc Pau Ro-

mero, que es podrà veure al Cen-
tre Cívic Can Cuiàs de l’1 al 17 
de desembre. El 19 de novembre, 
la Xarxa Veïnal Solidària presen-
tarà el curtmetratge ‘Volem?’ i 
oferirà la xerrada Dones que can-
vien, dones que viuen, al Kursaal 
(17.30h). El dia 23, el Centre Cí-
vic La Ribera (18h) acollirà un 
col·loqui sobre la vida diària de 
les dones immigrades i es presen-

tarà el material divulgatiu per a 
dones nouvingudes. El dia 26, el 
Grup de Dones Can Cuiàs orga-
nitza una xerrada sobre els mites 
de la violència al Centre Cívic 
del barri (19h). Finalment, el 
Grup de Dones de Terra Nostra 
oferirà el dia 27 la projecció de la 
pel·lícula ‘Els homes que no esti-
maven les dones’ al Centre Cívic 
l’Alzina, a les 18h.

25 DE NOVEMBRE

Xerrades, exposicions i pel·lícules completen el programa commemoratiu de l’efemèride

L’Ajuntament presentarà el pacte 
Ciutadà contra la Violència de gènere
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Nou programa perquè els 
joves atenuïn les faltes lleus
El programa té un caràcter educatiu i també implica les famílies

CIVISME

Pintar graffitis a parets és una de les infraccions tipificades com a lleus
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Un servei municipal permet als 
joves menors de 18 anys que ha-
gin comès una infracció no greu 
atenuar la falta, a través d’una 
sèrie de mesures reparatòries. 
L’objectiu d’aquest nou programa, 
gestionat per Serveis Socials, és 
que els joves prenguin consciència 
del dany que ha provocat la seva 
acció envers la comunicat o un in-
dividu, oferir-los una alternativa 
educativa que permeti al menor 
reparar el seu dany i implicar la 
seva família en el procés.
“Volem contribuir a desenvo-
lupar alternatives i programes 
que permetin afrontar els con-
flictes de forma àgil i propera, 

reduint les conductes transgres-
sores no greus i afavorint la in-
tegració dels joves”, ha destacat 
la regidora de Serveis Socials, M. 
Carmen González (CiU). 

Funcionament. Davant d’uns fets 
no greus comesos per joves me-
nors de 18 anys, la Policia Local 
farà la seva intervenció i derivarà 
el cas al personal tècnic de mesu-
res reparatòries, que informarà la 
família de l’infractor de la possi-
bilitat d’acollir-se al programa. 
Es crearà una comissió de segui-
ment que vetllarà pel bon funcio-
nament del procés, fins al tanca-
ment del cas una vegada assolits 
els objectius. 

Silvia Díaz | Redacció

La directora d’Igualtat d’Oportunitats del Departament de Treball, Sara Berbel, la 
regidora de Dona i Igualtat, M. Teresa Gallego, i el regidor de Promoció Econò-
mica, Joan Carles Paredes –a la imatge, amb la direcció– van conèixer el 10 de 
novembre com l’empresa Quinn Plàstics, a la Ferreria, duu a terme el seu projecte 
d’igualtat. Amb 73 persones en plantilla, la firma –dirigida per una dona, Judith 
Sanz– no està obligada per llei a disponsar d’un pla d’equitat. L’empresa ha imple-
mentat un seguit de mesures de conciliació | SD

> Quinn plàstics, exemple d’igualtat d’oportunitats

Silvia Díaz | Redacció

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

0 1 6
telèfon d’atenció a la víctima

73

C. Domènec Fins, 15 
Telèfon 935 651 122
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La Cambra i l’ajuntament engeguen del Concurs d’aparadors i Can Sant Joan, el d’aparadors

CERTÀMENS

Els comerciants es preparen cara 
la campanya comercial de Nadal

Silvia Díaz | Redacció

Nova edició de 
la Festa de les 
Cultures
Silvia Díaz | Redacció

Montcada té una nova cita amb la 
multiculturalitat el 14 de novem-
bre. La Regidoria de Cooperació i 
Integració Social i el Centre Cívic 
La Ribera organitzen la cinquena 
edició de la Festa de les Cultures, 
que es viurà a partir de les 10h 
en diferents escenaris del barri.  
L’activitat s’emmarca en les inicia-
tives socials incloses al Pla Integral 
del barri. El programa inclou es-
pectacles de música i ball tradicio-
nals dels països representats, con-
tes, jocs tradicionals.
Les degustacions gastronòmiques 
s’elaboraran amb productes de 
comerç just. Com a novetat, a les 
12.30h hi haurà una exhibició dels 
Castellers de Cerdanyola.

Col·laboracions. Les entitats que 
participaran a la jornada són 
Aserm (Equador), Edo, Dhique 
Bafarara i AfricOlé –formades 
per veïns provinents de diversos 
països africans– l’associació colom-
biana cultural-religiosa, les entitats 
de marroquins Taroof bi Salam, 
Ibno Sino i AMAM, Pakistan 
Cultural així com la Taula Cívcia 
de la Ribera, Creu Roja, la Xarxa 
d’Intercanvi de Coneixements, Ta-
zumal i Proide. 

Els comerciants s’estan prepa-
rant cara la campanya de Nadal, 
quan les compres s’intesifiquen. 
Per incentivar-les, l’Ajuntament 
i les associacions de botiguers 
preparen activitats promocio-
nals. Els comerços interessats a 
participar a l’edició 2009 del Con-
curs d’Aparadors de Nadal que 
organitzen la Cambra de Comerç 
i Indústria de Sabadell i els ajunta-
ments de la demarcació podran fer 
la inscripció del 16 de novembre 
a l’1 de desembre a la Regidoria 
de Comerç (Alt de Sant Pere, 73) 
o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OAC) de l’Ajuntament. Les asso-
ciacions de comerciants també se-
ran receptores de les sol·licituds.
Els tres premis locals estan valorats 
en 600, 450 i 300 euros. El jurat del 
certamen visitarà els establiments 
participants del 9 al 22 de desem-
bre. La principal condició és que 
l’aparador evoqui motius nada-
lencs elaborats amb material pro-
pi de la botiga. Per la seva banda, 
l’Associació de Comerciants de Can 

Sant Joan ha obert les inscripcions 
per al V Concurs d’Engalanament 
de Balcons. Es lliuraran tres premis 
als millors edifici, balconada i fines-
tra. Els guardons estan valorats en 
150, 100 i 50 euros respectivament, 
que es donaran en un xec a gas-
tar als establiments associats. Per 
participar-hi, els interessats han de 
fer la inscripció a l’estanc Comabe-
lla (Masia, 3) i a la botiga Marial 
(Reixagó, 42). A partir del 19 de 
desembre, tots els inscrits podran 
passar a recollir una ampolla de 

cava com a obsequi per la partici-
pació al certamen.

MCC. A mitjan novembre, Montca-
da Centre Comerç (MCC) posarà 
en marxa la campanya de publicitat 
per promocionar el comerç de l’eix 
central. El popular actor montca-
denc Carlos Cuevas posa la imatge 
a la iniciativa, que es podrà veure 
pels diferents elements del mobi-
liari urbà distribuïts pel centre del 
municipi. La campanya s’allargarà 
fins al gener.
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> àligues marcenques a la Serralada de Marina

> Sortida en BTT per la zona de Mas Duran
Montcada en Bici organitza el 14 de novembre una nova sortida en bicicleta 
tot terreny (BTT), per Mas Duran. Els interessats s’hauran de trobar a les 16h 
al pavelló Miquel Poblet, des d’on es continuarà cap al parc de la Llacuna i 
l’espai agroforestal del Pla de Reixac, fins arribar a la pista d’aeromodelisme i 
els darrers camps de cultiu. Durant d’itinerari, l’organització farà una explicació 
sobre components i verificació bàsica de la bicicleta. El 12 desembre, Montcada 
en Bici farà una nova excursió al Turó de Montcada. La primera sortida en BTT 
d’aquest cicle va tenir lloc el 17 d’octubre, per la llera del riu Besòs (imatge), i va 
comptar amb la participació d’una quarantena de persones | SD

L’Ajuntament i el Parc de la Serralada 
de Marina han constatat que l’àliga 
marcenca –imatge–, un rapinyaire con-
siderat en perill d’extinció a Catalunya, 
ha nidificat en aquest entorn forestal. 
“Des de fa temps teníem indicis de la 
seva presència, però volíem saber si 
hi nidificava i, si no ho feia, per quin 
motiu, donat que es tracta d’una espècie molt valuosa des d’un punt de vista 
ecològic”, ha explicat la regidora de Medi Ambient, Eva Gonzalo (PSC). Les 
dues institucions van encarregar un estudi als ornitòlegs Francesc Xavier Ma-
cià i Xavier Larruy, que van poder localitzar la parella d’àligues i monitoritzar 
el seu comportament | LR
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Imatge d’un dels establiments que va participar a l’edició 2008 del Concurs d’Aparadors de Nadal
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 El Sant Joan de futbol recull aliments per a Càritas
La Unió Sant Joan ha arribat a 
un acord de col·laboració amb 
Càritas. A partir del proper partit 
de lliga a casa, el 22 de novem-
bre, el club montcadenc recollirà 
aliments a l’entrada del camp 
de futbol de Can Sant Joan que 
es lliuraran a l’ong. Bàsicament, 
l’entitat ha apuntat que els pro-
ductes que més escasegen són 
les llegums i l’oli, tot i que es 

poden portar altres articles. La 
campanya no té una data de fi-
nalització. La Unió juga els diu-
menges a les 12h. El president 
del club, José González, ha ex-
plicat que el club se sent amb el 
compromís d’ajudar perquè “hi 
ha moltes famílies del municipi 
que amb la crisi ho està passant 
molt malament i no tenen ni per 
menjar el més bàsic” | SA

COOPERACIÓ

És el segon cop que l’entitat col·labora en aquest tipus de projectes

Tazumal ajuda una nena 
a recuperar l’audició

Creu Roja fa balanç dels projectes 
solidaris que té en marxa al Marroc
L’ajuntament es compromet a mantenir els ajuts als països de l’amèrica Central i l’Àfrica
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Cèlia Palacín (de vermell) durant la conferència que va oferir al Centre Cívic La Ribera
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Evelyn Carlana, de 34 anys, i la 
seva filla Camila Yáñez, de 2 anys 
i mig, s’allotjaran fins al 18 de no-
vembre a la seu de Tazumal, al car-
rer Sant Ramon (Mas Rampinyo) 
ja que la nena ha de passar per di-
verses revisions mèdiques abans de 
tornar a El Salvador, el seu país.
Camila va néixer amb una sor-
desa bilateral profunda d’origen 
neurocel·lular, després que Evelyn, 
de 34 anys, passés per un embaràs 
d’alt risc. A través de l’organització 
Ecosol-sord –que coopera a El Sal-
vador i té seu a Madrid– la família 
va contactar al novembre del 2008 
amb la Fundació García Ibáñez, 
dedicada a l’otologia, i a l’abril 
passat, a la clínica Tres Torres de 
Barcelona, a la nena li van fer un 
implant a l’oïda dreta i ja ha recupe-
rat entre un 50 i un 60% d’audició. 
“Camila ara és com un bebè de 
cinc mesos en termes d’audició, 
ha d’aprendre què significa cada 
so i a reconèixer les veus; ja diu 
coses fàcils, com mamà, papà, 
aigua o gràcies”, explica Evelyn. 

A San Salvador, la nena fa diverses 
teràpies per tal de recuperar l’oïda.

Segon cop. En aquest segon viatge 
a Barcelona, mare i filla han po-
gut acollir-se a la seu de Tazumal, 
ong que l’any passat va col·laborar 
amb Karen Genovez, també d’El 
Salvador, i amb una filla, M. José, 
afectada per problemes de sordesa. 
“El cost del viatge és elevat i és 
un gran ajut per a nosaltres que 
entitats ens cedeixin un lloc on 
allotjar-nos”, diu Evelyn. 

