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> CULTURA:  La història de Montcada es pot veure en un multimèdia fet pel Museu. PÀG. 19

> Esports: El Valentine fa un cop d’efecte amb el canvi d’entrenador i guanya a la pista del líder  PÀG. 27

Lafarge podria valoritzar 
residus a fi nal de desembre
Diàleg | La fàbrica crea una comissió 
ciutadana de seguiment ambiental
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La recuperació comença l’any vinent
Es fi xen les primeres accions del Pla de la muntanyeta de Can Sant Joan. PÀG. 5

El carrer Major
mostrarà el seu 
nou aspecte 
a partir del dia 8

Oposició | L’AV de Can Sant Joan i els 
grups ecologistes, en contra PÀG. 3
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El vial no s’obrirà al trànsit de vehicles 
fi ns d’aquí a dos mesos  PÀG. 4 SA
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La cimentera diu que supera ‘amb escreix’ 
les garanties exigides per la Generalitat
Un nou episodi d’emissions de pols, el passat 12 de novembre, provoca les crítiques de l’AV de Can Sant Joan i del Grup de Medi Ambient

MEDI AMBIENT

A la primera reunió de la comissió creada per Lafarge no va anar cap representant de l’Ajuntament ni de la Generalitat

Actualitat
laveu.cat

AFECTACIONS
Els episodis de pols provoquen les crítiques 
d’entitats veïnals i ecologistes que volen saber 
les repercussions que tenen en la població

 La Federació d’Ecologistes de Catalunya reclama un estudi independent

La Federació d’Ecologistes de Ca-
talunya ha reclamat novament per 
escrit al conseller de Medi Ambient 
i Habitatge, Francesc Baltasar, que 
es faci un estudi independent per 
determinar els riscos ambientals 
que suposa la crema de residus en 
les cimenteres per a la salut de les 
persones. La petició, de fet, ja es 
va fer formalment al 2008, quan la 
Generalitat va donar el termini de 
18 mesos perquè les fàbriques de 
ciment de Montcada i Reixac i Sant 
Feliu de Llobregat adaptessin les se-
ves instal·lacions a les exigències que 
marca l’autorització mediambiental, 
però a data d’avui encara no ha 
rebut resposta. “La nostra petició 
està avalada per professionals de 
la salut i la recerca de reconegut 
prestigi internacional” ha indicat 
el representant de la Federació, 
Óscar Pérez. Per als ecologistes, 
l’estudi que ha fet la Universitat 
Rovira i Virgili i que es va presentar 
en la primera reunió de la comissió 

de seguiment creada per Lafar-
ge no és imparcial. “Ja coneixem 
quin és el criteri dels seus autors 
i no és una informació objectiva, 
tendeix a minimitzar l’impacte i 
la percepció de risc de l’activitat”, 
ha manifestat Pérez. 

Informe controvertit. L’estudi de 
l’esmentada universitat, presentat 
per la catedràtica de Tecnologia del 
Medi Ambient, Marta Schumac-
her, conclou que “les medicions 
tant de la qualitat de l’aire com 
del sòl en punts situats a diferent 
distància de la fàbrica són compa-
rables a la d’altres zones urbanes 
i industrials d’altres poblacions i 
que, per tant, la proximitat de la 
cimentera no infl ueix en l’entorn”. 
El director de medi ambient de la 
fàbrica, Jaume Ramón, també afi r-
ma que les emissions, auditades 
per entitats externes independents, 
“es troben molt per sota dels lí-
mits exigits per la legislació”. La 

Federació d’Ecologistes, però, con-
sidera necessari un altre estudi que 
permeti contrastar aquestes dades 
i posa en dubte que els episodis 
d’emissions de partícules no afec-
tin la salut dels veïns: “Qualsevol 
emissió té un impacte en l’entorn, 
més o menys greu en funció de 
les circumstàncies, però és un 
impacte real”. Pérez apunta que 
la planta s’hauria de sotmetre a 
controls molt estrictes que garan-
tissin un seguiment continu de les 
emissions i un accés directe a la 
informació. 
Fins no tenir l’estudi reclamat i, per 
tant, la garantia total de l’absència 
d’afectacions per a la població, els 
ecologistes demanen a la Generali-
tat que apliqui el criteri de precau-
ció i no permeti que es comenci a 
aplicar la valorització. La Federació 
també considera que en aquests 
casos l’administració ha d’aplicar 
una política de transparència i de 
participació social | PA
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El termini de 18 mesos de moratò-
ria que va fi xar la Generalitat per 
permetre la valorització de resi-
dus a Lafarge acaba a fi nal d’any. 
Si l’empresa supera els controls 
sobre emissions i immissions que 
fi xa el Departament de Medi Am-
bient i Habitatge, podrà començar 
a cremar llots de depuradora i bio-
massa i fer-los servir com a com-
bustible. Aquesta mesura compta 
amb la manifesta oposició de la 
Plataforma Antiincineració, que 
aplega una cinquantena d’entitats 
locals, i també de l’Ajuntament 
que al gener del 2008 va aprovar 
una moció instant el conseller de 
Medi Am bient a no autoritzar la 
valorització a Lafarge fi ns infor-
mar i garantir a la població l’ab-
sència d’afectacions a la salut de 
les persones. 

Comissió ciutadana. Lafarge ha 
complert amb les exigències de 
l’administració sotmetent-se a dos 
controls exhaustius –el primer ja 
ha estat presentat i el segon es 
preveu que sigui lliurat a primers 
de desembre– i afi rma que supera 
“amb escreix” les garanties exigi-
des. També ha creat una comissió 
de seguiment amb participació de 
ciutadans, encara que alguns ja 
s’hi han desmarcat. 

La primera reunió es va fer el 16 
de novembre però no va assistir 
cap representant de l’Ajuntament 
ni tampoc de la Generalitat, que 
sí que ha dit que hi serà a la pro-

pera que es convoqui. “Estem 
desil·lusionats amb aquesta 
cir cum stància porquè volem 
aplicar una política de transpa-
rència”, va lamentar el director 
de la planta, Oswaldo Pereda. El 
consistori prefereix estar al marge 
de la comissió. “El nostre posici-
onament és clar: volem plenes 
garanties sobre l’activitat”, ha 
dit l’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC) reiterant que “l’Ajunta-
ment no donarà suport a cap 
actuació que perjudiqui la salut 
dels veïns”.

Nou episodi d’emissions. Una 
errada humana, segons fonts de 
l’empresa, va provocar el 12 de 
novembre un nou episodi d’emis-
sions de pols. La direcció assegura 
que el succés “no va representar 
cap risc per a la població”. El 
Grup de Medi Ambient-Ecolo-
gistes en Acció ha acusat l’admi-
nistració local de no actuar amb 
contundència: “Estem tips i fasti-
guejats d’aquesta contínua con-
nivència dels poders públics, 
Ajuntament i Generalitat, per 
no fer prevaldre l’interès pú-
blic en detriment dels interessos 
empresarials; prou d’aquesta 
manca de valentia política”.
L’AV de Can Sant Joan, per la 
seva banda, ha enviat una carta al 
Conseller de Medi Ambient amb 
una relació dels episodis d’emis-
sió de pols per part de la fàbrica 
que l’entitat ha registrat des del 
passat mes de maig fi ns a fi nal 
d’octubre, 17 en total. El presi-
dent de l’AV, Jose Luís Conejero, 
ha criticat durament la cimente-
ra: “El que més ens indigna és 
que siguin capaços de dir que 
aquestes fuites no afecten les 
persones”. La carta també s’ha 
lliurat a l’Ajuntament.

Pilar Abián | Redacció

L’Ajuntament declina 
participar a la comissió 
de seguiment que ha 
impulsat la cimentera
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Si es compleixen les previsions de 
l’Ajuntament, el 8 de desembre 
el carrer Major quedarà alliberat 
de tanques i els vianants podran 
transitar amb normalitat a excep-
ció dels reduïts espai
s que quedin per pavimentar. Les 
properes setmanes es procedirà 
també a plantar els til·lers que 
guarniran bona part del passeig, a 
instal·lar el mobiliari urbà i a fer 
una primera neteja del sector.
El vial no s’obrirà al trànsit de vehi-
cles fi ns ben bé dos mesos després 
d’haver-se pavimentat en la seva 
totalitat. Pel que fa a l’enllumenat, 
si bé s’instal·laran les tradicionals 
llums nadalenques, els nous fanals 
encara no estaran operatius, de 
manera que mentrestant continua-
ran en marxa els provisionals. 

Carrers Lleida i Alzina. La segona 
fase de la remodelació de carrers 
Lleida, Torres i Bages i Bruc tam-
bé és a punt de fi nalitzar. S’hi han 
fet voreres més amples i passos ele-
vats per a vianants i s’hi han instal-
lat fanals i papereres noves. A més, 
s’ha soterrat la línia d’enllumenat 

públic i la de baixa tensió, així com 
la telefònica. Ara s’ha d’arranjar 
del tram del Carrerada entre l’IES 
Montserrat Miró i la rambla dels 
Països Catalans, el que passa 
per davant del Casal de la Gent 
Gran.  
Al carrer Alzina, a Terra Nostra, 
les tanques gairebé s’han eliminat 
i resta ordenar la vialitat del sector 
ja que, en fer el carrer només de 
vianants, s’ha complicat l’accés a 
Poblet, Núria i Vallès. L’AV de Ter-
ra Nostra s’ha reunit amb l’Ajun-
tament per demanar solucions a 
aquesta problemàtica que ha gene-
rat el malestar dels veïns. Pel que 
fa a la rotonda de la carretera de la 
Roca, està previst que les obres esti-
guin enllestides a mitjan desembre.

Notícies OBRES A LA C-17
La nova passarel·la es col·locarà 
la primera setmana de desembre 
i obligarà a desviar el trànsit

PÀG. 6

laveu.cat/noticies

Les tanques al carrer Major es retiraran 
la segona setmana del mes de desembre
Pilar Abián/Silvia Díaz | Redacció

OBRES FEIL

En total, les obres fetes 
al municipi amb el 
fi nançament de l’Estat 
pugen a més de 5 
milions i mig d’euros

CAS PRETÒRIA
El govern facilita a 
l’oposició expedients 
de l’etapa Jiménez

PÀG. 8

Gairebé tots els projectes fi nançats amb els fons estatals seran recepcionats per l’Ajuntament abans de fi nal d’any, tal com estava previst

Un veí observa com treballen els operaris a la cantonada entre els carrers Bruc i Lleida de Montcada Nova
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A Terra Nostra queda pendent resoldre l’ordenació de la vialitat sent el carrer Alzina només de vianants La rotonda d’accés a Montcada des de la carretera de la Roca estarà enllestida cap a mitjan desembre
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Les primeres accions de millora de 
la muntanyeta veuran la llum al 2010

Les primeres actuacions del Pla 
Integral de la muntanyeta de Can 
Sant Joan –inclòs a la cinquena 
convocatòria de la Llei de barris, 
del 2008– s’adreçaran a la regene-
ració urbana, amb la millora dels 
vials i la creació de zones verdes. 
L’Ajuntament va presentar el pro-
jecte durant l’acte de constitució 
del comitè d’avaluació i seguiment 
del Pla, el 19 de novembre al Kur-
saal. El grup el formen tècnics de 
les àrees de Política Territorial i So-
cial del consistori, representants de 
diferents departaments de la Gene-
ralitat i de l’espectre social i veïnal 
i del barri. El regidor delegat serà 
Carles Guijarro (PSC) i la direcció 
executiva recau en Albert Barenys, 
el director de l’Àrea de Política Te-
rritorial del consistori. 
L’inici de les accions per millorar 
el sector arriba amb retard, com 
va reconèixer l’Ajuntament durant 
la trobada. Barenys va justifi car 
l’ajornament per “la coincidència 
temporal amb el projecte de la 

Ribera i la conjuntura de crisi”. 
El director del Pla Integral va infor-
mar que ja hi ha ha encarregat un 
estudi topogràfi c que esdevindrà el 
punt de partida per a la millora dels 
carrers i l’espai públic, a partir del 
2010. El projecte inclou actuacions 
de caire social i per a l’any vinent 
es faran accions per fomentar la 
participació i millorar la qualitat de 
vida dels infants i la gent gran, així 
com impulsar la participació activa 
de les dones. 

Projecte global. El consistori i la 
Generalitat, a través de l’acord 

signat a principi d’any, s’han 
compromès a invertir, a parts 
iguals, més de 10 milions d’euros 
en el sector fi ns al 2012. A banda 
de les actuacions que es prete-
nen tirar endavant l’any vinent, 
el projecte també preveu millo-
rar estacionaments, eliminar les 
barreres arquitectòniques i tots 
aquells elements que trenquen 
la continuïtat de la muntanyeta 
amb la resta de Can Sant Joan. 
En l’àmbit social, s’han previst ta-
llers per fomentar l’associacionisme 
i la participació ciutadana, entre 
d’altres àmbits. La proposta també 

inclou millores del teixit comercial.
“Volem crear una comissió de 
caire més local, amb participació 
directa del veïnat afectat, perquè 
el nostre objectiu és que el pla de 
la muntanyeta sigui compartit 
des de l’inici”, va dir Guijarro. Per 
la seva banda, el president de l’AV 
de Can Sant Joan, José Luis Co-
nejero, ha valorat positivament la 
reunió, destacant que “és un bon 
inici, sobretot perquè demanen 
opinió als veïns”, i ha demanat a 
les administracions que facin un 
treball “ferm” per aconseguir mi-
llorar la muntanyeta. 

La crisi i la coincidència amb el Pla Integral de la Ribera han ajornat l’inici de les actuacions, segons l’Ajuntament
Silvia Díaz | Can Sant Joan

LLEI DE BARRIS A CAN SANT JOAN
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La comissió de seguiment, formada per polítics, tècnics i representants veïnals i comercials es va reunir per primer cop el 19 de novembre al Kursaal

 

A diferència del Pla Integral de la 
Ribera, on s’han dedicat diners 
per rehabilitar blocs de pisos –amb 
les aportacions corresponents dels 
propietaris– més del 90% del 
pressupost de la muntanyeta es 
destinarà a actuacions a l’espai 
públic i les intervencions a domi-
cilis privats no són prioritàries. La 
tipologia d’habitatges del sector 
és molt diferent a la de la Ribera, 
amb un predomini de cases uni-
familiars, sovint, en males con-
dicions. La zona es va començar 
a urbanitzar a partir de la segona 
meitat del segle XX, sense seguir 
un planejament ordenat. Hi viuen 
1.700 veïns (Can Sant Joan en té 
més de 5.000). “La Llei de barris 
és el primer pas, després haurem 
de continuar desenvolupant el 
PERI per dignifi car el sector”, va 
indicar Barenys. 

Equipaments. Una de les prime-
res actuacions a la Ribera va ser la 
creació del Centre Cívic, inaugurat 
al 2006. A la muntanyeta, el pro-
jecte inclou la creació d’equipa-
ments, però no és una opció priori-
tària perquè també es pretén  “que 
el veïnat de la part alta faci seus 
altres espais ja existents, com el 
Kursaal o l’Escola d’Adults”, va 
dir Barenys. Tampoc no està pre-
vist contractar personal específi c 
per desenvolupar els projectes del 
Pla Integral | SD

Diferències entre els 
dos plans integrals
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El govern dóna a l’oposició els convenis 
tramitats en l’etapa d’Antoni Jiménez

L’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC), va lliurar el 13 de novem-
bre als portaveus de l’oposició la 
documentació d’una trentena de 
convenis urbanístics per posar fi  als 
dubtes sobre l’etapa en què l’exdi-
rector de l’Àrea Territorial, Antoni 
Jiménez –imputat ara pel cas Pre-
tòria–, va treballar a l’Ajuntament, 
del 2003 al 2006. 
El dossier inclou també el conveni 
urbanístic del trasllat de la fàbrica 
Valentine a Can Milans, operació 
que està sent objecte d’investigació 
per part de la Fiscalia i que el Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalu-
nya va declarar nul·la el passat mes 
de maig. Aquesta és la primera d’un 
seguit de reunions que el govern té 
previst mantenir amb l’oposició per 
tal de posar fi  als dubtes que plane-
gen sobre la gestió urbanística del 
municipi durant l’etapa Jiménez. 
  
Parla l’oposició. El portaveu d’ICV-
EUiA, Josep M. González, ha 
valorat positivament l’actitud del 

govern, “obert a resoldre tots els 
nostres dubtes sobre qualsevol 
tema que demanem”, però va 
reclamar informació sobre les plus-
vàlues. Per a la portaveu del PPC, 
Eva García, la trobada va estar 
“buida de contingut”, en faltar 
les dades econòmiques. “Tenim la 
sensació –va dir– que l’alcalde ha 
fet la reunió per justifi car davant 
la premsa que fa tot el que li de-
mana l’oposició”, ha afegit. 
La portaveu d’Esquerra, Marta 
Aguilar, també va trobar a faltar 
la informació sobre les plusvàlues, 
tot i que va valorar de manera po-
sitiva la predisposició del govern. 
Per descartar un possible tracte de 
favor, Aguilar va reclamar una de-
claració de béns per part de tots els 
regidors. “Nosaltres creiem que 
els expedients estaran bé i que 
s’ha de buscar en allò que no està 
escrit”, va dir. 
En resposta a la petició de l’oposició 
i amb la voluntat d’aplicar una po-
lítica de transparència, el govern ha 
començat a facilitar als portaveus la 

informació econòmica reclamada. 
De moment, els grups municipals 
ja han rebut les escriptures de com-
pra i les plusvàlues dels expedients 
de Valentine, l’antiga cervesseria, 
Vista Rica-La Rasa i la promoció 
de pisos de la constructora Herce-
sa, a la Zona 21 de Terra Nostra. 

L’alcalde ha insistit que la major 
part dels expedients que ara es dis-
cuteixen han estat aprovats amb els 
vots de tots els grups municipals. 
“És trist que sent així sembrem 
dubtes en temes on no hi hauria 
d’haver-ne cap”, lamenta Arriza-
balaga, qui ha indicat que el treball 
de l’exdirector d’Urbanisme “va 
ser tremendament positiu per a 
la ciutat”. 

Calma. Arrizabalaga ha reiterat la 
seva tranquilitat respecte la gestió 
feta: “A Montcada estem tran-
quils, hem ofert tota la informa-
ció del trasllat de Valentine a la 
Fiscalia i ens posem a la seva dis-
posició per col·laborar-hi activa-
ment”. Des de CiU, el soci de go-
vern, el seu portaveu, Joan Carles 
Paredes, creu que ara és la Fiscalia 
la que ha d’actuar: “El govern ha 
donat totes les explicacions amb 
la màxima informació, ara el 
que cal és transmetre confi ança 
a la ciutadania i seguir treballant 
pel futur de la ciutat”.

Els grups han rebut una trentena d’expedients urbanístics i informació econòmica sobre quatre projectes 

Laura Grau/Lluís Maldonado | Redacció

CAS PRETÒRIA
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Pisos construïts al sector de la Rasa

Operatiu policial 
especial durant 
el Nadal

Els Mossos d’Esquadra, amb el 
suport de la Policia Local, posaran 
en marxa a partir del 5 de desem-
bre un dispostiu especial durant la 
campanya de Nadal –denominat 
Operació Grèvol– per tal de garan-
tir la seguretat dels clients i dels bo-
tiguers en una època en què hi ha 
molt moviment econòmic degut a 
les compres nadalenques. L’opera-
ció consistirà a incrementar les pa-
trulles a peu pels principals eixos 
comercials del municipi. 
En aquest sentit, els dies 23, 25 i 
26 de novembre, els agents locals 
i autonòmics, amb el suport de la 
Regidoria de Comerç, es van reu-
nir amb els comerciants de tots els 
barris per tal de preparar-los cara 
la campanya.
El dispositiu inclou una intensifi -
cació dels controls d’alcoholèmia 
durant els dies festius i els caps 
de setmana de desembre i també 
entre setmana, quan tenen lloc els 
dinars o sopars de Nadal d’empre-
ses. “Hem detectat que hi ha un 
consum d’alcohol excessiu en 
aquestes celebracions”, ha des-
tacat el responsable dels Mossos 
a Montcada, Sebastià Rubia.

Silvia Díaz | Redacció

> La unitat de proximitat de la Policia Local es reuneix amb les entitats
Des de l’entrada en funcionament de la unitat de policia de proximitat, el passat 9 de novembre, repre-
sentants de la Policia Local s’estan reunint amb les AV i les direccions dels centres escolars per informar-
los sobre les funcions del nou servei. D’acord amb el compromís que l’Ajuntament va adquirir quan es 
va presentar públicament la unitat, les trobades s’han iniciat a Terra Nostra, un dels barris on no hi ha, 
de moment, presència d’agents de proximitat. Agents del cos es van entrevistar a mitjan de mes amb 
representants de l’AV i també amb la direcció i l’AMPA del CEIP Mitja Costa. El 24 de novembre la reunió 
es va dur a terme amb l’AV de Can Sant Joan, el dia 30 es farà amb l’AV Font Pudenta-Muntanyeta i el 
10 desembre, amb l’AV Bosc d’en Vilaró | PA
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La nova passarel·la sobre la C-17 
s’instal·larà a principi de desembre

La nit del 5 al 6 de desembre 
el trànsit pels carrils centrals 
de la C-17 s’haurà de desviar 
per procedir a la instal·lació de 
l’estructura de la nova passarel·la 
de vianants prevista en substitu-
ció de la que hi ha actualment a 
prop de la comissaria dels Mossos 
i que s’ubicarà a pocs metres de 
l’actual. El desviament tindrà lloc 
des de les 22 fi ns a les 5h. Així, 
els vehicles que circulin en sentit 
Barcelona hauran de dirigir-se per 
la sortida de la C-17 a Mas Ram-
pinyo i continuar per l’avinguda 
Catalunya fi ns retornar a la ca-
rretera un cop passat per sota del 
pont de la línia de Vic. 
D’altra banda, la circulació en 
sentit Vic s’haurà de desviar 
per la sortida de l’autovia a Can 
Tapioles i continuar per plaça 
Espanya i pels carrers Pla de 
Matabous, Segre (que serà de 
sentit únic), Gaià i Torrent de 
Can Payàs fi ns arribar un altre 
cop a Pla de Matabous on els 

vehicles s’incorporaran, fi nal-
ment, al vial. De moment, en el 
marc dels treballs preparatoris 
per a la col·locació de la futura 
passarel·la, s’ha fet una xicana a 
la C-17, en sentit Barcelona que es 
mantindrà fi ns a fi nal de desembre, 
un cop el nou pont estigui muntat 
i formigonat.