Silvia Díaz | Mas Rampinyo

Evelyn i Camila al pati de la seu de Tazumal

El regidor de Cooperació i Solida-
ritat, Carles Guijarro (PSC), ha dit 
que, malgrat la crisi, el consistori 
continuarà endavant amb els pro-
jectes solidaris que té en marxa a 
països subdesenvolupats: “Mont-
cada sempre ha estat una ciutat 
solidària i els compromisos que 
tenim els mantindrem perquè, 
tot i que hi ha molta gent que 
aquí ho està passant malament, 
també hem de seguir ajudant els 
que encara estan pitjor”. Guijarro 
va presidir el 10 de novembre la 
xerrada sobre Codesenvolupament 
al Marroc feta al Centre Cívic La 
Ribera, càrrec de Cèlia Palacín, del 
Departament de Cooperació Inter-
nacional de Creu Roja.
“Des d’aquí podem fer molt per 
ajudar els països del sud, no 
només en casos de catàstrofe, 
també impulsant projectes de 
cooperació i fent campanyes de 
sensibilització”, va dir Palacín. 
Montcada té diversos projectes so-
lidaris desplegats a l’Amèrica Cen-
tral i al Marroc. 

Pilar Abián | La Ribera

CODESENVOLUPAMENT
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>Editorial
Cas pretòria

Nova Deixalleria?
Tal és la sorpresa quan davant casa 
teva et posen 22 contenidors per 
abastar totes les escombraries del 
carrer Major i de la zona de Montcada 
Centre. A més a més, estan situats en 
una zona conflictiva, al carrer Duc de 
Tetuan, una zona on habitualment els 
pares deixen els cotxes per recollir els 
alumnes dels col·legis CEIP Turó i Sa·
grat Cor. Un lloc molt transitat en hora 
punta. Casualment la recollida dels 
contenidors subterranis ja coincidia 
amb aquestes hores puntes, amb gran 
saturació de vehicles. No em vull ima·
ginar el caos que es podria originar, 
si coincidís la recollida d’un sol con·
tenidor d’aquests 22 que hi ha, amb 
les hores de entrada o sortida dels col·
legis. Sense esmentar la gran quantitat 
de brutícia i olors que s’acumularan al 
voltant d’aquests contenidors. 
Potser la solució era repartir més 
aquests contenidors per tot els carrers  
i no juntar·los tots en un mateix punt. 
Espero que l’Ajuntament pugui resol·
dre aquest tipus de problemes i que la 
queixa no quedi en l’oblit.

Joan Asbert
Montcada

Quan el riu és riu
Era una tarda del 22 d’octubre d’en·
guany i plovia fort fins al punt que 
vam quedar a les fosques a casa. La 
meva filla em va trucar per telèfon  tot 
dient “el Besòs va ple”, notícia que 
em provocà el desig de veure de prop 
el riu.
Vaig aturar el cotxe a la riba, a l’al·
çada del mercat, i tot contemplant el 
riu observava la seva remor d’aigües 
marronoses i pensava en aquells dies 
d´infant quan el riu era riu  i anàvem 
seguint la llera pescant peixos, gra·
notes i serps i ens banyavem en els 
gorgs de la “Rigola”. Pensava en la 
sort que havíem tingut. Pensava en 

l’avui del riu, de la seva vida quotidia·
na de negror, escuma i deixalles en·
cara en bona part del seu curs mont·
cadenc, malgrat les millores. Pensava 
en l’aprofitament de la seva llera, tant 
de temps eixuta, com a lloc d’esbar·
jo o aparcament municipal com es fa 
en altres llocs. Pensava en el mercat 
que tinc davant i de curta vida i en les 
mongetes cuites que no sé on aniré a 
comprar però segur lluny del riu.
I tot tornant a casa em deia amb nos·
tàlgia: “Les generacions futures tor·
naran a veure un riu viu on el raucar 
de les granotes sigui tan fort com la 
claretat de ses aigües?”

Esteve Recasens i Freixas
Terra Nostra

Qüestió d’honorabilitat
Jordi Pujol, expresident de la Genera·
litat, declarava fa pocs dies que no li 
semblava convenient tibar de la manta 
perquè tots prendríem mal. S’hi estava 
referint, potser, a casos de corrupció 
com el dels seus homes de confiança, 
Alavedra i Prenafeta o el d’alts càrrecs 
polítics del PSC? Ja els hi dic que mai 
ho sabrem. Tots els partits polítics que 
fins ara han tingut responsabilitats de 
govern, estan sotmesos a convenients 
pactes de silenci. La putrefacció és sa·
buda i consentida, tal com ve denun·
ciant Ciutadans (C’s), i es demostra 
amb el fet que ens deneguen a tots els 
ciutadans comissions d’investigació 
en el Parlament per depurar les res·
ponsabilitats polítiques, que les n’hi 
ha i molt importans. Tenen molta por 
de que tot es pugui aclarir.
En un país seriós, la justícia hauria 
cridat a declarar Jordi Pujol al minut 
següent d’aquestes obscenes declara·
cions, perquè expliqués quins delictes 
o irregularitats s’estan amagant. Per 
si de cas, i com fan sempre des de  
els sectors nacionalistes, la tinta del 
calamar ja l’han deixada anar. Alguns 

articulistes i polítics com el secretari 
general de Convergència, Felip Puig, 
ja parlen de “maniobras orquestales 
en la oscuridad” i que, com no, Espa·
nya està al darrera d’aquestes humi·
liacions; coincidint així amb l’opinió 
de l’inefable i furibund nacionalista, 
Salvador Sostres. Que no ens prenguin 
més el pèl ni els cèntims. Que no ex·
pedeixin més carnets de catalanitat, 
que Catalunya som tots!

Ramiro Allas
Ripollet

Carrer Alzina
Visc al carrer Poblet, ben a prop del 
carrer Alzina que ara ha estat trans·
format en un passeig de vianants que 
aviat s’obrirà al públic. L’obra en sí ha 
quedat molt bé, la gent que va a tre·
ballar cada dia al polígon podrà anar 
des de l’estació fins al pont amb tota 
la tranquil·litat del món, però què pas·
sa amb els que hi vivim en el sector? 
Si aquest carrer passa a ser de via·
nants, com ens ho farem per arribar 
fins a casa en vehicle els veïns dels 
carrers Poblet, Núria i Vallès? Des que 
van començar les obres cada dia hem 
de fer un tour pel barri. Tenim dife·
rents opcions, segons l’adreça. N’hi 
ha qui va pel camí de terra paral·lel a 
la riera posant a prova els amortidors 
del seu vehicle, n’hi ha qui surt fins a 
la nacional 150 per després tornar a 
entrar al barri i n’hi ha qui ha de su·
perar una pila de cruïlles fent infinitat 
de voltes.
Si el carrer Alzina és peatonal, doncs 
molt bé, però cal canviar el sentit d’al·
guns carrers per evitar el problema 
que ara tindrem un grapat de veïns 
per circular pel nostre barri. A més, 
tal com està feta la vorera de l’obra, 
en determinats trams d’aquests car·
rers tampoc es pot continuar aparcant 
cada quinze dies en un cantó diferent 
i, de moment, els senyals continuen 

sense modificar. No estic en contra que 
es facin millores (malgrat pensar que el 
barri té altres prioritats) però realment 
el que no té sentit és que, per fer bonic 
un carrer, es perjudiqui la resta.

Mari Expósito
Terra Nostra

Marxa per la pau
El 13 de novembre arriba a Barcelo·
na la Marxa Mundial per la Pau i la 
No Violència. Aquesta marxa va co·
mençar el 2 d’octubre (Dia Internaci·
onal de la No Violència) a Wellington 
(Nova Zelanda) i culminarà el 2 de 
gener de 2010 al peu del mont Acon·
cagua, Punta de Vacas (Argentina). 
Entre les propostes que es volen pro·
moure en aquesta iniciativa hi ha les 
següents: el desarmament nuclear a 
nivell mundial; la retirada de les tro·
pes invasores dels territoris ocupats; 
la reducció progressiva i proporcional 
de l’armament convencional; la sig·
natura de tractats de no agressió en·
tre països i la renúncia dels governs 
a utilitzar les guerres com a mitjà per 
resoldre conflictes. 
A Catalunya i a molts altres llocs del 
món la marxa ja ha començat orga·
nitzant recorreguts, festivals, fòrums, 
conferències, tallers per la No Vio·
lència i altres esdeveniments. Per a 
totes aquelles persones que volgueu 
acompanyar els integrants de la Mar·
xa en la seva arribada a Barcelona us 
informo que el divendres 13 de no·
vembre, ens concentrarem a les 18h 
a plaça Universitat. Més informació: 
www.marxamundial.net.

Ana Isabel Troncoso
La Ribera

Fe d’errates
En el número anterior van publicar errònia·
ment que Jordi Sánchez Escrigas és el por·
taveu municipal d’Esquerra quan en realitat 
és el president de la secció local. Així mateix 
vam fer constar el nom de Jordi Escrigas en 
comptes de Jordi Sánchez Escrigas.

L’anomenat cas Pretòria ha 
sacsejat de forma inesperada 
la societat catalana i especial·
ment la veïna ciutat de Santa 
Coloma. En un moment d’ex·
trema sensibilitat contra la 
corrupció després d’esclatar 
l’escàndol del Palau de la 
Música, és lògic que la imat·
ge de la classe política i de 
les pròpies institucions hagi 
quedat afectada. Montcada i 
Reixac tampoc s’ha lliurat de 
la crema. La vinculació d’un 
excàrrec directiu del consis·
tori, Antoni Jiménez, amb el 
presumpte cervell de la trama 
Pretòria, Luis García, ha fet 
aparèixer el nom del munici·
pi en un munt de titulars pe·
riodístics motivant una inves·
tigació interna dels principals 
expedients urbanístics trami·
tats per aquest extreballador 
i la reclamació, per part de la 
Fiscalia de Barcelona, d’una 
de les operacions que es van 
fer sota la seva direcció, el 
trasllat de la fàbrica de pintu·
res Valentine a Can Milans. 
La desconfiança de l’oposició 
cap a Jiménez no ve d’ara. 
Al maig del 2008, quan va 
ser imputat per dos casos 
de presumpta corrupció ur·
banística a Sant Andreu de 
Llavaneres, ja va demanar al 
govern que fes una auditoria 
sobre la seva actuació, peti·
ció que va ser rebutjada. Pel 
bé de la institució convé que 
la Fiscalia faci la seva inves·
tigació amb diligència i acabi 
amb aquesta ombra de dubte 
que planeja sobre el consis·
tori. D’una banda cal deixar 
actuar la justícia i, de l’altra,  
reclamar als governants que 
aprovin lleis contundents con·
tra la corrupció. Aquesta és la 
única via per recuperar la con·
fiança en la classe política.

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

El proper número, el 27 de novembre

Escric aquest missatge denúncia perquè crec que seria necessària 
la col·locació d’un mirall a l’encreuament del carrer Montiu  amb el 
carrer Sant Lluís (just abans de l’antiga cerveseria) ja que l’esmen-
tat encreuament no té cap visibilitat. Laura Hernández

Actualment al carrer Sant Lluís ja hi ha instal·lat un mirall, con-
cretament a la cantonada amb el carrer Elionor que, segons els 
criteris de visibilitat i seguretat, sí que es troba en una situació més 
complicada. Pel que fa al lloc que vostè comenta es tracta d’un en-
creuament normal, com molts dels que hi ha a tot el municipi, i que 
a més té un pas elevat a pocs metres, el que fa que els vehicles que 
circulen per Montiu arribin a la cruïlla a una velocitat reduïda, que 
encara dóna més garantia per incorporar-se des de Sant Lluís amb 
seguretat | M. Carmen Porro (PSC), presidenta de l’Àrea Interna

Abocaments incontrolats 
al pla de Reixac

som@laveu.catel clic

Els veïns/es i el Grup de Medi Ambient, 
hem denunciat reiteradament durant 20 
anys aquests abocaments il·legals al Pla 
de Reixac a l’Ajuntament, Policia local, 
Mossos d’Esquadra... i no ha servit de 
res tal com podeu observar a la fotogra-
fia. És que a la nostres institucions no els 
interessa la preservació del nostre medi 
natural? Molts i moltes creiem que els 
nostres impostos no estan ben emprats 
i que no es fan les coses bé. A veure si 
reaccionen d’una vegada! Què pot ser? 
Negligència? Poca sensibilitat ambien-
tal? Per què no s’actua?
Vicenç Vilana  grup de Medi Ambient
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portaveus municipals
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Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

Carles Guijarro
Portaveu del PSC

Recuperar la confiança
Ens preocupa molt el desànim que maliciosament 
moltes persones i mitjans de comunicació inten-
ten estendre entre la ciutadania. És ben cert que 
els recents esdeveniments ens han deixat a tots 
glaçats, però també és cert que a partir d’aquí 
molts han volgut obrir la veda per anar contra to-
tes les persones amb responsabilitats de govern.
Particularment, m’ha semblat indigne que l’opo-
sició vagi generant acusacions contra la gestió ur-
banística d’aquest municipi i insinuï, obertament, 
imputacions directes. Tal i com l’alcalde va mani-
festar al Ple d’octubre, l’Ajuntament està a dispo-

sició dels òrgans de control de l’Estat per tot allò que 
precisin. Tanmateix, ens hem adreçat a la Fiscalia 
per brindar tota la nostra col·laboració i estem 
duent a terme una comissió interna de control per 
comprovar que les actuacions urbanístiques dutes 
a terme en els darreres anys s’han fet amb total 
correcció i subjectes a la llei i als processos.
Tenim l’absoluta confiança de que ha estat així. La-
mentem molt la política de l’oposició de difama, que 
alguna cosa queda. Tot i així, el nostre compromís 
amb la transparència i el reforçament de la confiança 
en la política ens anima a estar a disposició de tot-

hom. No volem entrar en la guerra del descrèdit, de la 
infàmia, de les acusacions creuades i ens interessa, 
més que mai, contribuir a recuperar la confiança en 
el sistema democràtic. La Justícia ha d’ésser impla-
cable amb totes les persones que han comés delictes 
i també ha de garantir la presumpció d’innocència. 
Tot aquest enrenou és aprofitat interessadament per 
molts mitjans, per l’oposició, pel populisme irredent i, 
fins i tot, per aquells que no creuen en la democràcia. 
Hem de ser institucionalment responsables, contri-
buir a recuperar la confiança i no deixar de treba-
llar pel bé de la nostra ciutat i dels veïns i veïnes.

Contra la corrupció: transparència i bon govern
En la societat hi ha una opinió molt generalitzada 
de que tots el polítics son iguals, que tots son 
corruptes i que busquen enriquir-se i això ha ge-
nerat infinitats d’acudits, alimentats per les contí-
nues baralles entre partits, sense cap mena d’èti-
ca, i les actituds de apoltronament en el poder.  
Els ciutadans trien als polítics perquè gestionin el 
que és públic, allò que és de tots els ciutadans. 
Quan els polítics s’aprofiten d’allò que és de tots, 
bé sigui ficant la mà al calaix o bé beneficiant a 
un tercer a canvi d’una compensació, estan tra-
int els ciutadans i la resta dels polítics, i això es 

corrupció. Per desgràcia, últimament hi ha molts 
casos de corrupció i això perjudica la política i la 
democràcia.
Hem de mantenir la presumpció d’innocència de 
tots el polítics, però també hem de garantir a la 
ciutadania una correcta gestió de lo públic, d’allò 
que és de tots. La ciutadania demana transpa-
rència, perquè és la base de la democràcia i els 
polítics no poden fer corporativisme i tancar els 
ulls davant de fets que evidencien situacions de 
presumpta corrupció. Si en obrir les finestres 
entren aires de corrupció, caldrà obrir les por-

tes i fer neteja. Davant d’aquest fets, tolerància 
zero, tot el pes de la justícia  per els corruptes 
i regeneració ètica en el món de la política. No 
hi ha prou amb apartar de la activitat política als 
corruptes, només faltaria, s’ha de prendre mesu-
res preventives encaminades a evitar aquest fets, 
falten modificacions legals i penals, així com una 
llei electoral que incorpori un codi ètic. La ciuta-
dania demanda als seus polítics transparència i 
participació, control i honestedat. Recuperem la 
dignitat política lluitant contra la corrupció, per la 
transparència i el bon govern.

por fin la Justicia va a investigar
Garzón ha decidido tirar de la manta también en 
Montcada i Reixac, hasta ahora considerada una es-
pecie de isla paradisíaca donde se tapaban sistemá-
ticamente sus vergüenzas PSC y CiU. Esta trama 
catalana destapada a partir de un alcalde socialista  
demuestra que la corrupción une más que la ideo-
logía y es capaz de hacer extraños compañeros de 
cama. La buena noticia es que ¡por fin! la justicia ha 
actuado en lo que era un secreto a voces en Montca-
da por varias operaciones urbanísticas sospechosas: 
bloque de pisos en Font Pudenta, terreno cervecería 
calle Montiu, recalificación terrenos Vista Rica – La 

Rasa para construir las dos torres gemelas y el famoso 
traslado de la empresa Valentine. Esta última es, de 
momento, el principal objetivo de la Fiscalía que ha 
pedido toda la documentación para estudiar el caso. 
El alcalde ha entrado, fruto de su nerviosismo, en 
un círculo de contradicciones y engaños del que no 
sabe salir y ahora se permite el lujo de acordar cola-
borar en cualquier investigación con la justicia. ¡Pues 
sólo faltaría! ahora resulta que la Fiscalía precisa de 
la autorización del Ayuntamiento para nvestigar. ¡Es 
que no sabe ni qué decir! Hace años le pedimos una 
auditoría del Departamento de Urbanismo y la negó 

como la está negando ahora. ¿Hay algo que ocultar? 
Si la niega es que no quiere que se sepa la verdad, 
¿no? y se escuda en la posible culpabilidad del que 
fue su director de Urbanismo, acusado directamente 
por la justicia. El alcalde, como máxima autoridad, es 
el que decide, negocia, dispone, firma y otorga cual-
quier operación urbanística y, como tal, debe asumir 
toda la responsabilidad política en caso de posible 
corrupción. Son demasiados los casos sospechosos 
en Montcada y casualmente, todos coinciden con la 
época de mayor crecimiento urbanístico de la ciudad.  
¿Ustedes creen en las casualidades? Yo, ya no.

L’eina contra els rumors és la transparència
No em plau que Montcada i Reixac surti en els 
diaris per un presumpte cas de corrupció, inde-
pendentment de la resolució que en faci la Fis-
calia. Ans el contrari, m’entristeix , perquè el que 
en queda és un desprestigi vers tota la classe po-
lítica i la veritat és que de corruptes n’hi ha pocs 
comparats amb els milers de persones que ens 
dediquem a la política amb honestedat. 
Fa temps que a Montcada hi ha una remor popu-
lar que apunta que es podrien haver tolerat pràc-
tiques clientelars que podrien haver desembocat 
en actuacions constitutives de delicte. Ja en el 

mandat anterior el projecte Vista Rica-la Rasa va 
comportar força polèmica, tot i així, sobre el pa-
per res contradeia la llei de política urbanística. 
Però és evident que ni els tractes a favor, ni les 
pràctiques clientelars que comporten interessos 
personals queden reflectides en un projecte. 
I la millor eina per combatre dubtes, sospites i 
rumors és la transparència. Transparència que 
Esquerra ha exigit mitjançant la moció que va 
presentar en el Ple de maig del 2008 a favor de 
les bones pràctiques en la política municipal o 
en aquest darrer ple del mes d’octubre, arran 

dels darrers esdeveniments, on varem demanar 
al govern municipal que posés a disposició de la 
Fiscalia tots els expedients urbanístics que es van 
obrir i desenvolupar des de gener del 2003 fins 
a novembre del 2006. Els partits polítics estem 
obligats a fer retornar la confiança de la ciuta-
dania.

Eva García
Portaveu del PPC

Josep M. González
Portaveu d’ICV-EUiA

Vidre transparent
Els catalans, en general, i els montcadencs i 
montcadenques en particular, veuen amb preo-
cupació com apareixen sonats casos de corrup-
ció, alguns dels quals impliquen directament la 
gestió municipal d’alguns ajuntaments. 
Són casos puntuals, però assoleixen tal dimensió 
que l’efecte desmoralitzador entre els veïns es 
multiplica. També a Montcada ha arribat aques-
ta onada mediàtica amb força. I concretament 
en el projecte urbanístic del trasllat de la fábrica 
Barnices Valentine, S.A. al polígon industrial de 
Can Milans. Aquest projecte va ser valorat com 

a molt positiu per a la ciutat i fou aprovat en el 
seu dia per la majoria de grups municipals de 
l’Ajuntament, PSC, CiU, IC-EUA, PP i l’abstenció 
d’ERC. Ara alguns se’n desmarquen per intentar 
aprofitar el ressò mediàtic del clima de corrup-
ció generalitzada, intentant presentar Montcada 
com un femer.
Per sort, el projecte està en mans de la Fisca-
lia d’assumptes urbanístics. Quina bona notícia! 
La millor notícia per a la transparència i la ho-
norabilitat del conjunt de regidors de govern de 
l’Ajuntament que estem treballant dur, en temps 

de crisi, per governar amb honradesa i eficàcia.   
També, en aquest sentit, vam aprovar en el dar-
rer Ple un pla de mesures d’austeritat pressu-
postària. Un pla que millora la gestió i la trans-
parència del consistori. Ras i curt: els veïns de 
Montcada i Reixac sabran, una vegada aprovats 
els pressupostos municipals, de manera directa 
a través de la web i del “Passem Comptes” a La 
Veu, quines són les prioritats municipals i quants 
recursos s’hi destinen.  
La nostra butxaca és de vidre transparent.Joan Maresma

Portaveu de CiU

Marta Aguilar
Portaveu d’Esquerra
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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

Teatre amateur 
DÈRIA X NERUDA 
de Dèria Teatre
15 de novembre, 19h
preu: 3,5 euros

Exposició
obres fetes amb 
punt de creu de 
maría lópez

19 de novembre, 
a les 19.30h

Teatre familiar 
NINUS XOU
Ninus, Teatre de marionetes
22 de novembre, a les 12h 
preu: 3,5 euros

sala 
principal

TEATRE AMATEUR

EL MÈTODE KÖROSEMA
grup de teatre la salle
21 de novembre, 22h  | 
3,5 euros
sala joan Dalmau

Exposició 5è concurs 
fotogràfic Vallès natural
17 de novembre, a les 19.30h
sala sebastià Heredia
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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

13 14 15

20 21 2217 18 1916

23

recasens V.nieto V.nieto

guix recasens recasensDuran j.Vila pardorivas

pardorivas Duran j.Vilaj.relat
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guix guix

28 29

         novembre

24



212a quinzena | Novembre 2009 Cultura

Després de 15 convocatòries 
inin terrompudes per les quals 
han passat un promig anual de 
130 autors  i s’han fet més de 
40 exposicions, el concurs artís-
tic més prestigiós de Montcada i 
Reixac, el Premi de Pintura Juan 
Ramón Masoliver, fa una parada 
i es replanteja el seu futur amb un 
doble objectiu: aconseguir que 
augmenti la participació –que ha 
passat de més de 200 autors en 
la primera edició a poc més de 
vuitanta en la darrera– i que no 
baixi el nivell de qualitat. “Tot i 
que no és un bon moment per 
trobar espònsors –ha explicat 
la regidora de Cultura, Amèlia 
Morral (CiU)–, creiem que cal 
ampliar la dotació econòmica 
del premi i compensar aquest 
esforç fent que sigui bianual”. 

Els objectius dels 
canvis són que creixi 
la participació i que 
no baixi el nivell de 
qualitat de les obres

Premi Joan Capella. Actualment 
el primer premi està dotat amb 
3.000 euros i el finalista amb 
1.500. Els organitzadors valoren 
que aquestes xifres estan desfasa-
des i, en alguns casos, no com-
pensen els autors participants, 
molts dels quals exposen obres 

valorades en aquestes quantitats. 
Una altra novetat que la Regido-
ria de Cultura vol incorporar al 
certamen és que el premi finalista 
passi a denominar-se Premi Joan 
Capella en homenatge al pin-
tor montcadenc, desaparegut al 
2005, que havia format part del 
jurat. La seva dotació econòmi-
ca serà inferior a la del primer 
premi i, en ambdós casos, els 
autors tindran dret fer una expo-
sició a l’Auditori Municipal, amb 
l’edició del catàleg corresponent, 
durant l’any següent de la con-
vocatòria. Morral confia que la 
conjuntura econòmica permeti ti-
rar endavant tots aquests canvis 
a partir de l’any vinent.