La nit del 5 al 6 s’haurà de desviar el trànsit de l’eix central del vial per procedir a la col·locació del futur pas

Pilar Abián | Redacció
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Un operari treballa en el muntatge de l’estructura de la nova passarel·la que ja es troba en un terreny tocant a la C-17, a prop d’on s’instal·larà 

Inversions de la 
Generalitat per al 
proper exercici

El projecte de pressupostos del 
govern de la Generalitat per al 
2010 destina al municipi un total 
de 1.224.677 euros. La majoria 
de la inversió s’adreça a fi nançar 
la promoció de 92 pisos de llo-
guer que l’Institut Català del Sòl 
(Incasòl) està acabant de cons-
truir a Mas Duran, dividida en 
dues partides de 796.684 euros i 
de 274.493 euros. 
La proposta econòmica també 
inclou 153.500 euros per al pro-
jecte de millora de l’encreuament 
de la N-150 i la C-17, encara que 
fons del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques han 
assenyalat que la inversió serà 
major però no consta refl ectida 
al pressupost perquè es fi nancia 
amb el mètode alemany –l’admi-
nistració no paga fi ns que l’obra 
no està totalment acabada. Una 
altra de les inversions importants 
que farà la Generalitat al territori 
i que també afecta a Montcada 
és la de 25 milions d’euros per 
continuar amb la construcció del 
carril per a vehicles d’alta ocupa-
ció (VAO) a la C-58 entre Ripo-
llet i Barcelona.

Pilar Abián | Redacció

 

El futur pas aeri tindrà 46 metres 
de llargada i una amplada de 3,2 
metres, per a l’ús de vianants i de 
bicicletes. L’accés a la passarel·la 
des de Mas Rampinyo i Pla d’en 
Coll s’efectuarà mitjançant unes 
escales, tot i que també s’instal·-

laran dos ascensors adaptats a 
cada costat, per evitar les escales 
i facilitar el pas de persones amb 
problemes de mobilitat. L’empre-
sa Excover serà l’encarregada 
d’executar les obres, que tindran 
un cost de 853.804 euros | PA

El pont per a vianants disposarà de dos ascensors 
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El Tribunal Suprem ha rebaixat en cinc anys i sis mesos la condemna de 
20 anys que va imposar l’Audiència Provincial de Barcelona a la mare de 
la nena Alba, que va ser brutalment apallissada al 2006 quan tenia cinc 
anys i vivia en un pis de Can Sant Joan. Així ho ha acordat la Sala Penal de 
l’alt tribunal, que li retira un delicte de lesions en una sentència que arriba 
després que la defensa de la dona presentés un recurs contra la resolució 
de l’Audiència de 20 anys de presó, dictada al gener passat. En el cas de 
la parella de la mare, el tribunal li manté els 22 anys de condemna per 
maltractaments, lesions i un delicte contra la integritat moral | SD

> Rebaixa de la condemna de la mare de l’Alba

L’alcaldessa de L’Hospitalet de 
Llobregat, Núria Marín (PSC), 
va visitar el 13 de novembre 
l’Ajuntament on va ser rebuda 
per l’alcalde, César Arrizaba-
laga (PSC), acompanyat del 
primer tinent d’alcalde, Joan 
Maresma (CiU), i regidors i re-
gidores de l’equip de govern. 
Marín, que va assumir el càr-
rec l’abril de l’any passat, va aprofi tar la seva estada al municipi per infor-
mar-se sobre els projectes de ciutat i per visitar les instal·lacions esportives 
de Montcada Aqua i de la Biblioteca Elisenda de Montcada  | PA

> Visita ofi cial de l’alcadessa de l’Hospitalet

L’Ambibús, una unitat mòbil del Departament de Medi Ambient i Habitatge, 
visitarà Montcada del 14 al 20 de desembre. S’instal·larà davant La Salle i 
l’horari d’obertura serà de 15 a 19, el dilluns; de 9 a 13h i de 15 a 19h, de 
dimars a divendres, i de 10 a 14h i de 16 a 20h durant el cap de setma-
na. L’interior del bus acull l’exposició Respirem Benestar, sobre la qualitat 
ambiental i contaminació atmosfèrica de l’aire a la zona metropolitana de 
Barcelona. També tracta sobre les mesures que s’estan duent a terme per 
tal de millorar l’aire i l’impacte que té la contaminació sobre la qualitat de 
vida de les persones que hi viuen a la zona | SD

> Unitat mòbil d’educació ambiental

La direcció i els treballadors d’Ais-
malibar van signar el 19 de novem-
bre l’acte per extingir els contractes 
de tota la plantilla, a excepció del 
director general Felip Balsells, que 
té una relació laboral regida pels 
paràmetres de càrrecs directius. 
L’acord determina que l’extinció 
laboral es farà progressivament, 
d’acord amb el calendari que es 
fi xi per a la liquidació de l’empresa 
que tancarà com a màxim el 31 de 
març de l’any vinent. 

Tipus de compensacions. Els 89 
empleats d’Aismalibar rebran tres 
tipus d’indemnitzacions diferents. 
Hi haurà el grup de 17 treballadors 
afectats per les prejubilacions pac-
tades al 2007, que rebran imports 
que oscil·len entre els 39.000 i els 
58.000 euros. El gruix principal, 
de 67 empleats, percebrà 35 dies 
per any treballat amb un màxim 
de 75.000 euros. Un tercer col-
lectiu de tres treballadors afectats 
per l’expedient de regulació d’ocu-
pació i que es troben en situació 

de jubilació parcial rebran 35 dies 
de salari per any treballat d’acord 
amb el sou actual i un import de 
10.000 euros bruts anuals com a 
indemnització complementària. 
Les compensacions vindran deli-
mitades per l’antiguitat i el salari 
i els empleats rebran els imports 

pactats durant la liquidació i en 
atenció a la disponibilitat de la tre-
soreria. “Les indemnitzacions són 
justes, però no oblidem que es 
perden més de 80 llocs de feina 
i es clausura una empresa histò-
rica”, ha dit el president del comitè 
d’empresa, José Antonio Grillo. 
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La direcció i la plantilla signen l’acord 
per tancar la fi rma de Mas Rampinyo
L’empresa té previst baixar les persianes defi nitivament abans del 31 de març de l’any vinent

Pilar Abián/Sílvia Alquézar | Redacció

Aismalibar va ser creada l’any 1934 i ha estat una empresa emblemàtica al municipi

AISMALIBAR

Els ajuntaments dels municipis 
travessats pel Ripoll –Sabadell, 
Montcada, Sant Llorenç Savall, 
Ripollet, Castellar i Barberà– han 
unit esforços per treballar en la re-
cuperació dels espais fl uvials. Els 
sis consistoris han fet una propos-
ta conjunta per tal de rebre una 
subvenció en el marc del projecte 
europeu LIFE +, un nou instru-
ment fi nancer adreçat a projectes 
ambientals. Els ajuntaments prete-
nen preservar les zones naturals i 
acostar l’entorn a la ciutadania per 
tal que en faci ús. 

Inversió local. Dins del projecte, 
Montcada ha proposat potenciar 
l’entorn com a espai lúdic i con-
tinuar amb la recuperació del riu. 
La proposta es va enllestir fa unes 
setmanes i la resolució fi nal s’espe-
ra per a la primavera de l’any vi-
nent. Si la subvenció és acceptada, 
els consistoris hauran d’aportar-ne 
aproximadament el 50% del cost. 
A Montcada li correspondria assu-
mir una despesa de 720.000 euros 
en tres anys, a partir del 2011, dels 
quals Europa podria subvencionar 
al voltant de 32.000.

Silvia Díaz | Redacció

Pla comú per 
recuperar la 
llera del Ripoll 

Silvia Díaz | Redacció

Captura de dos 
porcs senglars a 
Can Sant Joan

Un exemplar de porc senglar capturat
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La Policia Local va capturar la 
matinada del 20 de novembre dos 
porcs senglars entre la Ribera i 
Can Sant Joan. Diverses trucades 
veïnals van alertar de la presèn-
cia del cinc exemplars al voltant 
del carrer Masia i al parc de les 
Aigües, que probablement hi van 
arribar des de la Serralada de Ma-
rina. A principi de mes, els veïns 
també van detectar-ne un assenta-
ment al mirador de les Cultures. 
Amb la intervenció del servei 
veterinari de Serviplack es va 
aconseguir immobilitzar dos dels 
animals i posteriorment, la matei-
xa empresa especialitzada els va 
portar els animals al parc natural 
del Montnegre-Corredor.  La res-
ta d’exemplars va fugir.
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INDEPENDÈNCIA

Persones vinculades a entitats impulsen la iniciativa 

El referèndum es podria 
fer també al municipi

Una desena de veïns vinculats a 
entitats com la CAL (Coordinado-
ra d’Associacions per la Llengua), 
l’ABI o La Unió, entre d’altres, 
volen impulsar la creació d’una 
comissió gestora per a la convo-
catòria d’un referéndum sobre la 
independència de Catalunya.
Amb aquest objectiu el 10 de 
desembre, a les 20.30h, es farà a 
l’ABI (Colon, 5) una trobada a la 
qual s’han convocat representants 
del món cultural, associatiu i veï-
nal, així com persones que a títol 
individual vulguin involucrar-se 
en la iniciativa. Aquesta reunió 
ha de servir per constituir la co-
missió que organitzaria el referèn-
dum, seguint l’exemple d’Arenys 
de Munt i al qual també s’han 
sumat d’altres municipis.

Pròximes consultes. La reunió 
convocada a Montcada serà tres 

dies abans de la consulta sobira-
nista que el 13 de desembre es 
farà a 161 poblacions catalanes 
que apleguen més de 600.000 
veïns. Sant Cugat del Vallès és la 
ciutat més gran de les que hi par-
ticipen en la convocatòria. 
La Plataforma pel Dret a Decidir, 
una de les que impulsa aquesta 
campanya així com la Iniciativa 
Legislativa Popular (ILP) a favor 
del referèndum d’autodetermi-
nació recomana que la consulta 
sigui el resultat d’un procés par-
ticipatiu endegat per les entitats 
i associacions cíviques de base. 
També s’ha de disposar d’infraes-
tructures i mitjans adients que el 
permetin tirar endavant amb ga-
ranties d’èxit, per això, tot i que 
es tracta d’una actuació que im-
pulsa la societat civil, es demana 
als ajuntaments, a través de moci-
ons, comptar amb el suport de les 
administracions locals.
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Pilar Abián | Redacció

La CAL, una de les promotores del Correllengua, també dóna suport a la consulta
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La Regidoria de Comerç ha ela-
borat el Pla d’Actuació Comercial 
2010, que al tancament d’aquesta 
edició passava a l’aprovació del 
Ple. El document, amb propostes 
del departament i de les associa-
cions de comerciants, recull una 
sèrie d’actuacions municipals a 
desenvolupar l’any vinent. Tot ple-
gat, amb l’objectiu d’evitar que els 
clients marxin a altres municipis a 
buscar allò que no troba a Mont-
cada, generar continus comercials 
i modernitzar i adaptar els establi-
ments a les necessitats actuals. 
El consistori s’ofereix a donar ei-
nes als empresaris per fer diagnosis 
comercials per detectar els punts 
forts i febles de cada establiment, 
per millorar la imatge comercial i 
l’atenció al client, així com moder-
nitzar els seus sistemes informàtics. 
L’Ajuntament també donarà suport 
a les iniciatives que els comerciants 
impulsin de forma mancomunada 
cara el client, a les sol·licituds de 

formació i també a les accions per 
potenciar l’associacionisme entre 
els botiguers. “Aquest Pla no re-
soldrà els problemes del comerç 
d’avui per demà, però contribu-
irà a posar les bases perquè a 
mig termini la situació millori”, 
ha assenyalat el regidor de Co-
merç, Joan Carles Paredes (CiU).

Actuacions entre departaments. El 
Pla incorpora accions que depenen 
de la interrelació entre Comerç i 
altres departaments municipals. 
Amb l’Àrea Econòmica, el docu-
ment detalla diverses modifi cacions 
fi scals per a l’any vinent, entre les 
quals destaca l’ajornament del pa-
gament de la llicència d’obertura, 
el manteniment de l’exempció del 
25% de la taxa de residus –en vi-
gor des de l’exercici 2009– i l’am-
pliació de l’espai destinat a terrassa 
per als establiments afectats per 
l’obra pública. Amb l’Àrea Interna, 
Serveis Municipals i Presidència, 
les propostes es basen en la millora 

de senyalització viària –dels bar-
ris, dels principals serveis públics i 
equipaments– i introduir elements 
que indiquin on es troben els eixos 
comercials. A nivell de mobilitat, 
el document proposa millorar les 
parades d’autobusos del centre, 
incrementar-ne la freqüència de 
pas i analitzar si la creació de car-
rils bici pot benefi ciar el comerç. 

Llums de Nadal. L’Ajuntament farà 
l’encesa de la il·luminació nadalen-
ca el 9 de desembre –el lloc i l’hora 
del qual estava pendent de concre-
tar al tancament d’aquesta edició. 
D’altra banda, Comerç manté 
obert fi ns a l’1 de desembre les 
inscripcions per al Concurs d’Apa-
radors. El jurat visitarà els establi-
ments entre els dies 9 i 22. 

PLE DE NOVEMBRE

El govern presenta el Pla de Millora 
Comercial amb propostes per al 2010
El document inclou accions formatives, de modernització i que interelacionen diferents departaments municipals

Silvia Díaz | Redacció

L’Associació de Comerciants de 
Can Sant Joan engega l’1 de de-
sembre una campanya per sortejar 
tres premis entre els clients. El pri-
mer és una bicicleta elèctrica –que 
durant el Nadal estarà exposada al 
Kursaal– el segon, una videocon-
sola Wii i el tercer, un carro amb 
100 productes diferents. Els establi-
ments adherits repartiran butlletes 
entre la gent que faci compres i el 
10 de gener tindrà lloc el sorteig, al 
Kursaal (10h). Per amenitzar l’acte 
hi haurà les actuacions de la coral, 
la rondalla i el grup de playback 
vinculats al Casal de la Gent Gran 
Casa de la Mina.  

MCC. Els establiments associats a 
Montcada Centre Comerç (MCC) 
repartiran entre els clients, a partir 
de la segona setmana de desembre, 
butlletes per al sorteig de cinc lots 
valorats en més de 300 euros, amb 
productes i serveis de botigues que 
pertanyen a l’MCC. El sorteig 
tindrà lloc el 23 de desembre a la 
plaça de l’Església (18h). El mateix 
dia, l’entitat i l’Esplai Sesa organit-
zen un Caga Tió, d’11 a 14h i de 
17 a 21h. 

Silvia Díaz | Redacció
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Campanyes de 
Nadal de les 
associacions

L’actor de Terra Nostra Carlos Cuevas protagonitza la campanya de promoció de l’MCC
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SECTOR DE L’HOSTALERIA

La normativa regularà aspectes relacionats amb la contaminació acústica i lumínica

El Gremi considera que la nova Llei de 
control ambiental és massa restrictiva

El Gremi d’Hostaleria i Turisme 
del Vallès Occidental i Barcelonès, 
amb seu a Montcada i Reixac, i la 
Federació Intercomarcal d’Hosta-
leria i restauració, consideren que 
la nova la nova Llei de prevenció 
i control ambiental de les activitats  
aprovada pel Parlament el 19 de 
novembre perjudica greument els 
empresaris del sector. En opinió 
dels hostalers es tracta d’un nor-
mativa molt estricta que arriba, a 
més, en un moment crític per al 
sector, prou perjudicat per la crisi 
econòmica. 

Noves mesures. La nova Llei de 
prevenció i control ambiental regu-
larà aspectes com la contaminació 
acústica i lumínica i substituirà la 
norma de l’any 1998, “que ja ha 
donat molts problemes en la 
seva aplicació”, ha assenyalat el 
president del Gremi i la Federació, 
Enric Gené. Per al representant 
del sector, ara la situació encara es 
complicarà més ja que els empresa-
ris estaran obligats a renovar cada 

cinc anys la llicència d’activitats i  
a complir amb els requisits arqui-
tectònics que fi xi cada ajuntament. 
“Si a més hi afegim que, d’acord 
amb la llei d’espectacles, els 
consistoris poden revocar una 
llicència sense dret a indemnit-
zació per a l’empresari i que, 
a partir d’ara, en tramitar una 
llicència, el silenci administratiu 
anirà a favor de l’administració, 

el grau d’inseguretat jurídica es 
dispara”, ha assenyalat Gené. 
El president del Gremi confi a que, 
durant el període de redacció de la 
nova norma que durarà uns me-
sos, el govern de la Generalitat tin-
gui en compte les necessitats i cir-
cumstàncies del sector: “Ja estem 
prou deanimats amb la crisi i 
lleis com aquesta només fan que 
enfonsar-nos encara més”.
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Els empresaris dels locals d’oci hauran de tramitar cada cinc anys una nova llicència

Pilar Abián | Redacció
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Una setantena de persones es van 
concentrar a la plaça Lluís Com-
panys el 25 de novembre per 
recordar les víctimes de la vio-
lència de gènere amb motiu del 
Dia Mundial contra aquesta xa-
cra social. La lectura del manifest 
va anar a càrrec del jutge de Pau 
de Montcada, Joan López, que 
va fer una crida al compromís i 
la implicació de la ciutadania per 
tal d’avançar conjuntament amb 
el sistema judicial en l’eradicació 
de la violència masclista. López 
va posar de relleu que de les deu 
dones que han estat assassinades 
durant aquest any a Catalunya, 
només tres havien denunciat les 
seves parelles sentimentals. “Al-
guna cosa falla en el sistema 
si hi ha tan poques dones que 
denuncien i si les denúncies no 
suposen una major protecció 
per a la dona”, va afegir. 

Pacte ciutadà. La Regidoria de 
Dona i Igualtat va aprofi tar la 
celebració l’efemèride per pre-
sentar el Pacte Ciutadà contra la 
Violència de Gènere al qual s’han 
adherit una trentena d’entitats 

veïnals, esportives i culturals i 
diversos partits polítics de la lo-
calitat. El document, consensuat 
amb el teixit associatiu, es reno-
varà anualment amb l’assumpció 
de nous compromisos i estarà 
obert a la incorporació de nous 
col·lectius. La regidora de Dona 
i Igualtat, M. Teresa Gallego 
(PSC), considera que “per era-
dicar la violència de gènere 
cal l’esforç de les institucions, 
però també la implicació de 
la societat civil que ha de mos-
trar el seu rebuig cap a qui 
l’exerceix”. 

Compromisos. Amb la seva adhe-
sió al Pacte, les entitats es com-
prometen a treballar per una 
Montcada lliure de violència vers 
les dones; a visualitzar la realitat 
i l’amplitud del fenomen i a pro-
moure i donar suport a les inicia-
tives de prevenció que es facin a 
la ciutat.  L’acte va fi nalitzar amb 
un minut de silenci en record de 
les víctimes i una fotografi a con-
junta de les autoritats municipals, 
encapçalades per l’alcalde César 
Arrizabalaga (PSC), amb els re-
presentants del teixit associatiu.
El programa de sensibilització 
va començar el 5 de novembre 
amb una xerrada a Can Tauler 
i ha inclós diversos actes com un 
col·loqui sobre la vida diària de 
les dones immigrades al Centre 
Cívic la Ribera, amb la presen-
tació de material divulgatiu per 

a dones nouvingudes. El 27 de 
novembre es farà un cine fórum a 
partir de la pel·lícula “Els homes 
que no estimaven les dones” al 
Centre Cívic L’Alzina (18h) i el 
30, el Centre de Formació de Per-
sones Adultes acollirà una sessió 
sobre la violència de gènere (17h) 
a càrrec de la responsable de 
l’Ofi cina d’Atenció a la Dona, 
Úrsula Santa Cruz, i l’agent del 
grup d’Atenció a la Víctima dels 
Mossos d’Esquadra. De l’1 al 17 
de desembre el Centre Cívic Can 
Cuiàs acollirà una exposició de 
fotografi a de Pau Romero sobre 
la visió juvenil de la violència.