PREMI DE PINTURA JUAN RAMÓN MASOLIVER

El premi finalista passarà a anomenar-se premi de pintura Joan Capella en homenatge al desaparegut pintor local

Cultura estudia augmentar la dotació 
econòmica del premi i fer-lo bianual 
Laura Grau | Montcada

D’esquerra a dreta, À. Mitrani, R. Casalé, C. Oliver, J.Corredor-Matheos i Josep M. Cadena, durant la deliberació del Premi de Pintura 2007

Cultura
laveu.cat/cultura

pàg. 24

pREMI DE TRADUCCIÓ
Roser Berdagué rep el 
màxim guardó 

pàg. 24

CONCURS ‘EL BASAR’
César Romero, finalista d’octubre 
amb el microconte ‘Reloj de arena’
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Jornada 
d’astronomia 
amb els Amics 
del Museu
L’Associació Amics del Museu 
organitza una jornada sobre 
astronomia el 19 de novembre 
en el marc de la Setmana de la 
Cièn cia que promou la Funda-
ció Catalana per a la Recerca i 
la Innovació. La sessió, a càrrec 
del professor Alejandro Martí-
nez, constarà d’una part teòrica 
que es farà al Museu Municipal 
(19h) i una part pràctica que 
consistirà en l’observació del cel 
amb un telescopi des del terrat 
de l’escola Sagrat Cor (19.30h). 
L’acte s’organitza quan es com-
pleixen 400 anys que Galileo va 
fer la primera observació del cel 
nocturn amb telescopi | LG

Valoració

Una vegada transcorregudes 
quinze edicions del Premi de 
Pintura Juan Ramón Masoliver 
caldria fer algunes valoracions 
al respecte. La primera d’elles 
és que  es tracta d’un certamen 
consolidat. El fet que hagi supe-
rat la barrera dels déu anys in-
dica la seva viabilitat. La segona 
és que al llarg d’aquests anys, 
els artistes que hi han partici-
pat ens han permès comprovar 
cap on es dirigeix l’art del nos-
tre país. Cal recordar que alguns 
dels guanyadors i finalistes són 
artistes de prestigi o que ja tenen 

un cert reconeixement professio-
nal. Només comentar que entre 
ells hi trobem Romà Vallés i Pilar 
Perdices, encara que hi ha d’al-
tres com Núria Guinovart i Fer-
nando Alday, que solen mostrar 
el seu treball en galeries del nos-
tre país i de l’estranger. Per tot 
plegat considero que és el mo-
ment idoni per rellançar el pre-
mi i dotar-lo de nous continguts 
perquè sigui més atractiu per als 
futurs participants. L’increment 
de la dotació econòmica pot ser 
un dels incentius que li cal per 
incrementar la participació.

“És el moment idoni per rellançar el premi”

Ramon Casalé
Crític d’art i membre del jurat

Obert el termini 
per fer de
patge reial 
a la Cavalcada
Fins al 3 de desembre està obert 
el termini per apuntar-se com a 
voluntari per a la Cavalcada de 
Reis 2010. Els únics requisits per 
ser patge reial són tenir 15 anys 
o més i ser veí de Montcada i 
Reixac. Els interessats han d’om-
plir els impresos corresponents 
–que es poden trobar a l’OAC, 
a la Casa de la Vila, al Kursaal, 
al Centre Cívic Can Cuiàs, a la 
Biblioteca Elisenda de Montcada 
i al web www.montcada.cat– i lliu-
rar-los l’OAC, o bé, enviar-los 
per correu electrònic al correu  
ajuntament@montcada.org, amb 
l’assumpte ‘patges cavalcada 
2010’ | LG
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El Kursaal acull les millors imatges 
del cinquè Concurs Vallès Natural

L’Exposició del 5è Concurs 
Fotogràfic Vallès Natural arri-
ba el 17 de novembre a la Sala 
Sebastià Heredia del Kursaal, 
on es podrà visitar fins al 29 
de novembre. El certamen, que 
convoca el Consell Comarcal 
del Vallès Occidental, ha comp-
tat amb la participació de 126 
autors que han presentat un 
total de 306 treballs. La mostra 
inclou una selecció de les 50 
millors fotografies presentades 
a concurs i permet descobrir 
racons insòlits i poc coneguts 
de la comarca des de diferents 
punts de vista: el paisatge, la 
flora i la fauna i el patrimoni 
arquitectònic i cultural. L’expo-

sició arriba a Montcada després 
d’itinerar per 15 municipis va-
llesans. Totes les imatges que 

han participat al concurs es po-
den consultar a la pàgina www.
vallesnatural.com. 

fOTOGRAfIA

Laura Grau | Redacció

La mostra permet descobrir racons insòlits i poc coneguts de la comarca del Vallès occidental

ExPOSICIÓ

Obres d’art fetes amb punt de creu

Aquesta imatge d’una mallerenga blava feta a Sant Llorenç Savall es va endur el primer premi

Les biblioteques estrenen 
un nou sistema de gestió 

NOVETATS

S’amplia el nombre de documents que es poden treure en préstec

A partir del 18 de novembre, 
els usuaris de les biblioteques 
de Montcada i Reixac –la de 
Can Sant Joan i l’Elisenda de 
Montcada– podran treure en 
préstec 30 documents (15 en 
suport paper i 15 en suport au-
diovisual) de forma simultània 
durant un període de 30 dies. 
Un cop passat aquest termini 
l’usuari podrà fer fins a tres 
pròrrogues sempre i quan el lli-
bre no estigui reservat. 
Aquesta és una de les novetats 
que comporta el nou sistema in-
formàtic de gestió bibliotecària 
que la Diputació està implan-
tant a la Xarxa de Biblioteques 
Municipals. Aquest nou sistema 

aplicarà un punt de penalització 
per dia de retard i document 
prestat i bloquejarà el carnet 
automàticament durant 15 dies 
naturals, quan l’usuari acumuli 
50 punts de penalització. 
Les novetats també afecten 
la consulta del catàleg en el si 
del qual s’ha creat la secció “El 
teu espai” on l’usuari pot in-
teractuar amb el sistema i fer 
operacions noves com activar, 
consultar i gestionar l’historial 
de lectura, guardar les cerques 
favorites i crear llistes, gestio-
nar-les i exporta-les. Segons 
Núria Camps, directora de la 
Biblioteca Elisenda, “el nou 
sistema dóna més autonomia 
als usuaris virtuals”.

Maria López presenta a la Casa de la Vila una trentena de creacions de gran minuciositat 
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El que va començar sent una 
afició, fer punt de creu per pas-
sar l’estona, s’ha convertit per a 
Maria López Folqué en una au-
tèntica passió: “Per a mi és un 
repte... com més difícil és el di-
buix, més ganes tinc de fer-lo”, 
explica aquesta montcadenca 
de 74 anys, veïna de Carretera 
Vella. Un dels reptes que més li 

agraden és traslladar al punt de 
creu obres d’art conegudes com 
La Pietat de Michelangelo, la 
Dama Blava, de Salvador Dalí, 
o La Gioconda. 
El 19 de novembre Maria López 
inaugura a la Casa de la Vila 
(19.30h) una mostra formada 
per una trentena de treballs  que 
no només reprodueixen obres 
d’art sinó també motius i paisat-

ges. “Em fa molt il·lusió treure 
els meus quadres de casa i que 
la gent els pugui veure”, diu 
López. Reconeix que el punt de 
creu també la va ajudar a supe-
rar la depressió en què va caure 
després de la mort d’un fill de 
22 anys. A la vida segueix un 
consell que li va donar un on-
cle seu: “Mai no et donis per 
vençuda”. 

Laura Grau | Redacció
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Laura Grau | Redacció

Maria López s’ha convertit en una virtuosa del punt de creu, que practica diàriament a casa
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TEATRE

L’Auditori proposa un viatge per la 
mort amb l’humor de ‘Las gallegas’ 
L’obra va ser una de les més aclamades al Festival de Tàrrega 2009 i ha rebut diversos premis

L’Auditori acollirà el 14 de no-
vembre (22h) Las gallegas, un 
espectacle d’una hora de durada 
a mig camí entre el teatre còmic 
i el clown. L’obra, dirigida per 
l’actor i pallasso Àlex Navarro, 
l’interpreten Coral Ros i Lola 
González, fundadores de la com-
panyia Lolita Corina. Las gallegas  
és el viatge de dues dones de la 
vida a la mort.  Després d’assistir 
al seu propi funeral i descobrir la 
seva nova realitat treballaran per 
convertir-se en fantasmes profes-
sionals. L’obra destaca pels seus 
diàlegs delirants i situacions de 
gran comicitat. Las gallegas va ser 
un dels espectacles de més èxit 

de la Fira de Teatre de Tàrrega 
i també va ser guardonat amb el 

Premi del públic a la Feria de Te-
atro de Castilla y León 2008. 

Laura Grau | Redacció
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Les actrius i pallasses Coral Ros i Lola González protagonitzen l’espectacle ‘Las gallegas’
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Convertit en un tren ple de zom-
bis i fantasmes, el Centre Cívic  
Can Cuiàs va rebre la visita 
d’unes 850 persones els dies 31 
d’octubre i 1 de novembre amb 
motiu de la festa de Halloween. 
Els figurants d’aquest tren ma-
cabre eren una quarantena de 
joves del Col·lectiu C4 que, amb 
l’ajut de la Regidoria d’Infància 
i Joventut, van representar es-
cenes de terror. La cita ja s’ha 
convertit en un clàssic, tant per 
l’excel·lent posada en escena 
com pels efectes especials, en 
què destaca el maquillatge que 
realitzen alumnes de l’Acadèmia 
Thuya de Barcelona. 

Terror a la Ribera. El Casal Infan-
til i Juvenil de la Ribera també 
ha organitzat un passatge del 

terror al Centre Cívic del barri 
que es va fer el 30 d’octubre. 
Segons els promotors, unes 150 
persones, entre grans i petits, 
van accedir al recinte, decorat 
com un poble solitari ple racons 
foscos amb més d’un ensurt.

Laura Grau | Can Cuiàs/La Ribera

El Col·lectiu de Joves C4 

recrea un tren sinistre

hALLOwEEN

El Centre Cívic La Ribera acull per primer cop un túnel del terror

Integrants del passatge del terror posen en un dels escenaris del Centre Cívic de Can Cuiàs

Personatge del túnel del terror de La Ribera
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El grup a capella Ocumé és la conjunció de sis veus que construeixen ritmes i harmonies

El grup Ocumé 
presenta un 
nou espectacle
El grup a capella Ocumé ha tor-
nat als escenaris amb el seu nou 
concert-espectacle, que combina  
versions  vocals de clàssics del 
pop-rock, gospel, jazz i música 
llatina, amb coreografies, gags 
d’humor i efectes sonors. El 
nou muntatge es va estrenar l’11 
d’octubre a la Sala Clamores de 
Madrid i s’ha pogut veure en 
tres ocasions a la sala Teatreneu 
de Barcelona entre els mesos 
d’octubre i novembre | LG
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L’escriptor sevillà César Romero és 
finalista amb l’obra ‘Reloj de arena’
La convocatòria d’octubre ha comptat amb la participació de 120 autors de procedència diversa

PREMI DE MICRORELATS ‘EL BASAR’

‘Reloj de arena’, de César Rome-
ro (Sevilla, 1970),  és l’obra fina-
lista de la convocatòria d’octu-
bre del Premi de Microrelats El 
Basar, en què han participat 120 
autors de diversa procedència. 
Romero és llicenciat en Dret i 
en Ciències de la Informació i 
ha publicat els llibres de relats 
La cerilla de Faulkner i Todo suena 
i la novel·la Tierra de orates. El 
seu microrelat parla del dolor 
per la pèrdua d’un ésser estimat 
i està inspirat en una copla del 
sevillà Aquilino Duque: “Reloj 
de arena tu cuerpo/te estrecha-
ré la cintura/para que no pase 
el tiempo”.