Societat
laveu.cat/societat

ACTE MULTICULTURAL
La cinquena edició de la 
Festa de les Cultures, a la 
Ribera, va ser tot un èxit

MARATÓ DE TV3
L’Ajuntament i diverses entitats 
organitzen actes amb motiu de 
la jornada solidària

PÀG. 14 PÀG. 13

DIA MUNDIAL

Laura Grau | Montcada

Una trentena d’entitats es comprometen a 
treballar per eradicar la violència masclista
El Pacte Ciutadà contra aquesta xacra social, impulsat per Dona i Igualtat, es renovarà cada any i estarà obert a noves adhesions

Les autoritats municipals conjuntament amb representants de les entitats adherides al Pacte Ciutadà Contra la Violència

‘Cal l’esforç de les 
institucions, però 
també la implicació de 
la societat civil’, diu la 
regidora de la Dona
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 Més de 80 dones amb una ordre d’allunyament
Un total de 85 dones del municipi 
tenen una ordre d’allunyament i el 
seu cas l’investiguen els Mossos 
d’Esquadra, segons les dades de 
l’informe 2008 sobre la situació 
de la violència masclista, elaborat 
per la Regidoria de Dona i Igual-
tat, que també indica que més 
de 200 dones van ser ateses per 
aquest motiu pels diferents serveis 
municipals i els cossos policials. 
L’Ofi cina d’Atenció a la Dona (OAD) 
va atendre 70 casos, dels quals la 
majoria es van fer per donar suport 

psicoemocional. Serveis Socials 
va atendre 10 dones –al 2007, 
aquesta xifra va ser de 43– mentre 
que el Grup d’Atenció a la Víctima 
dels Mossos d’Esquadra va fer el 
seguiment de 85 investigacions, 
de les quals 44 eren noves. El do-
cument també recull les accions 
de prevenció que s’han fet al llarg 
del 2008. L’any passat es va posar 
especial èmfasi en la millora de la 
cobertura de l’atenció psicològica i 
la realització de més activitats de 
conscienciació als instituts | SD
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Els dos ambulatoris han habilitat un servei especial que atén al matí i a la tarda

Més de 800 persones s’han vacunat 
a Montcada contra la malaltia

Els centres de salut del municipi 
han vacunat en dues setmanes 
més 800 persones contra la grip 
A des que es va posar en marxa 
la campanya, el 16 de no vembre. 
Davant l’impacte mediàtic que 
s’ha generat al voltant de la malal-
tia, els responsables sanitaris locals 
preveien un allau d’usuaris durant 
els primers dies, però no ha estat 
així. “La gent està venint poc a 
poc i hi ha qui ens diu que s’ho 
pensarà abans de posar-se la va-
cuna; els diem que l’efi càcia del 
tractament està provada, però 
la decisió és responsabilitat de 
l’usuari”, ha explicat el coordina-
dor de l’equip d’atenció primària 
(EAP) de Montcada i Reixac, Mi-
quel Barbany. 
La vacuna de la grip A només es 
dispensa a les persones que la te-
nen recomanada, com els malalts 
crònics amb patologies pulmonars, 
càrdiovasculars, anèmies, afectaci-
ons del fetge o els obesos mòrbids. 
És un tractament especialment re-
comanat també al personal mèdic, 

els cossos de seguretat, els Bom-
bers o els treballadors de residènci-
es i altres centres assistencials. En el 
cas de les embarassades, la vacuna 
és recomanable, però encara no ha 
arribat a Espanya  la injecció sense 
adjuvant, un component que pot 
generar problemes en la gestació.

Servei especial. Segons les dades 
de l’EAP, la població potenci-
al que a Montcada s’hauria de 
posar la vacuna és d’unes 3.000 
persones, però també poden fer el 

tractament els pacients que venen 
derivats dels especialistes, com les 
persones amb sucre. Els dos ambu-
latoris del centre i de Les Indianes 
han habilitat un servei especial per 
dispensar la vacuna, que atén d’11 
a 14h i de 17 a 18h pel que fa al 
CAP del centre i de 12 a 14h i de 17 
a 18h a Les Indianes. A Can Sant 
Joan, la injecció es posa durant 
l’horari habitual de visita. 
El personal sanitari dedicat a aques-
ta tasca segueix les recomanacions 
del Ministeri de Sanitat.

Silvia Díaz | Montcada
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Els dos CAP del municipi han desplegat un servei especial per dispensar la vacuna de la grip A

El manifest contra la Sida 
reclama l’accés de tothom 
als serveis mèdics bàsics
L’1 de desembre es farà el tapís en record de les víctimes de Montcada

DIA MUNDIAL

El tapís en memòria de les vícti-
mes de la Sida a Montcada, l’1 
de desem bre, és l’acte central 
del Dia Mundial de la lluita con-
tra la malaltia que han preparat 
l’Ajuntament i els centres cívics. 
L’acte tindrà lloc a la plaça Lluís 
Companys (18.30h) i hi parti-
ciparà una trentena d’entitats. 
També es donarà lectura al mani-
fest conjunt que enguany fa una 
crida a la participació i al compro-
mís de tota la societat per aturar 
l’evolució de l’epidèmia i conti-
nuar treballant perquè els afectats 
tinguin accés als serveis mèdics i 
psicosocials.

Altres activitats. L’Espai Jove Can 
Tauler participa també amb un 
programa que va arrencar el 24 
de novembre amb un cinefòrum, 
una sessió informativa sobre les 
relacions afectives i un taller per 
fer servir el preservatiu. Per al 27 
de novembre està previst fer un 
mural amb un llaç vermell gegant  

i el 30 es farà una sessió de Tri-
vial sobre el virus VIH i la malal-
tia. Per la seva banda, el Grup de 
Dones de Terra Nostra organitza 
el 28 de novembre, a partir de les 
11h, un torneig solidari de petan-
ca a la plaça del Poble
Durant la primera setmana de de-
sembre hi haurà taules informa-
tives als equipaments municipals. 
El 9 de desembre s’oferirà l’obra 
de teatre Què sí, vida! en diverses 
sessions, adreçades als estudiants 
dels instituts.

Silvia Díaz | Redacció

 

> Guia de salut mental i mitjans de comunicació
La Federació Catalana d’Associacions de familiars i persones amb proble-
mes de salut mental (FECAFAMM) presenta el 9 de desembre a l’Auditori 
(18.30h) la guia de salut mental i mitjans de comunicació. L’acte comptarà 
amb la representació Somnis, un espectacle que té com a fi nalitat transme-
tre als espectadors les conseqüències de patir una malaltia mental i els fi nals 
que poden tenir els afectats. També hi haurà una actuació musical | SD

Detall del tapís de la Sida de l’any passat
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> Xerrada sobre la medicina indígena
El director de cooperació internacional 
de Creu Roja a Barcelona i Catalunya, 
Ramón Jané (imatge), va reivindicar la 
necessitat que les poblacions indíge-
nes “mantinguin la seva identitat i la 
seva visió de la salut” durant la xerra-
da que va oferir el 20 de novembre al 
Centre Cívic La Ribera, en el marc de 
la ‘Setmana verda’, organitzada per la Regidoria d’Integració, Cooperació i So-
lidaritat, amb el suport de Creu Roja, que gira al voltant de la medicina natural 
a l’Equador. Creu Roja ha dut a terme diversos projectes en matèria sanitària 
en les zones indígenes del país de l’Amèrica Central | SD

> Presentació d’un projecte d’Andròmines
L’associació Andròmines –que gestiona el servei de Deixalleria i minideixa-
lleria i té una botiga de segona mà a Montcada– va presentar el 25 de no-
vembre el seu projecte de recuperació d’ordinadors amb fi nalitats socials 
en el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, que se 
celebra fi ns al 29 de novembre. Al 2008, el projecte d’informàtica verda 
i social d’Andròmines va permetre recuperar 365 ordinadors destinats a 
l’alfabetització digital de 4.500 persones | SD
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> Monogràfi c sobre la xarxa ‘Facebook’
La Xarxa de Dinamització Sòciocultural organitza el 14 desembre una ses-
sió sobre la xarxa social Facebook a la Casa de la Vila, a partir de les 16h. 
El monogràfi c, totalment gratuït, tindrà una durada de tres hores. Les pla-
ces són limitades i les inscripcions ja es poden fer, al mateix equipament 
(Major, 32) | SD

SOLIDARITAT

L’estadi de la Ferreria acollirà el partit de famosos el 13 de desembre a l’estadi de la Ferreria

Montcada tornarà a participar 
activament a La Marató de TV3

Montcada i Reixac tornarà a 
participar de manera activa a la 
Marató de TV3, que enguany 
està dedicada a les malalties mi-
noritàries. L’estadi de la Ferreria 
acollirà el 13 de desembre a les 
12h el partit de famosos amb la 
participació d’exjugadors del Ba-
rça i l’Espanyol, actors, polítics i 
artistes, entre d’altres. La recap-
tació del matx es lliurarà íntegra-
ment a la fundació que impulsa 
aquesta iniciativa. Les entrades-
donatiu costen 3 euros i es poden 
recollir fi ns al dia 11 a les ofi cines 
de l’Institut Municipal d’Esports 
i Lleure (IME), situades al com-
plex Aqua, de dilluns a divendres 
de 9 a 13h i de dilluns a dijous de 
17 a 19h. El mateix dia del partit 
també es podran comprar entra-
des a partir de les 10h. En total, 
se’n posaran a la venda 2.000.
També el dia de la Marató, La 
Unió de Mas Rampinyo organitza 
per segon any consecutiu un festi-
val benèfi c al seu local on actua-
ran totes les seccions de l’entitat i 
el Grup de Dones vendrà manua-

litats amb l’objectiu de recaptar di-
ners per a la causa. Els assistents a 
l’espectacle podran fer donacions 
econòmiques a l’entrada.

Xerrades. El Casal de la Gent 
Gran de Montcada acollirà el dia 
4 una conferència sobre la Mara-
tó. D’altra banda, els alumnes de 
Batxillerat de l’IES La Ribera van 
assistir el 9 de novembre a una 
conferència organitzada en el pro-
pi centre per la Fundació la Ma-
rató de TV3. L’objectiu d’aquesta 
acció sensibilitzadora era difondre 
el coneixement sobre aquest tipus 
de malalties i estimular la mobilit-

zació social. Per aquest motiu el 
departament de Ciències de l´IES 
va organitzar la xerrada adreça-
da especialment als alumnes de 
Biologia i Ciències per al Món 
Contemporani, en què es va ex-
plicar la dinàmica de la Marató a 
partir d´un DVD on sortien testi-
monis directes de malalts afectats 
per dolències qualifi cades com a 
minoritàries. Entre d’altres i de 
manera anecdòtica, van explicar 
la malaltia del lupus que és poc 
comuna dins del sector masculí 
i que l’alumnat ràpidament la va 
contextualitzar dins la sèrie de te-
levisió House.

Sílvia Alquézar | Redacció
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Moment de la xerrada sobre l’edició d’enguany a als alumnes de batxillerat de l’IES La Ribera
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La Ribera va tornar a acollir el 
14 de novembre una mostra de la 
gran diversitat cultural que exis-
teix al nostre municipi, on con-
viuen persones arribades des de 
diferents països del món, amb els 
seus respectius idiomes, costums 
i maneres de veure la vida. La 
Festa de les Cultures és un apa-
rador d’aquesta diversitat i de 
la voluntat de convivència entre 
les diferents cultures, no sempre 
fàcil però sí enriquidora. Així ho 
creuen la quinzena d’entitats cul-
turals i ongs que van participar 
en la jornada, amb parades infor-
matives, menjars típics i la venda 
de productes de comerç just. 
La festa la va coordinar la Regido-
ria d’Integració i Cooperació i el 
Centre Cívic de La Ribera, amb 
la col·laboració de diverses enti-
tats com Creu Roja i la Taula Cí-
vica. La dinamitzadora del Centre 
Cívic, Cristina Garre, ha remarcat 
el gran interès que desperta cada 
any la jornada per part de les en-
titats d’immigrants, “que tenen 

molt interès a donar a conèixer 
la seva cultura a la resta de les 
comunitats”. 

Comerç Just. Per segon any con-
secutiu la festa de les Cultures ha 
compartit protagonisme amb la 
Fira del Comerç Just i enguany 
tots els àpats que van preparar 
les diferents associacions culturals 
del Marroc, Equador, Colòmbia, 

Malí, Nigèria, Paquistà i Espanya-
Catalunya van utilitzar aliments 
que tenen un preu respectuós amb 
els productors d’origen residents 
als països subdesenvolupats. La 
tècnica d’Integració i Cooperació 
del Centre Cívic de La Ribera, 
Maria Elena Pérez, va destacar 
que “la jornada s’aprofi ta per 
sensibilitzar la població sobre 
els productes de comerç just”. 

EFEMÈRIDE

Toti Roger actua el 29 de novembre a la plaça Joanot Martorell (12h)

Espectacle amb motiu 
del Dia de la Infància

La Ribera esdevé un aparador de la 
diversitat cultural i del comerç just
La trobada aplega associacions del Marroc, Equador, Colòmbia, Malí, Nigèria i Paquistà  
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La parada de Malí era una de les més vistoses a causa dels vestits tradicionals de les dones
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Montcada acollirà un dels espec-
tacles que el Departament d’Acció 
Social i Ciutadania organitzarà 
arreu de Catalunya fi ns al 12 de 
desembre per commemorar el 
Dia Universal de la Infància –que 
ofi cialment és el 20 de novembre. 
Amb la coordinació de la Regi-
doria d’Infància i Joventut, el 29 
de novembre l’artista Toti Roger 
–que forma part de l’Associació 
de Músics i Animadors Profes-
sionals d’Espectacles Infantils– 
oferirà un recital de cançons per 
a nens i nenes a la plaça Joanot 
Martorell (12h). 

Manifest. L’Ajuntament s’ha adhe-
rit al manifest vers la infància, ela-
borat amb motiu del 20è aniversari 
de la Convenció de l’Organització 
de les Nacions Unides (ONU) so-
bre els Drets dels Infants. Al 1989, 
l’Assemblea General de l’ONU va 
aprovar el conveni sobre els drets 
dels nens i les nenes, que planteja-
va noves orientacions de la situa-
ció de la infància al món i el seu 
tractament. El document defi neix 

l’infant com a subjecte de dret, 
reconeixent el seu protagonisme a 
l’hora d’expressar la seva opinió. 
El manifest expressa la voluntat 
de l’ONU d’eradicar situacions 
com d’abusos i maltractaments, 
explotació laboral, la pobresa, 
l’exclusió, l’explotació sexual i la 
mortalitat infantil, entre d’altres. 
El document demana el compro-
mís en aquesta lluita de les famílies, 
les institucions, la resta d’agents 
socials, professionals d’aquest àm-
bit i dels mateixos infants. 

Silvia Díaz | Redacció

Laura Grau | La Ribera

FESTA DE LES CULTURES
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> Petició d’un nou centre cívic a Terra Nostra

> S’inaugura el nou curs de l’Escola d’Adults
L’Escola d’Adults, amb seu a Can Sant Joan, va celebrar el 19 de novembre 
la inauguració del curs escolar. L’acte va ser presentat per la directora del 
centre, Adela Gràcia, i va comptar amb l’alcalde, César Arrizabalaga (PSC), 
i l’inspector del Departament d’Ensenyament, Fernando García. L’alcalde va 
dedicar unes paraules de reconeixement al conserge del centre Ramón Fer-
nández (a la fotografi a), que ofi cialment haurà de deixar el seu lloc de feina el 
22 de desem bre per ser substituït per un funcionari | LR

Representants del Grup de Do-
nes de Terra Nostra van lliurar el 
17 de novembre al registre de 
l’Ajuntament (imatge) un escrit 
acompanyat de més de 400 sig-
natures on exposen la necessi-
tat de disposar d’un nou centre 
cívic que doni cabuda a totes les 
activitats socioculturals del barri. 
Segons la presidenta del grup, Mercedes López, “l’Alzina és un equipament 
totalment insufi cient per acollir totes les activitats que es fan i es podrien 
fer a Terra Nostra”. El col·lectiu ha sol·licitat una reunió amb l’alcalde, César 
Arrizabalaga, per abordar la possibilitat de construir un nou equipament al 
solar que hi ha al costat de la plaça del Poble, de propietat municipal i que 
només s’utilitza per al concurs de paelles que es fa per Festa Major | LG
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Reparaciones del hogar. Pintura y reformas de 
toda clase. Buenas referencias. Tel. 617 877 370.
Venta o alquiler de local en Can Cuiàs. Precio: 
950.000 euros de venta o 450 euros mensuales de 
alquiler. Sra. Margarita. Tel. 657 268 023.
Señora mayor alquila habitación a señora 
de mediana edad. Interesadas dirigirse por las 
mañanas a Calle Conca, 10, entresuelo 1ª del barri 
de  La Ribera. Precio, 150 € con derecho a cocina.

Local en lloguer. Molt a prop de l’Ajuntament 
c.Elionor nº 29, 65 m2 només per 300 € al mes.  
Moltes possibilitats.  Contacte  685 16 05 61.   
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 parquing para coche y moto en la calle 
Pascual, al lado del Ayuntamiento. Interesados 
llamar al 93 359 01 15.
Señora con buenas referencias se ofrece para 
hacer trabajos de limpieza de hogar. 661 483 003.
Se alquila el bar ‘El obrero’, en calle Triangle (Can 
Sant Joan). Precio a negociar. Interesados llamar al 
629 657 844 o al 649 411 396.

taulell d’anuncis gratuïts     tel. 935 726 491

Toti Roger actuarà a Montcada el dia 29
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El Kursaal va acollir el dia 25 una jornada per constituir el nou organisme anomenat DILTET

EDUCACIÓ

Montcada aposta per afavorir la 
transició de l’escola al món laboral

Sílvia Alquézar | Can Sant Joan

Montcada i Reixac ha fet un 
pas endavant en la transició de 
l’escola al treball adreçada espe-
cialment als joves que no obte-
nen el títol de l’Ensenyament Se-
cundari Obligatori. L’Ajuntament 
va organitzar el 25 de novembre 
una jornada al Kursaal per cons-
tituir la Plataforma del Dispositiu 
Local de Transició Escola Treball 
(DILTET), que neix amb el pro-
pòsit d’afavorir la participació 
de professionals, serveis i insti-
tucions en el pas de l’alumne de 
l’institut al món laboral. 
La jornada va comptar amb 
l’assistència de l’alcalde, César 
Arrizabalaga (PSC), la presi-
denta de l’Àrea Social, Ana 
Rivas (PSC), Joan Lluís Forca-
da, inspector en cap del Vallès 
Occidental del Departament 
d’Educació de la Generalitat, i 
Josep Comas, de la Diputació de 
Barcelona, qui va lloar la inicia-
tiva “tenint en compte l’actual 
conjuntura econòmica”. Per a 
Arrizabalaga, el projecte és molt 

important perquè “permetrà 
unir escola i el treball en un 
únic camí”. En aquest sentit, 
Forcada va repassar alguns dels 
programes que ja es troben en 
marxa en aquesta matèria, com 
el Qualifi ca’t –que pretén re-
conèixer la formació rebuda a 
l’empresa– i el Qualifi cació Pro-
fessional Inicial, destinat a joves 
sense la titulació ESO “perquè 
puguin fer cursos que els faci-
litin l’accés al món laboral”.

Experiències en comú. Després 
de la inauguració, que va anar 

a càrrec de les autoritats, hi va 
haver durat tot el matí diverses 
ponències per posar en comú ex-
periències a nivell tècnic i polític 
i crear el nou organisme, format 
per les administracions, els cen-
tres educatius i el teixit econòmic 
i social.
Un dels objectius del nou ens 
és la potenciació de la igualtat 
d’oportunitats de joves de 15 
a 20 anys en la incorporació al 
món adult, així com el desenvo-
lupament de fórmules estables de 
treball integrat a la xarxa territo-
rial de Montcada.

Moment de constitució de la Plataforma DiTEL amb les autoritats al Kursaal

La Regidoria d’Infància i Joventut 
ha obert el termini d’inscripció per 
a un curs intensiu de monitor en el 
temps de lleure, per a joves a par-
tir de 18 anys. El curs –reconegut 
per la Secretaria de Joventut de la 
Generalitat i amb el qual es poden 
obtenir crèdits de lliure elecció– es 
farà a Can Tauler (Balmes, 16), els 
dissabtes de gener, febrer, març i 
abril. El preu de la formació és de 
175 euros o bé de 155 per als socis 
del Club Jove. Vinculat a aquest 
àmbit, a partir del gener també 
s’oferirà un curs de 20 hores de 
premonitor, per a joves a partir de 

15 anys. Els participants rebran el 
certifi cat de l’Escola d’Educadors 
de Creu Roja Catalunya. El preu 
és de 25 euros o bé de 20 per als as-
sociats al Club Jove. Les places per 
als dos cursos, que imparteixen els 
tècnics de Creu Roja, són limita-
des i les inscripcions s’han de fer 
fi ns al 9 de gener de 2010. 

Zona web. Infància i Joventut, amb 
el suport de Creu  Roja, ha habili-
tat al Kursaal (Masia, 39) un espai 
perquè els joves entre 12 i 30 anys 
tinguin accés a Internet de forma 
gratuïta. El servei funciona tots els 
dijous, de 17 a 19h.