Valoració. Segons el portaveu 
del jurat, Juan Antonio Maso-
liver, “l’autor ha sabut crear 
una estranya tensió narrati-
va, amb un seguit de claus 
subtils que cobren el seu ple 
significat en la segona lectu-
ra que exigeixen sempre els 
bons microrelats”.

Laura Grau | Redacció Finalista d’octubre

Cerró la puerta y encendió la luz que le devolvió su reflejo en el espejo. 
No quería mirarse. Abrió la puerta del salón y dirigió sus pasos oscuros 
hacia la mesa. Colocó en ella la caja, con un cuidado que no sabía si 
atribuir a la levedad con que había conducido aquella indeseada pro-
piedad o al temor por un arañazo en el mueble. Qué más da. Se dijo 
esas tres palabras y pensó que desde aquel día se las repetiría decenas 
de veces. Qué más da arañar la mesa. Qué más da encender otra luz. 
Prefería la oscuridad, aún no quería deslindar la presencia de ella de 
aquellos muebles, cuadros, adornos, libros. Cerró los ojos. Deshizo el 
apretado nudo de la corbata y desabotonó el cuello de la camisa. Nunca 
se sabe, recordó sus palabras cuando encaró con mal gesto el regalo 
de aquella corbata negra. Nunca se sabe. Se sentó para desatarse los 
cordones de los zapatos pero confundió los cabos, que se apelotona-
ron. Se sonrió, su torpeza manual siempre le hacía gracia. Le hizo, le 
había hecho. Encendió la luz y ante sus ojos tomaron cuerpo muebles, 
cuadros, adornos, libros. Detuvo su mirada sobre el enorme reloj de 
arena que le regaló el día en que cumplió uno de esos inevitables años 
redondos. Una hora exacta tardaba en pasar la arena. Una hora lenta, 
muelle, tarda. Bajó el reloj de su estante. Lo invirtió: un finísimo hilo que 
no era tal empezó a atravesar el cordón umbilical del reloj. Sobre la base 
empezó a formarse un montículo. Tomó el reloj de arena y, tras darle 
unas vueltas, logró sacar el tapón que cerraba una de sus retortas. La 
arena comenzó a caer sobre la mesa. Despaciosamente fue vertiendo 
las cenizas de la caja en la retorta. Luego encucharó el dorso de la mano 
y recogió la arena desplazada en la caja que le habían dado en el cre-
matorio. Se sentó, miró el reloj de arena y, girándolo, se aprestó a pasar 
una nueva hora con ella. La primera, pensó, de las muchas horas que 
aún la quedaban a su vera.

Reloj de arena

César Romero
Sevilla

Juan A. Masoliver, home de lletres 
i exemple de crític independent
amics i companys de professió homenatgen el crític literari i escriptor en el seu setantè aniversari 

D’esquerra a dreta, Rosa Lentini, Enrique Vila-Matas i l’homenatjat, Juan Antonio Masoliver

Roser Berdagué, premi 
Nacional de Traducció

DISTINCIÓ

La traductora va néixer a Montcada i Reixac l’any 1929

LITERATURA

El Ministeri de Cultura ha guar-
donat Roser Berdagué amb el 
Premi Nacional a l’Obra d’un 
Traductor 2009, dotat amb 
20.000 euros, pels quaranta 
anys que l’autora ha dedicat a 
la professió. Aquest guardó té 
l’objectiu de distingir el conjunt 
de la feina realitzada per un tra-
ductor espanyol, que hagi de-
dicat una atenció especial a la 
traducció d’obres estrangeres. 
Llicenciada en Filosofia i Lle-
tres, en l’especialitat d’anglès, 
ha traduït al castellà i al català 
més de 300 obres en llengua 
anglesa, italiana i francesa. 

Records d’infantesa. Roser Ber-
dagué va néixer a Montcada 
i Reixac l’any 1929, tot i que 
de molt petita es va traslladar 
a Barcelona amb la seva famí-
lia. El seu pare era el sabater 
Jaume Berdagué, que tenia la 
casa i el negoci al carrer Major. 
La traductora encara conser-
va records del municipi per-

què durant la seva infància va 
passar molts diumenges a la 
casa que la família va comprar 
a la plaça Lluís Companys. 
“Montcada era un reducte de 
tranquil·litat, molt diferent de 
l’ambient  de la gran ciutat”, 
ha explicat. Berdagué encara 
recorda la imatge de la mun-
tanya del Turó, que veia des 
de casa seva, i el soroll de les 
barrinades de la fàbrica Asland. 
Actualment viu a Calafell. 

Laura Grau | Redacció

Roser Berdagué, en una foto d’arxiu
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Amics, familiars i companys 
de professió van assistir a l’acte 
d’homenatge a Juan Antonio 
Masoliver (Barcelona, 1939) 
–nebot de l’erudit de Vallen-
çana, Juan Ramón Masoliver– 
que va organitzar l’Associació 
Col·legial d’Escriptors de Cata-
lunya el 2 de novembre a la seu 

del Col·legi de Periodistes amb 
motiu del seu setantè aniversari. 
A l’acte van intervenir el coordi-
nador del suplement Cultura/s 
de La Vanguardia, Sergio Vila-
Sanjuán, per al qual la crítica de 
Masoliver és “eclèctica, flexible 
i amena i invita a llegir”. La 
poeta Rosa Lentini va parlar de 
la singularitat de l’obra poètica 

de l’autor i l’escriptor Enrique 
Vila-Matas va destacar el seu 
estil de fer crítica, “adreçada al 
lector mig i allunyada d’inter-
pretacions pedants”. Masoliver 
va reivindicar el paper creador 
dels crítics i va dir sentir-se “or-
gullós” de fer aquesta feina a la 
qual ha dedicat quaranta anys 
de la seva vida.

Laura Grau | Barcelona
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el retro-visor Jaume Alcázar
Fundació Cultural

Per Tots Sants és costum visitar els cementiris, però antigament eren un lloc de trobada

Quan arriba Tots Sant és tradició 
visitar els nostres familiars difunts 
al cementiri, però antigament era 
una pràctica gairebé quotidiana. 
El cementiri era un lloc de troba-
da, de reunió o d’esbarjo per als 
nostres rebesavis on es podien 
fer transaccions comercials, i fins 
i tot, celebracions diverses, en 
perfecta sintonia amb els difunts. 
Aquesta adaptació del cementiri 
com a espai públic va començar 
a qüestionar-se a partir del segle 
XVIII, durant el regnat de Carles 
III, amb disposicions que convida-
ven al seu trasllat fora de les zo-
nes habitades per raons de salut 
pública.

El cementiri vell de Montcada, a 
tocar de l’església de Santa En-
gràcia, era de petites dimensions. 
S’hi podia accedir per una por-
teta situada en la base del cam-

panar, on hi havia un gravat que 
representava una calavera i dos 
fèmurs col·locats en forma d’ix. 
Dins d’aquest espai, voltat per una 
petita tanca, es feien les inhuma-
cions directament a terra. També 
disposava d’uns espais destinats 
als enterraments de membres de 
confraries com la de la Mare de 
Déu del Roser, de gran devoció a 
Montcada. Al 1834 va començar 
el trasllat del cementiri al seu em-

plaçament actual, alliberant la part 
de la plaça de l’església que toca-
va al temple. Al 1851 es va am-
pliar i s’hi van construir murs per 
protegir els difunts “dels animals 
salvatges” segons els documents 
de l’època.  Després de successi-
ves ampliacions, als anys quaran-
ta del segle XX es van instal·lar les 
grans portes de ferro forjat provi-
nents dels jardins de la Torre Vila 
del carrer Major.

I si ens veiem al cementiri?

En la base del campanar es veu la porta d’accés al cementiri a principi del segle XX

El campanar de 
l’església tenia un 
gravat d’una calavera 
i dos fèmurs 
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El cicle de teatre local ‘Montcada a escena’ proposa tres nous muntat-
ges durant l’última quinzena de novembre. Dèria Teatre representarà 
l’espectacle d’homenatge a Pablo Neruda, titulat Dèria x Neruda el 15 a 
l’Auditori Municipal (19h). El grup de Teatre de La Salle Montcada portarà 
a escena El mètode Körosema el 21 de novembre al Kursaal (22h) i el grup 
Sayuc de Can Cuiàs canvia de dia respecte al programa inicial i del 29 es 
passa al 28 de novembre, també al Kursaal (19h). El preu de l’entrada en 
els tres casos és de 3,5 euros | LG

> Tres noves cites del ‘Montcada a escena’

> Nova edició de la festa del soci de La Unió
La Unió de Mas Rampinyo va cele-
brar els dies 7 i 8 de novembre la fes-
ta del soci amb un ampli programa 
d’activitats que va incloure dissabte 
una matinal de jocs tradicionals al 
carrer del Sol, amb carreres de sacs, 
trencar l’olla (a la foto) i cucanyes, 
entre d’altres. La seu de La Unió va 
acollir el musical Besos dels alumnes 
del taller de teatre de la Regidoria de 
Cultura, la inauguració de l’exposició 
fotogràfica sobre el centenari de La 
Salle i un  sopar popular. Diumenge 
una quarantena de socis van fer una 
excursió a l’ermita de Montserrat,  
(Montferri, a l’Alt Camp) | LG ll
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La Comissió de Festes Alternatives de Montcada i Reixac (CFAMiR) fa una 
crida entre les entitats locals i la població en general perquè participin 
en l’organització de la propera festa major. La primera reunió informativa 
tindrà lloc el 15 de novembre a l’Abi (19h). En la darrera edició de la Festa 
Major la CFAMiR va gestionar l’Espai Barraques, un punt de referència per 
al públic jove. El correu del col·lectiu és cfamir@gmail.com | LR

> Reunió de la Comissió de Festes Alternatives
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Un centenar de jugadors i ju-
gadores configuren els 9 equips 
que el Club Handbol La Salle ha 
format aquesta temporada. La 
presentació oficial dels conjunts 
es va fer el 8 de novembre al pa-
velló Miquel Poblet. “No hem 
volgut realitzar la presentació 
fins no tenir completats els 
equips al 100%”, va explicar a 
l’acte el president de l’entitat, Jo-
sep Maresma, qui va tenir parau-
les per a tots els conjunts. 
Dels benjamins i alevins, una 
quarantena d’infants que confi-
guren l’Escola, va subratllar la 
importància de tenir un planter 

“sòlid”. L’Escola està formada 
per  nens i nenes dels col·legis La 
Salle, Sagrat Cor, Reixac i Font 
Freda.

Reconeixements. El president 
va destacar molt especialment 
el fet d’haver pogut formar un 
equip infantil femení amb 15 
noies “quan en anteriors tem-
porades aconseguir un conjunt 
així ha estat molt difícil”. De 
l’infantil masculí, a Primera Ca-
talana, va dir “sou els que mi-
llor aneu, no heu perdut cap 
partit”, mentre que també va 
elogiar que el cadet i el juvenil 
també hagin pujat a Primera “i 

que alguns jugadors hagin pas-
sat als sèniors”. Quant al sènior 
B, Maresma considera que “són 
un bon reforç per al primer 
equip”, i sobre aquest últim, el 
president va subratllar “el repte 
d’estar a la màxima catego-
ria”, tot i que l’inici de tempora-
da ha estat for ça irregular. Final-
ment, el president de l’entitat va 

reconèixer “la solidesa i el bon 
inici” del sènior femení, del que 
espera “poder pujar a la Lliga 
Catalana”. 
Acompanyant Josep Maresma 
en els seus parlaments, el regidor 
d’Esports, Juan Parra (PSC), va 
agrair al club, els jugadors i les 
seves famílies el suport que do-
nen a l’esport local. D’altra ban-

da, la coordinació dels equips del 
CH La Salle enguany recau en 
tres persones: Juan Andrés Espí-
nola –també jugador del sènior 
B– s’encarrega dels tres sèniors 
i de l’infantil femení, Pablo Ca-
marero és el responsable dels 
conjunts infantil, cadet i junve-
nil masculí i Àlex Weikert és el 
coordinador de l’Escola.