Silvia Díaz | Redacció

INFÀNCIA I JOVENTUT

Les classes les impartiran els tècnics de Creu Roja a partir del gener

Nova oferta de cursos 
per a monitors de lleure
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Monitors i infants usuaris de l’Agrupament Escolta El Turó, en un acte del Correllengua
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>monogràfi c Àrea de Presidència
Coordinació i redacció: Premsa i Comunicació
Fotografi a: Santi Romero i Premsa

ACTIVITATS
PER A LA 
GENT GRAN

El Consistori ja té tot a punt 
per a la celebració de la tra-
dicional Festa de la Gent 
Gran, que es farà per quart 
any consecutiu el proper 12 
de desembre. La festa s’ha 
plantejat com una jornada 
dedicada a mostrar el ven-
tall d’activitats que fan els 
casals i les entitats de gent 
gran del municipi. Cada col-
lectiu instal·larà un estand 
amb informació sobre les se-
ves propostes i al llarg de tot 
el matí hi haurà exhibicions 
i actuacions musicals. Ja a 
la tarda es faran els parla-
ments ofi cials, el ball, a càr-
rec de l’orquestra Mandoli-
na, i l’homenatge a la dona 
i home més grans del mu-
nicipi: Inés Andreu Roura, 
nascuda l’any 1914, i Tadeo 
Roca Alias, l’any 1916.
Les portes del pavelló Mi-
quel Poblet s’obriran a les 
9.30h, amb una classe de 
tai-txÍ que donarà el tret de 

sortida a la festa. Tot seguit 
serà el torn d’una desfi lada 
de vestits de paper, exhibi-
cions de corals, rondalles i 
play backs. Com a novetat, 
l’Ajuntament instal·larà unes 
urnes on els assistents po-
dran respondre a la pregunta 
Què faries per la gent gran al 
municipi?. Entre tots els par-
ticipants, al fi nal de la festa 
se sortejaran dues entrades 
per al Liceu.

El principal objectiu d’aques-
ta festa és retre un homenat-
ge a les persones grans del 
municipi així com estimular 
la participació de les per-
sones que no van mai als 
equipaments municipals. La 

programació s’estendrà dues 
setmanes. Enguany s’ha 
aprofi tat aquest esdeveni-
ment per organitzar tota una 
sèrie d’activitats adreçades 
a la gent gran durant el mes 
de desembre. Entre elles, 
xerrades, exposicions, cine-

fòrums, representacions tea-
trals, visites al Museu Muni-
cipal, un torneig de petanca, 
el 19 de desembre al centre 
cívic Can Cuiàs, la tradicio-
nal encesa del pessebre, el 
16 al Casal de la Gent Gran 
Casa de la Mina o la primera 

trobada nacional de vestits 
de paper, el dia 10 a Olesa 
de Montserrat. El programa 
d’actes fi nalitzarà amb un 
sopar de cloenda el 20 de 
desembre, al Casal Munici-
pal de la Gent Gran Casa de 
la Mina.

La població de més de 65 
anys és cada vegada més 
nombrosa. El repte de les 
administracions és oferir els 
recursos perquè aquest col-
lectiu pugui envellir amb la 
màxima qualitat de vida. En 
aquesta línia, l’Ajuntament ha 
organitzat en els darrers anys 
un conjunt d’iniciatives que 
han tingut com a protagonis-
ta a aquest col·lectiu: els viat-
ges i la festa de la gent gran, 
l’activitat Calaix de Records, 
el programa la gent gran es 
mou o els parcs de salut, en-
tre altres.

El paper dels casals. Els ca-
sals de la gent gran del muni-
cipi són espais de relació que 
afavoreixen la implicació, la 
participació de la gent gran en 
activitats culturals, esportives i 
socials. També promouen l’ús 
col·lectiu d’ofertes formatives 
i d’oci adreçades específi ca-
ment a aquest sector. 
El Casal de la Gent Gran Casa 
de la Mina, ubicat al parc de 
les Aigües, ofereix serveis 
de barberia, perruqueria, 

podologia, massatges, inter-
net, acupuntura i lectura de 
premsa. Entre les activitats 
que organitza hi ha cicle de 
cinema, excursions, jocs de 
taula, tallers de teatre, pin-
tura, gimnàstica, sardanes, 
tai-txí, balls de saló o de me-
mòria, entre altres. Aquest 
centre té unes 2.300 usuaris 
i és seu de l’entitat amb el 
mateix nom.
Per la seva part, el Casal de 
la Gent Gran de Montcada 
i Reixac, es troba al parc 
Salvador Allende (rambla 
dels Països Catalans, sn). 
L’equipament és titularitat de 
la Generalitat de Catalunya i 
compta amb un gimnàs, una 
biblioteca i sala de lectura, 
dues aules d’activitats i una 
sala polivalent, entre altres 
espais. En aquest centre 
estan ubicades les seus de 
l’associació Gent Gran Acti-
va Montcada i Reixac i Mas 
Rampinyo i l’entitat de Gent 
Gran de Montcada i Reixac. 
Disposa de servei de podo-
logia, cafeteria, menjador i 
perruqueria.

Un col·lectiu amb 
necessitats pròpies

S’amplien les 
activitats de 
celebració de 
les jornades de
la Gent Gran

TROBADA ANUAL

La Festa de la Gent Gran contribueix 
a difondre les activitats dels Casals
L’esdeveniment tindrà lloc el proper 12 de desembre durant tot el dia al pavelló municipal Miquel Poblet

Tasca 
lloable
T

Els casals són espais lúdics i 
socials i un punt de trobada 
de la ciutadania montcaden-
ca. Aquests centres duen a 
terme una magnífi ca tasca 
dinamitzadora i de foment 
de les relacions personals, 
esdevenint un lloc ideal per 
desenvolupar habilitats, co-
nèixer a altres persones, rela-
cionar-se, aprendre i conviure. 
Afortunadament cada vegada 
el col·lectiu de la gent gran 
és més nombrós. Sense anar 
més lluny, a Montcada i Rei-
xac hi ha una població major 
de 65 anys de prop de 5.000 
persones. Cal que els nos-
tres avis i àvies puguin gaudir 
dels seus néts i netes, però 
també del seu oci personal 
dedicant-lo a les activitats 
que més els enriqueixen com 
a persones. Totes les inicia-
tives que organitzem des del 
departament de Participa-
ció Ciutadana adreçades a 
la gent gran parteixen de la 
base que tant les relacions 
personals i els hàbits de vida 
de les persones com les acti-
vitats que aquestes realitzen 
tenen una especial importàn-
cia per a la millora de la seva 
qualitat de vida. L’objectiu no 
és un altre que la nostra gent 
gran envelleixi de forma acti-
va, només així aconseguirem 
també que ho faci de forma 
plena.

M. Teresa Gallego
Regidora de Participació

El Calaix dels records promou el joc entre grans i petits

La festa de la Gent Gran és ja una tradició i aplega al pavelló Miquel Poblet prop d’un miler de persones

Agenda | desembre ‘09
1 l dimarts
Homenatge. Record a Miquel Capella. 
Hora: 17h. Lloc: Casal de la Gent Gran 
de Montcada (parc Salvador Allende).

2 l dimecres
Concert. Actuació de la Coral. Hora: 
17h. Lloc: Casal de la Gent Gran de 
Montcada (parc Salvador Allende).

3 l dijous
Música. Actuació musical Les majorals 
de la nit. Hora: 17.30h. Lloc: Casal de la 
Gent Gran (parc Salvador Allende).

4 l divendres
Xerrada. Conferència sobre la Marató de 
TV3. Hora: 16.30h. Lloc: Casal de la gent 
gran de Montcada (parc Salvador Allende).

10 l dijous
Trobada. De vestits de paper. Hora: 17h. 
Lloc: Olesa de Montserrat.

11 l divendres
Xerrada. Com incorporar l’exercici físic a la 
vida diària. Hora: 17h. Lloc: Casal de la Gent 
Gran de Montcada (parc Salvador Allende).

14 l dilluns
Inauguració. De l’exposició fotogràfi ca 

Envelliment actiu i taller La vida a certa 
edat’. Hora: 17h. Lloc: Casal de la Gent 
Gran Casa de la Mina.

Intercanvi. De la Gent Gran. Tot el dia:.
Lloc: Banyoles (Pla de l’Estany).

15 l dimarts
Cinema. Volver a emepezar, de José 
Luis Garci. Hora: 17h. Lloc:   Casal de la 
Gent Gran Casa de la Mina.

16 l dimecres
Cinema. La vaquilla. Hora: 17h. Lloc: 
Casal de la Gent Gran de Montcada 
(Parc Salvador Allende).

Pessebre. Encesa, amb cantada de ron-
dalles, espectacle de play-backs, actua-
ció de   la coral i l’espectacle Els joves de 
la 3a edat. Hora: 18.15h. Lloc:Cinema. 
La vaquilla. Hora: 17h. Lloc:   Casal de 
la Gent Gran Casa de la Mina

Teatre. Sortida al teatre Poliorama de 
Barcelona per veure Garrick. Hora: 17h.

17 l dijous
Xerrada. Petits consells per a grans per-
sones. Hora: 17h. Lloc: Casal de la Gent 
Gran Casa de la Mina.

18 l divendres
Teatre. Tranquilino no se casa. Hora: 
18h. Lloc: Casal Casa de la Mina.

Exhibició de tai-txí a la darrera festa de la Gent Gran

Intercanvi amb casals d’altres municipis a Mediona
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Dia Mundial de la Sida
Tapís en record de les víctimes 
montcadenques de la malaltia 
Organitza: Ajuntament

Concert pels Drets Humans
Amb Dani Alonso i el Cor de Gràcia

Organitza: Regidoria de Cooperació i Solidaritat

1 DE DESEMBRE, 18H 
PLAÇA LLUÍS COMPANYS

10 DE DESEMBRE, 21H
KURSAAL

27 l divendres
Hora del conte. Con-tes-tes-tes, a cà-
rrec de Marc Lloan. Hora: 18h. Lloc: 
Biblioteca de Can Sant Joan.

Cinema-fòrum. Sobre la violència de gè-
nere amb la pel·lícula Els homes que no 
estimaven les dones. Hora: 18h. Lloc: 
Centre Cívic L’Alzina. Organitza: Grup de 
Dones de Terra Nostra. 

Presentació. Del llibre Crònica de la 
independència, de Patrícia Gabancho. 
Hora: 20h. Lloc: Casa de la Vila. Orga-
nitza: Cercle Cultural.

Concert. Homenatge a Edith Piaf, amb 
la Cia. Núria González i David Martell. 
Hora: 22h. Lloc: Kursaal. Preu: 6 euros.

28 l dissabte
Teatre. CAP Can Cuiàs, del grup Sa-
yuc. Hora: 20h. Lloc: Kursaal. Preu: 3,5 
euros.

29 l diumenge
Dansa. I Trofeu Vila de Montcada-EN 
Dansa. Hora: 10h. Lloc: Pavelló Miquel 
Poblet. Preu: 10 euros (5 per als menors 
de 10 anys i jubilats).