Silvia Díaz | Pla d’en Coll
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pRIMERA VICTòRIA
El Mausa completa una gran
actuació i guanya el primer 
partit de la temporada  

EL VALENTINE, IRREgULAR
Una nova derrota ‘in extremis’ amb 
el Llefià de Badalona evidencia les 
carències fora de casa

pàg. 28 pàg. 28

La Salle aposta pel 
treball del planter
El club presenta un centenar de jugadors i els 9 equips

Maresma – a l’esquerra– i Parra –al centre– durant la intervenció de Xavi Benítez, capità del primer equip, a l’acte de presentació
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El sènior millora el rendiment però 
el Banyoles empata a l’últim segon 

La Salle va deixar escapar a 
Banyoles una victòria que sem-
blava segura a 40 segons pel fi-
nal quan guanyava de dos gols 
de diferència. En els últims se-
gons els del Pla de l’Estany van 
igualar l’electrònic amb un gol 
de penal en l’últim segon del 
partit (28-28). 
Però més enllà de l’empat, cal 
destacar la millora del rendi-

ment dels jugadors respecte  
anteriors jornades, amb un 
gran joc col·lectiu, enllaçat i 
vistós. “Si m’haguessin pro-
posat abans del partit un em-
pat, ho hauria signat sense 
pensar-m’ho”, va confessar 
el tècnic, Dídac de la Torre, 
“però veient el partit, no hem 
tingut prou”, afegia. 
Fa 15 dies, l’equip va perdre 
contra el Vendrell per 25 a 34.

Lluís Maldonado  | Redacció

a 40 segons per al final, els lassal·lians guanyaven per dos gols de diferència, 26 a 28 

MASCULÍ. LLIGA CATALANA
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Les noies s’imposen a 
l’Agramunt de Lleida 

El bon treball, tant en defensa 
com en atac, va permetre La 
Salle sumar la segona victòria 
en tres partits. L’Agramunt de 
Lleida va ser un rival dur que 
va doblegar amb un joc ràpid 
i efectiu al contracop. L’en-
trenadora, Esperanza Hoyos, 
ha destacat la gran actuació 
de la plantilla: “Hem sabut 
contrarestar les baixes a la 
primera línia”.

Lluís Maldonado  | Redacció

Tot i les baixes en atac van resoldre el partit per 18 a 27

Jugada d’atac al Miquel Poblet Partit de debut amb victòria a casa
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Jaume Creixell substitueix 
Alfonso pino a la banqueta
La directiva va acordar per unanimitat cessar el tècnic per intentar sortir de la crisi

La directiva del CD Montcada 
ha pres la decisió de fer canvis a 
la banqueta per intentar buscar 
un revulsiu a la difícil situació 
de l’equip, que es troba a l’última 
posició de Primera Catalana 
amb només 5 punts en 10 jor-
nades. Després de diversos ul-
timàtums des que va començar 
la competició, finalment la jun-
ta de l’entitat va acordar per 
unanimitat el passat 16 de no-
vembre cessar el tècnic Alfonso 
Pino i contractar els serveis de 
Jaume Creixell, un entrenador 
amb molta experiència a cate-
gories superiors ja que ha diri-
git clubs com el Mataró, el Sant 
Andreu, l’Hospitalet i el Badalo-
na, entre d’altres. “Creiem que 
pot treure l’equip del pou en 
què es troba perquè té molta 
experiència”, ha indicat el pre-
sident del CD Montcada, Mo-

desto ‘Tato’ Sanchís, qui també 
ha tingut paraules d’agraïment 
per al tècnic sortint: “No tenim 
res contra ell, però havíem de 
prendre una decisió per inten-
tar canviar la dinàmica nega-
tiva”. Per la seva banda, Pino 
s’ha mostrat dolgut per la desti-
tució, però reconeix que “potser 
en la seva posició jo hauria fet 
el mateix”, diu l’exentrenador 
verd, qui assegura que al CD 
Montcada “m’he sentit sempre 
com a casa”.

El repte. Jaume Creixell arriba 
a Montcada amb l’objectiu de 
treure l’equip de la zona de des-
cens. Les estadístiques acumula-
des fins ara són negatives perquè 
el conjunt verd ha encaixat set 
derrotes, ha empatat dos partits 
i n’ha guanyat un altre fora de 
casa. El nou entrenador local no 
té cap mena de dubte que “sorti-

rem d’aquí i el CD Montcada 
continuarà a la categoria on 
com a mínim li pertoca estar”. 
Creixell debutarà a la banqueta 
montcadenca el pròxim 15 de 
novembre a l’estadi de la Ferre-
ria contra el Marianao Poblet, 
també a la part baixa de la taula 
amb 6 punts. “Hem de lluitar 
per estar en una posició còmo-
de perquè aquesta tempora-
da podrien baixar més clubs 
a banda dels tres últims”, ha 

indicat el nou entrenador local, 
qui ha demanat l’ajut de l’afició 

per començar a remuntar la si-
tuació negativa. 

Sílvia Alquézar  | Redacció
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Representants de la directiva, a l’esquerra, amb Creixell i el segon entrenador, Joan Endrino

fUTBOL. PRIMERA CATALANA

fUTBOL.  PRIMERA TERRITORIAL

El Sant Joan deixa escapar dos 
punts en el temps de descompte 

El nou empat de La Unió con-
tra el Bon Pastor (4-4) situa els 
homes de Quique Berlinghieri 
en una situació delicada, després 
de dues derrotes consecutives 
que els ha fet sumar només un 
punt de 9 possibles. Els de Can 
Sant Joan van dominar la prime-
ra part, però van cedir terreny al 
segon període on el Bon Pastor 
va saber aprofitar al màxim totes 
les ocasions de gol fins aconse-

guir l’empat a 4 en el temps de 
descompte. De res van servir els 
gols de Cristian per partida do-
ble, d’Ezequiel i Sergio

Sense excuses. “Hem fet una 
gran primera part, però a la 
segona hem baixat el ritme”, 
assegurava el tècnic després 
del partit. Amb l’empat, el Sant 
Joan es col·loca en la part com-
plicada de la taula, encara amb 
prou punts de coixí respecte a les 

places de descens. “Estic tran-
quil, la situació és delicada, 
però no perillosa”, puntualitza 
Berlinghieri, qui subratlla la ca-
pacitat ofensiva de l’equip amb 
23 gols en 5 partits, però alerta 
que “pequem de falta de con-
centració”. 
A la jornada anterior, la Unió va 
perdonar massa en atac i va aca-
bar perdent 2-1 en el descomp-
te, i això que Subi havia marcat 
l’empat al minut 90.

Lluís Maldonado  | Redacció

L’equip ja fa tres jornades que no guanya i només ha sumat 1 punt de 9 possibles

La Unió està ensopegant, amb dues derrotes i un empat en els darres tres partits
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L’Escola cau amb l’Espanyol 
i segueix cuer sense puntuar
El femení de l’Escola de Futbol 
ha sumat la vuitena derrota 
consecutiva, sense haver pun-
tuat encara a la competició i 
que l’ha ofegat com a cuer en 
solitari del grup.
El partit contra l’Espanyol va 
transcórrer segons l’esperat. 
Les montcadenques només 
van aguantar 20 minuts amb 
el marcador a zero. A partir 
d’aquell moment les blanc-i-
blaves van anar marcant fins 

arribar al descans amb un 4 a 
0. El guió de la segona meitat 
no va canviar. L’Escola corria 
sense arribada enmig del fred, 
i encaixant tres gols més fins 
arribar al definitiu 7 a 0. 
Quinze dies abans, les montca-
denques van fer suar a l’estadi 
de Can Sant Joan el líder, el Ba-
dalona, tot i perdre 0 a 4.
El tècnic, Gerard Taulé, con-
fia que arribi aviat la primera 
victòria que injecti ànims a la 
plantilla.

Lluís Maldonado  | Redacció

fUTBOL fEMENÍ

Tercer triomf
del Santa Maria
Una altra victòria treballada i 
patida per 4 a 3 contra el Sant 
Andreu de la Barca. Els gols de 
Juan Carlos, Gerard, un en prò-
pia porteria del rival i el definitiu 
d’Eri al minut 70 van capgirar 
el marcador i arrodonir el matx 
amb la victòria final.  El presi-
dent, Francisco Romero, creu 
que el rendiment de la plantilla és 
“bo”, però matisa: “Encara ens 
falta, hem jugat amb equips de 
nivell similar al nostre, però no 
ens podem adormir” | LM

fUTBOL 2A. Territorial

Els de Terra Nostra segueixen en ratxaIrma Soldevilla controla l’esfèric

 Se salva un punt ‘in extremis’ i de penal a Guíxols

Un gol d’Albert Cuadras –a la 
foto–de penal quan passaven 
tres minuts del temps reglamen-
tari va permetre salvar un punt 
al camp del Guíxols, en un partit 
gris i sense gaire ocasions de gol 
per part de cap dels dos equips. 
El Guíxols es va avançar també 

amb un rigurós penal al minut 43 
de la primera meitat del partit. En 
l’anterior jornada, els verds van 
tornar a sumar una altra derrota 
a casa contra l’Igualada (0-1) i 
continuen immersos a la cua de 
Primera Catalana amb només 5 
punts en 10 jornades | LM
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El Valentine perd a Llefià amb un 
triple a falta de tres segons (62-59)

BÀSQUET. PRIMERA CATALANA

La bona pressió, l’excel·lent ac-
titud i la velocitat en pista van 
desbordar el Montmeló i van 
permetre sumar la primera vic-
tòria de la temporada i, a més, 
per golejada el 7 de novembre 
davant l’afició del Miquel Poblet. 
El partit va acabar al descans 
amb un 1 a 0 gràcies al gol de 
Javi Vázquez. Però ràpidament 
el  Montmeló va empatar només 
començar el segon temps. El gol 
va posar inicialment nerviosos  
als montcadencs, però es van 
sobreposar a l’ensurt tornant-se 
a avançar, primer amb el segon 
gol obra de Raúl, i el tercer de 
Jiménez. Però el rival va tornar 

a sembrar dubtes quan va reta-
llar diferències amb el 3 a 2 que 
podia presagiar que el Montmeló 
es creixeria. Lluny de tot això, el 
Mausa va encendre la guspira que 
va desesperar l’equip contrari fins 
sentenciar el matx amb el 7 a 2 
definitiu. Ni l’expulsió de Jonhy, 
per doble targeta groga, va restar 
qualitat al joc local a la pista. 

Qüestió de sort. El president, Pedro 
Litrán, reconeixia la importància 
de la victòria: “L’equip ha de-
mostrat que està bé, només ens 
faltava la sort de cara a porte-
ria”. I és que dues de les últimes 
derrotes contra grans equips han 
estat per només un gol.

En sis jornades, els montcadencs no han estat capaços de guanyar encara cap partit fora de casa

El Mausa suma el primer 
triomf a la lliga golejant 
el Montmeló per 7 a 2 

El Valentine continua negat fora 
de casa. A la pista del Llefià de 
Badalona, els de Miguel Ángel 
Cortón van tornar a oferir la cara 
més apagada de la temporada 
i sempre van anar al darrere al 
marcador. El triple d’Albert Orte-
ga que empatava a 59 el partit en 
l’últim minut no va servir com a 
cop d’efecte per endur-se la vic-
tòria. El Llefià va replicar i a falta 
de tres segons per a la botzina fi-
nal va clavar un triple que certifi-
cava el triomf final d’un conjunt 
que lluita per eludir el descens.
Una nota positiva del partit a Ba-
dalona va ser la reaparició d’Iván 

després de recuperar-se de la lesió 
que l’havia allunyat de les pistes 
en els darrers partits. 
El tècnic, Miguel Ángel Cortón, 
va resumir el partit amb contun-
dència: “Hem estat globalment 
apàtics i freds”. La derrota a la 
pista d’un Llefià que ocupa les úl-
times posicions “no entrava dins 
dels plans”, ha admès Cortón. 

Imbatibilitat a casa. A la jornada 
prèvia, el Valentine va superar el 
Calella al Miquel Poblet per 80 
a 66, mantenint la imbatibilitat a 
casa aquesta temporada. El partit 
va destacar per un joc ordenat i 
amb sistema.

Lluís Maldonado | Redacció

L’equip de Jaro sentencia el partit amb una gran segona part

fUTBOL SALA. PRIMERA NACIONAL B

Lluís Maldonado  | Redacció

L’aler Xavi Carvajal llençant a cistella

> Bons resultats del Shi-kan amb diversos podiums
El Club Shi-Kan Montcada ha obtingut bons resultats als dos últims 
campionats en què ha participat. Al Memorial Cifuentes, disputat 
a l’Hospitalet el 31 d’octubre, l’entitat local va sumar una medalla 
d’or, una altra de plata i tres de bronze. D’altra banda, a la vuitena 
edició de l’Open Ciutat de Lliçà, que va tenir lloc el 7 de novembre, 
el Shi-kan va aconseguir un guardó d’or, un altre de plata i quatre 
de bronze. El pròxim 21 de novembre, el club participarà al Cam-
pionat de Catalunya de Kyus i absolut sot-21 que es farà a Vilanova 
i la Geltrú. El dia 29, Sabadell acollirà la segona jornada de la Lliga 
del Vallès  | SA
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El montcadenc Joan Muñoz ha 
acabat a la segona posició del 
rànquing absolut masculí com 
a triatleta independent a la Lli-
ga Nacional de Catalunya, que 
s’ha disputat entre els mesos de 
maig i octubre. D’altra banda, 
l’esportista local ha finalitzat a la 
32ena posició absoluta masculí i 
el 66è a la categoria sènior mas-
culí i tercer com a independent 
al mateix grup  | SA

Joan Muñoz 
acaba segon a 
la Lliga Nacional 
de Catalunya

David Jiménez surt liderant un contracop en la victòria contra el Montmeló al pavelló Miquel Poblet
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Joan Muñoz ha quedat en segon lloc
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Sílvia Alquézar | Redacció

fUTBOL SALA. AE CAN CUIÀS

BÀSQUET. ELVIRA-LA SALLE

L’equip sènior A de l’AE 
Elvira-La Salle va acon-
seguir una victòria de 40 
punts davant el CE Santa 
Perpètua B (70-30) en l’úl-
tima jornada que ha dispu-
tat. Per la seva banda, el 
sènior B masculí va perdre 
contra el Nou Badia per 59 
a 69. Ambdós equips es 
troben a la sisena posició 

dels seus respectius grups 
del Campionat de Catalu-
nya Sènior. 
Pel que fa al conjunt feme-
ní, l’Elvira va caure derro-
tat contra el Llefià per 61 
a 70. Una setmana abans, 
el bloc montcadenc va per-
dre de forma àmplia contra 
l’AESE B per 70-41. El fe-
mení ocupa l’onzè lloc del 
Grup Cinquè de Tercera.

Sílvia Alquézar | Redacció

> L’EF Montcada guanya l’Spinola
El sènior de l’EF Montcada de futbol sala va superar 
l’Spinola per 6-2 en el darrer matx de lliga disputat. Els 
montcadencs, que es troben a la zona baixa de la taula 
de Segona Divisió, van perdre una setmana abans contra 
el Lliçà d’Avall per 6-0. D’altra banda, l’FS Mausa Mont-
cada B –a la foto– va vèncer el Castellar per 6-0. L’equip 
juga a Tercera Divisió | SA

L’equip sènior A de l’AE 
Can Cuiàs va empatar a 9 
contra els Salesians de Saba-
dell en el matx disputat el 7 
de novembre a les pistes es-
portives del barri. Va ser un 
partit amb dues parts ben 
diferenciades. La primera, 
que va acabar amb un 5 a 
8 en el marcador, va ser de 
domini visitant, tot i que va 
inaugurar el marcador el 
conjunt de Matías Ruiz amb 
un gol matiner quan només 
s’havien jugat 20 segons. 
“Vam tenir 10 minuts do-
lents que va aprofitar el ri-
val per obrir diferències”, 

ha explicat l’entrenador, qui 
remarca que el seu conjunt 
va canviar radicalment a la 
segona part “fent un gran 
partit”. Els montcadencs 
van ser capaços d’igualar 
el marcador a 9 i, fins i tot, 
van disposar de l’última 
ocasió per marcar amb un 
pal a falta de sis segons que 
hauria suposat la victòria. 
El Can Cuiàs A ha sumat 
dos empats i una derrota i 
té un partit ajornat contra 
La Floresta.
D’altra banda, el sènior B 
va perdre contra l’Orrius 
per 1-4 i amb l’Olimaja 
Sala per 4-3.El Can Cuiàs A va empatar a 9 gols contra els Salesians de Sabadell

El sènior B masculí és sisè i el femení és a l’onzè lloc

El conjunt B va perdre per 1 a 4 amb l’orrius 

L’equip A venç el Santa 
perpètua B per 40 punts 

El sènior A empata a 9 
contra els Salesians

> La Salle B ensopega contra el gavà C

> Victòria del Montseny-Can St. Joan
El B Montseny-Can Sant Joan va guanyar per una àmplia di-
ferència (100-49) contra el Gassó Ripollet Caixa de Girona. 
Els montcadencs van estar molt encertats en el capítol ofen-
siu amb 18 triples. Amb aquest triomf, el conjunt local se 
situa a la sisena posició empatat amb l’Elvira La Salle A, amb 
10 punts al Grup Cinquè del Campionat de Catalunya | SA

El sènior B de La Salle va perdre contra el Gavà C per 37 a 
28 en un matx on la clau de la derrota va ser la mala defensa 
dels montcadencs, segons ha destacat el cos tècnic enca-
pçalat per Juan Manuel Fernández. La Salle B, que a l’última 
jornada tenia descans, es troba a la sisena posició amb 2 
punts al Grup Sisè de Tercera Catalana | SA

La Salle B va superar el Molins de Rei B per 34-31 
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La Lliga Escolar, organit-
zada per l’Institut Muni-
cipal d’Esports i Lleure 
(IME) i el Consell de l’Es-
port Escolar de Montcada 
(CDEM), ja ha començat. 
Un total de 30 equips de les 
escoles i entitats esportives 
del municipi prendran part 
a les diferents competici-
ons de futbol sala, bàsquet 
i handbol. La Lliga més 
nombrosa és la de multi-
esport, que enguany s’ha 
iniciat amb l’handbol. Els 
partits es disputen els di-
vendres a la tarda. “Estem 
contents perquè han sor-
tit més equips que l’any 
passat”, ha dit el president 
del CDEM, Agustín Fuer-
tes, qui ha comentat que 
no hi ha canvis respecte 
temporades anteriors per-
què “la lliga funciona bé 
i és una iniciativa que té 
bona acollida entre els 
escolars”.

Presentació. El pavelló 
Miquel Poblet acollirà el 
pròxim 21 de novembre la 
presentació dels nous Jocs 
Escolars que enguany in-
clou menys propostes lúdi-
ques a causa de la conjun-
tura econòmica. La festa 
començarà a les 10h –una 
hora més tard de l’horari 
habitual– amb la tradicio-
nal desfilada de tots els es-
portistes sobre el parquet 
del Miquel Poblet. 
La Joventut Atlètica Mont-
cada ( JAM) participa en 
l’esdeveniment un any 
més amb l’organització de 
diversos jocs relacionats 
amb l’atletisme. El que no 
hi haurà enguany seran 
les activitats lúdiques que 
es feien fora del recinte es-
portiu com els inflables ni 
tampoc la xocolatada. “La 
festa s’espera que sigui 
un èxit com cada tem-
porada”, opina Agustín 
Fuertes.

COMPETICIONS 

La tradicional desfilada dels equips es farà al pavelló Miquel Poblet

Sílvia Alquézar  | Redacció

El Multiòpticas Isis A 
rep la quarta derrota

KORfBAL

El preinfantil masculí suma 
dues victòries consecutives

El Multiòpticas Isis A va 
tornar a perdre aquesta 
jornada contra l’actual 
campió de lliga de Prime-
ra Divisió, el Vacarisses, 
per 4 a 14. Els montca-
dencs han perdut els qua-
tre partits disputats fins 
ara, tots amb rivals de la 
part alta de la classifica-
ció. “Si no hagués estat 
per la manca d’encert, 
com sempre, el resultat 
hauria estat més ajus-
tat”, ha dit l’entrenador, 
Dani Vidaña. El Multiòp-

ticas Isis ha començat a 
preparar els pròxims tres 
enfrontaments “impor-
tants de veritat”, remarca 
Vidaña, perquè són rivals 
directes en la lluita per la 
permanència a la màxima 
categoria. L’equip local re-
brà la visita del Sant Llo-
renç i es desplaçarà a les 
pistes del Sant Cugat i el 
Castellbisbal. D’altra ban-
da, el Multiòpticas Isis B 
va guanyar el Vacarisses 
B per 6-5. L’equip és tercer 
empatat amb el segon, el 
KC Barcelona.

Sílvia Alquézar | Redacció

L’equip preinfantil mascu-
lí del CB Montcada va a 
més, un fet que s’ha traduït 
a les dues últimes jornades 
amb dues victòries conse-
cutives contra el Montgat 
per 44-36 i davant el Pre-
mià a domicili per 42-54. 
Al matx disputat a la pis-
ta municipal de la Zona 
Centre, els montcadencs 

no van fer un bon partit, 
tal com reconeix el seu 
entrenador, però es van 
endur el triomf. “No va 
ser una setmana normal 
d’entrenaments perquè 
teníem tres lesionats i, 
fins i tot, un dia només 
van entrenar dos nois”, 
ha explicat el tècnic, Javier 
Resa, qui s’ha mostrat molt 
content amb el treball i 

l’evolució dels components 
de la plantilla, formada 
per nens de 12 i 13 anys. 
L’objectiu d’aquesta tem-
porada és progressar com 
a jugadors a nivell de tèc-
nica individual i millorar 
el joc col·lectiu. El conjunt 
local ocupa el tercer lloc 
amb tres triomfs i dues 
derrotes al Grup Desè del 
Nivell B.

Sílvia Alquézar  | Redacció

L’equip sots-21 femení de 
l’AE Elvira-La Salle es tro-
ba a la primera posició del 
Grup Primer del Campio-
nat de Catalunya Nivell 
A amb quatre victòries i 
només una derrota, empa-
tat amb el Minguella-Cor-
tijosa A. A les dues últimes 
jornades, el conjunt mont-
cadenc ha aconseguit uns 
triomfs ajustats però im-
portants, que el mantenen 
a dalt de la classificació. 

Els resultats. Al darrer 
matx, disputat el dia 8 de 
novembre a la pista muni-
cipal de la Zona Esportiva 
Centre, l’equip es va im-
posar al Sant Andreu de 
Natzaret –novè classificat 
amb cap triomf en cinc jor-
nades– per 71-66. D’altra 
banda, una setmana abans, 
les noies de l’Elvira es van 
imposar al Centelles –que 

tampoc ha guanyat cap 
partit des que ha començat 
la lliga– per 62-67.  

El sots-21 femení és 
primer amb 4 triomfs

BÀSQUET. AE ELVIRA-LA SALLE

Sílvia Alquézar  | Redacció
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La Lliga Escolar arrenca amb més 
equips que la temporada passada
La presentació es farà el dia 21 amb menys propostes que la campanya anterior a causa de la crisi 

> Derrotes del cadet del Can St. Joan
El cadet del CEB Can Sant Joan ha ensopegat a les dues últi-
mes jornades. Els montcadencs van perdre contra el Mas de 
Sant Llei per 74-70, mentre que set dies abans van caure de-
rrotats contra el Llefià per 36 a 64. L’equip de Can Sant Joan 
es troba a la penúltima posició del Grup Desè del Campionat 
de Catalunya del Nivell B amb 1 victòria i 4 derrotes. Pel que 
fa al sots-25, l’equip va perdre contra el Sant Nicolau B per 
101 a 48, una dura derrota que enfonsa els montcadencs a 
l’últim lloc amb cap victòria i sis ensopegades. El matx del 
preinfantil femení es va ajornar a petició del rival | SA
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El sots-21 femení és primer
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El premini A juga al Nivell B
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BÀSQUET. CB MONTCADA

L’equip de Javier Resa es va imposar al Montgat (44-36) i al premià (42-54)

El conjunt B va guanyar el Vacarisses B per 6 a 5

David Rua, del sènior A, en un partit disputat a casa
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fUTBOL. Ef MONTCADA

El benjamí A es manté a dalt tot i 
perdre amb l’Andalucía a casa

L’equip benjamí A de 
l’EF Montcada es troba a 
la cinquena posició de la 
classificació del Grup Sisè 
de Primera Divisió amb 13 
punts. Els nois que entrena 
Norbert Sánchez –jugador 
del CD Montcada– van 
perdre a la darrera jornada 
contra el Barberà Anda-
lucía, el tercer, per 1-4 en 
una primera part bastant 
negativa per als montca-
dencs que, a la represa, 
van ser capaços de canviar 
la dinàmica i millorar el 
joc. “El resultat és una 
mica enganyós perquè al 
segon període vam crear 
ocasions per marcar més 
d’un gol”, ha comentat el 

tècnic, qui assegura que 
està molt content amb 
la plantilla perquè “s’ho 
pren tot amb molta se-
riositat i va progressant”. 
Per a l’EF Montcada, 
l’objectiu és que els nens 
es diverteixin jugant a 
futbol i, alhora, vagin ad-
quirint els coneixements 
tècnics d’aquest esport. 
A la pròxima jornada, el 
benjamí A jugarà contra 
la Llagosta, el quart clas-
sificat, a només dos punts 
dels montcadencs.
D’altra banda, el cadet 
A ha encaixat la primera 
derrota de la lliga con-
tra el Lliçà d’Amunt per 
2-3. Malgrat tot, l’equip 
segueix a dalt, igual que 

l’infantil, que també està 
tenint una trajectòria molt 

positiva amb bons resul-
tats i bon joc.

fUTBOL SALA. fS MAUSA MONTCADA

Sílvia Alquézar | Redacció

El prebenjamí debuta a casa 
golejant el Lliçà de Vall

L’equip cadet de l’AE Can 
Cuiàs no ha sumat encara 
cap punt. Els montcadencs 
es troben a l’última posició 
al Grup Primer de Segona 
Divisió després d’haver en-
caixat dues noves derrotes. 
El conjunt local va perdre 
contra l’IES Associació Es-
portiva A per 15-2 i, a la 
jornada següent, va enso-
pegar davant del Babar A 
per ?.  | SA

El cadet del 
Can Cuiàs 
és cuer amb 
cap punt 

fUTBOL SALA

El jugador del benjamí A Marcos controla una pilota perseguit per un rival
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El conjunt prebenjamí 
del FS Mausa Montcada 
ha debutat a la lliga amb 
una golejada a casa con-
tra el Lliçà d’Avall per 
10-1. L’entrenador, Javier 
Álvarez, ha lloat els petits 
per la bona imatge que 
van oferir en el primer 
matx oficial de la tempo-
rada. “Van jugar bé en 
defensa i, en atac, van 

lligar força jugades que 
van acabar en gol. Fins 
i tot m’han sorprès a mi 
del nivell que han exhi-
bit”, destaca l’entrenador, 
que també és jugador del 
primer equip sènior del 
Mausa.

La plantilla. L’equip pre-
benjamí està format per 
una dotzena de nois 
d’entre 4 i 8 anys que 

busquen passar una esto-
na divertida alhora que 
aprenen a jugar a futbol 
sala. “El nostre objectiu 
és que s’ho passin bé. 
Si això va acompan-
yat de bons resultats, 
millor encara, però no 
és la finalitat”, opina el 
tècnic en la seva primera 
campanya al capdavant 
de l’escola del FS Mausa 
Montcada.

Sílvia Alquézar | Redacció

Els montcadencs van caure per 1-4, mentre que a la jornada anterior van superar el Mercantil D per 1-5

sa
n

ti
 r

o
m

er
o

Els prebenjamins del FS Mausa Montcada han debutat a la lliga amb bon peu

L’equip juvenil de La Salle 
és el líder del Grup Quart 
de Primera Catalana amb 
sis victòries en sis jornades. 
A l’última jornada disputa-
da, els montcadencs de Luis 
Canalejas es van imposar 
al Ce Avenç per 25-19 en 
un matx poc brillant i amb 
nombroses imprecisions 
que, malgrat tot, no van 
fer perillar el triomf local. 
Set dies abans, el conjunt 
infantil no va tenir cap pro-
blema per superar el Creu 
Alta Sabadell –el cuer amb 
cap punt– per 8-30. La Salle 
està empatada amb 6 punts 
amb el Cerdanyola. A les 
dues pròximes jornades, 

els nois de Luis Canalejas 
tenen dos partits compli-
cats perquè s’enfrontaran 
a rivals directes en la lluita 
per passar a la fase següent. 
Primer rebran la visita del 
Terrassa, el quart classifi-
cat, i a la setmana següent, 
es desplaçaran a la pista 
dels cerdanyolencs.

Altres resultats. Pel que 
fa a la resta d’equips del 
planter, el juvenil va perdre 
contra La Salle Bonanova 
per 37-35, el cadet va caure 
derrotat amb el Manyanet 
per 19 a 28 i l’equip femení 
infantil va ensopegar amb 
el Creu Alta de Sabadell 
per un clar 8 a 22.

L’equip infantil és 
primer amb sis de sis  

hANDBOL. Ch LA SALLE

Sílvia Alquézar | Redacció

L’infantil de La Salle ha guanyat tots els partits que ha disputat fins ara
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> El juvenil del CD Montcada, líder
L’equip juvenil del CD Montcada –a la foto– s’està mos-
trant fort en l’inici del campionat de lliga amb cap der-
rota. Els montcadencs han sumat els 9 punts que han 
disputat i es troben a la part alta de la classificació del 
Grup 24 de Segona Divisió. Els homes de Juan Meca 
van golejar el Parets B per 7-0 i el Barberà Andalucía, 
per 6-1. D’altra banda, el juvenil de l’EF Montcada es 
troba al mig de la taula del Grup 25 de Segona Divisió 
amb 4 punts. L’equip d’Alejandro Salas va perdre en les 
dues darreres jornades contra el Santa Perpètua A, per 
5-0, i va caure per només un gol (4-5) a casa davant del 
Bellavista Milán de Santa Coloma | SA
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El cadet no ha guanyat cap matx
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Adela Gracia
Pionera en l’educació d’adults. Fa 25 anys, Adela Gracia, que actualment en té 48, va arribar 
a l’antiga Aula d’Adults de Montcada i Reixac “gairebé encara amb les trenes”, explica, per formar 
adults en el moment en què aquests estudis arrencaven –la Generalitat els va aprovar al 1981– i els 
recursos que s’hi destinaven, tan humans com materials, eren molt minsos. Pràcticament des del 
primer dia de feina, Gracia, llicenciada en Magisteri en l’especialitat de Ciències, és la responsable del 
centre del carrer Reixagó (Can Sant Joan), però n’és la directora des del 2005, quan l’equipament 
es va remodelar i va obtenir la denominació oficial d’Escola d’Adults. Gracia ha vist passar milers de 
persones durant aquest temps, moltes de les quals no només s’han limitat a anar a classe sinó que 
s’han implicat de tal manera que el centre ara és una mena de família. Com a exemple recent, les 
dues protestes que han fet l’alumnat i el professorat per evitar l’acomiadament de l’actual conserge.

“L’Escola és l’impuls de la 
formació per a tota la vida”

Vostè va escollir ser professora de 
persones adultes?
Quan vaig acabar la carrera, al 1984, i 
una vegada aprovades les oposicions, 
vaig triar Montcada per proximitat 
amb casa meva. Jo m’havia format 
per ensenyar infants i el primer que 
em trobo és amb 35 persones de les 
quals jo, amb 23 anys, sóc la més 
jove. Però després de l’impacte inicial 
vaig encaixar ràpid al meu lloc. 
Com era el centre anys enrera? 
Fins fa cinc anys, quan vam inaugurar 
les noves aules, no érem oficialment 
Escola sinó Aula d’Adults.  Fa 25 anys, 
el centre formava part d’un casal de 
cultura, no teníem consergeria –podria 
dir que gairebé tampoc portes– les pa-
rets feien pena... Les cadires, les taules 
i els armaris eren els que sobraven del 
CEIP El Viver i les havíem d’anar a bus-
car nosaltres mateixos. 
Les administracions no creien en 
aquest tipus de formació?

L’educació d’adults va néixer al 1981 
i crec que ni l’Ajuntament ni la Gene-
ralitat tenien les coses clares. De tota 
manera, aquella època va ser una de 
les millors perquè les dificultats ens 
van unir molt, el professorat i l’alumnat 
vam crear una mena de família.
Aquest sentiment encara s’hi manté?
Sí, a molt gent li fa pena haver de 
deixar l’Escola i hi ha qui continua 
fent cursos per no perdre el lligam. 
Volem proposar a l’alumnat que creï 
una associació vinculada al centre, 
amb la qual poder organitzar actes  
culturals o cursos parel·lels als que 
impartim nosaltres.
Com ha evolucionat la formació que 
ofereix el centre?
De la mateixa manera que l’alumnat. 
Al principi, bàsicament ens 
sol·licitaven cursos d’alfabetització 
per a persones grans i també hi havia 
gent al voltant dels 30 anys que volia 
treure’s el graduat escolar perquè li 

demanaven a la feina. Era l’època en 
què les dones volien aprendre a llegir 
i escriure, però els feia vergonya anar 
a escola a una edat adulta. Amagaven 
la carpeta i els llibres, però no només 
pel carrer, fins i tot a casa seva, perquè 
els seus marits no sapiguessin que hi 
venien a estudiar.

I ara, qui ve a l’Escola?
Ara disposem d’una plantilla de 7 pro-
fessors, abans n’érem 3, i amb aquest 
personal podem oferir, entre d’altres, 
el Graduat en Educació Secundària, 
la preparació a les proves d’accés als 
cicles formatius, iniciació i perfeccio-

nament d’anglès i informàtica i cursos 
d’acollida per a nouvinguts. Hi tenim 
matriculats al voltant de 400 alum-
nes. Crec que hem aconseguit equi-
parar la formació d’adults a la resta 
de l’ensenyament. Jo sempre dic que 
aquests estudis són el trampolí per a 
la formació durant tota la vida.
Han hagut d’adaptar-se a l’arribada 
de persones immigrants.
El degoteig de nouvinguts és constant 
i en tenim força en llista d’espera. Es 
tracta d’un alumnat una mica més in-
constant perquè, per motius de feina 
generalment, acaba deixant les clas-
ses. Amb les dones, fa uns anys, pas-
sava com als 80, que venien d’amagat 
o bé amb el permís dels marits sempre 
i quan no compartissin aula amb ho-
mes, el que provocava que acabessin 
marxant. Ara això està canviant. 
El vostre alumnat va a classe de for-
ma voluntària. És més agraït que el 
de primària i secundària?

En general, no tenim problemes de 
disciplina perquè la gent ve perquè 
vol, tot i que en algunes ocasions ens 
trobem amb joves desmotivats entre 
16 i 18 anys, que no han superat amb 
èxit l’etapa obligatòria i venen perquè 
les famílies no volen que estiguin a 
casa tot el dia mentre no troben feina.
Hi ha material educatiu específic? 
No hi ha res. Els professors hem de 
fer moltíssima feina per adaptar al 
nostre alumnat els continguts pensats 
per formar infants i adolescents.
Can Sant Joan és una bona ubicació 
per al centre?
Ara tothom hi està acostumat i no és un 
gran impediment per als usuaris venir 
fins aquí, però crec que històricament 
la ubicació no ens ha ajudat. De tota 
manera, el veïnat ha lluitat perquè el 
centre continués al barri i es va mani-
festar en contra quan l’Ajuntament, en 
un principi, va proposar-nos el trasllat a 
la Casa de la Vila.

“Algunes de les antigues 
alumnes no només 
amagaven les carpetes 
pel carrer, també ho 
feien a casa seva”

directora de l’Escola d’Adults

A títol personal
SILVIA DÍAZ
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