Espectacle infantil. Actuació de Toti 
Roger. Hora: 12h. Lloc: Plaça Joanot 
Martorell. 

1 l dimarts
Dia Mundial de la Sida. Tapís comme-
moratiu. Hora: 18h. Lloc: Plaça Lluís 
Companys.

Vetllada poètico-musical. El cercle del 
99, dins del cicle ‘Coses que passen’. 
Hora: 20h. Lloc: Kursaal.

3 l dijous
Inauguració. D’una exposició de foto-
grafi a tridimensional sobre Ceuta. Hora: 
19.30h. Lloc: Casa de la Vila. 

8 l dimarts
Festa. 34è Aniversari de l’Agrupació 
Sardanista. Hora: 12.30h. Lloc: Casino 
de Terra Nostra. 

9 l dimecres
Presentació. D’una guia sobre salut 
mental i representació de l’obra ‘Som-
nis’. Hora: 18.30h. Lloc: Auditori.

10 l dijous
Concert. Pels drets humans amb Dani 
Alonso i el Cor de Gràcia. Hora: 21.30h. 
Lloc: Kursaal. 

11 l divendres
Inauguració. Exposició de pessebres. 
Hora: 18h. Lloc: Església. Org.: Agrupa-
ció Pessebristes. 

12 l dissabte
Teatre amateur. Poíticament incorrec-
te, a càrrec de G.A.T Cerdanyola. Hora: 
22h. Lloc: Kursaal. Preu: 3,5 euros.

Sortida en BTT al Turó. Hora: 15.30h. Lloc: 
Pav. M. Poblet Org.: Montcada en bici

13 l diumenge
Teatre familiar. Una nit al museu, de 
Gralla Manufactures Teatrals. Hora: 
12h. Lloc: Kursaal. Preu: 3,5 euros.

Teatre familiar. El jugamón i el Nadal. 
Hora: 12h. Lloc: C. Cívic Can Cuiàs.

Teatre amateur. Homenatge a La Cuba-
na. Hora: 18 i 20h. Lloc: Gran Casino de 
Terra Nostra. Preu: 3 euros.

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

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

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

Exposició 
DE PINTURA
de Tomasa Martín
15 de desembre, 19.30h

Exposició
Fotografi es 
tridimensionals 
de Ceuta
3 de desembre, 
19.30h

Cinema infantil

PROJECCIÓ DE CURTS
del Mecal-Festival Internacional
de curtmetratges de Barcelona
20 de desembre, a les 12h 
Preu: 3,5 euros

sala 
principal

TEATRE FAMILIAR

UNA NIT AL MUSEU
Gralla Manufactures Teatrals
13 de desembre, 12h | 
3,5 euros
Sala Joan Dalmau

Exposició del centenari 
del col·legi La Salle
De l’1 al 20 de desembre
Sala Joan Dalmau

Ajuntament 935 726 474

Ambulàncies 061

Atenció ciutadana 010

Sanitat Respon 902 111 444

Mossos d’Esquadra 088-112

Policia Local 092

Policia Nacional 935 642 450

Taxis 936 917 600

Telèfons d’interès

27 28 29

4 5 61 2 330

118 9 107

Pardo Guix Guix

J.Vila Pardo PardoJ.Relat Rivas DuranV.Nieto

DuranV.Nieto J.Relat RivasRecasens J.Vila J.Vila

12 13

1815 16 1714
Guix Recasens V.Nieto J.Relat Rivas

       novembre/desembre

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
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>Editorial
La cimentera

Reunión a Lafarge
El día 16 asistí a una reunión en la 
fábrica de cemento para informar de 
la creación de un comisión de control. 
Lo primero que pregunté es por qué, 
si en la convocatoria de la reunión se 
decía que el Ayuntamiento y la Gene-
ralitat asistirían, no había ningún re-
presentante de la administración. El 
director, Oswaldo Pereda, me contestó 
que era por problemas de agenda (con 
posterioridad me he enterado por un 
comunicado del Ayuntamiento a laveu.
cat de que no no asistió nadie porque 
no estan de acuerdo con la misma).
Otro dato que dan es que participaron 
muchas entidades de Montcada. Yo 
sólo conté a 5 personas y entre ellas 
no había nadie representando a ningu-
na AV por lo que, a mi parecer, esta 
comisión no es representativa. Más 
adelante el Sr. Oswaldo dijo que la 
organización ecologista, Greempeace 
apoyaba la incineración en la fábri-
ca. Yo me he puesto en contacto con 
dicha organización y lo ha negado en 
rotundo.
Ante mi pregunta de quien había paga-
do el estudio de la Universidad Rovira 
i Virgili, no quisieron contestarme. Al 
fi nal, después de insistir varias veces 
y mirando a la señora que venía en re-
presentación de la Universidad, afi rmé 
que dicho estudio se lo había pagado 
Lafarge Cementos y no fue capaz de 
negarlo, con lo que dicho estudio es 
tendencioso desde el principio (nadie 
paga un estudio para que le den resul-
tados que no le favorezcan). Durante 
toda la reunión les fui diciendo que su 
proyecto va en contra del barrio y que 
incinerar perjudicará gravemente nu-
estra salud. Dicho todo esto y viendo 
lo que la fábrica dice de cómo fue la 
reunión, me demuestra que el director 
de la misma no hace más que mentir 
para llevar acabo sus propósitos, po-
nerse medallas delante del consejo de 

administración y aumentar los ya de 
por sí importantes benefi cios, sin im-
portarle la salud ni la contaminación 
que produce en los vecinos.

Rafael Domínguez
Can Sant Joan

*******
Fa unes setmanes se’m va trucar des 
de l’Ajuntament per si accedia a donar 
el meu número de mòbil al director 
de Lafarge-Asland per què em volien 
convidar a una reunió, juntament amb 
representants d’entitats. En principi no 
hi vaig posar cap objecció ja que do-
nada la problemàtica que “es respira” 
a Montcada sobre aquest tema, em 
semblava de lògica assistir-hi per saber 
en directe els arguments de l’empre-
sa i, alhora, informar-ne d’una manera 
més propera. També vaig pensar que, 
en estar convocada gent de diferents 
àmbits, podríem entre tots tenir-ne una 
visió més clara i objectiva. La mateixa 
tarda, abans d’anar a la fàbrica vaig 
llegir a La Veu que la reunió era per 
tal de formar “una comissió de segui-
ment amb representants del municipi 
amb l’objectiu d’aplicar una política 
de transparència sobre l’activitat de la 
cimentera”. També vaig llegir que la 
Plataforma Antiincineració havia ex-
pressat “el seu disgust, no tant per no 
haver estat convidats a ser-hi, sinó per 
la col·laboració de l’Ajuntament amb la 
iniciativa”. Llavors sí que ja em vaig co-
mençar a sentir molesta perquè no vaig 
entendre res, ja que havia estat Roman 
Castro, director de l’Àrea de Presidèn-
cia, qui m’havia trucat inicialment.
Arribant a la reunió la meva sorpresa va 
ser que, a part del personal de l’empre-
sa, la representant de la Rovira i Virgi-
li, un membre de cada Sindicat i del 
Comitè d’Empresa... només érem 5 els 
representants del municipi: 2 membres 
del Pla Estratègic, 2 d’entitats o asso-
ciacions i jo. Només afegir que després 

de 4 hores de reunió, d’explicacions i 
dades i resultats d’informes per voler 
justifi car l’utilitzar fangs de depuradora 
i biomassa com a combustible i la no 
resposta al per què hi ha hagut ja 17 
fuites de pols des del maig i sobretot 
en preguntar per què hi era jo allà, que 
sóc membre de diverses entitats però 
que no represento ningú, sinó a mi ma-
teixa i tampoc treure’n l’aigua clara... I 
després també de prendre notes i més 
notes, perquè al fi nal de la reunió, 
se’ns lliurés una carpeta amb totes les 
dades més importants que se’ns havi-
en anat donant, em sento “utilitzada 
per a no sé què”. Després de valorar-
ho i intentar comprendre el per què se 
m’havia convocat i què hi feia allà, he 
decidit no assistir-hi més. Ja hi ha La 
Veu per informar i cadascú som prou 
conscients per prendre les mesures 
que calguin.

Elisa Riera
Montcada 

Servicios Sociales
Los martes y los jueves viene a mi casa 
una trabajadora familiar durante una 
hora. Esta chica da su profesionalidad 
a personas como mi madre, que nece-
sitan ayuda. Es sensible, trabajadora y 
muy humana. En abril del 2007 me 
caí en casa, tuve politraumatismos en 
la espalda y un esguince en el tobillo 
(diagnóstico confi rmado, ya que se en-
cargó de llamar a la ambulancia). Estu-
vo conmigo y me trajo de vuelta a casa 
sobre las 16h perdiendo así las horas 
restantes de trabajo.
Me ha dado ánimos cuando he tenido 
crisis de dolor de espalda y ha ido a la 
farmacia a buscarme más de una caja 
de inyectables. Creo, y así lo espero, 
que todas las trabajadoras sociales 
cumplen con su trabajao allí donde 
van y por ello quiero agradecer la gestió 
que hace el equipo de Servicios Socia-
les, desenado que siga así, mejorando 

día a día un servicio que ayuda a las 
familias de Montcada. Los ciudadanos 
deben saber que existe este servicio en 
caso de necesidad. Agradezco tambi-
én al asistente social del ambulatorio 
de Montcada su disposición a hablar 
con la doctora y a llamar a la ambu-
lancia para un traslado al hospital, 
así como para buscar mecanismos de 
ayuda para mejorar la movilidad de mi 
madre. A todos, muchas gracias.

Sandra Fernández
Montcada Nova

Formas de ser diferentes
Es sabido por todos que desde hace 
un tiempo el pais está inmerso en una 
crisis económica. Pero, cuando todos 
deberíamos arrimar más el hombro (in-
cluídas las empresas) menos se hace. 
Soy de Granollers pero mi pareja hace 
años que reside en Montcada i Rei-
xac. Evidentemente deseamos tener 
una vida en común. Pero... Ah! Con la 
Iglesia hemos topado. He presentado 
candidatura en varias empresas de la 
ciudad y cercanías, observando a la vez 
como aumentan las ofertas para disca-
pacitados eso sí (traígamelo blanco y 
en bandeja).
Defi nitivamente, tiro la toalla. Me 
he dado de bruces alguna vez con el 
Ayuntamiento para que hiciera de las 
paradas de autobuses algo mas serio 
de lo que hay ahora. ¿Se han parado 
a pensar sres de Ayuntamiento si la 
gente mayor realmente puede apre-
ciar (sea día oscuro, sea día claro) lo 
que pone en los nuevos paneles de 
LCD? Más de lo mismo. Me fi guro 
que a veces una ciudad algo dejada 
de la mano de Dios ha de hacer la 
del lazarillo pero... ¿Tenemos la culpa 
los que vamos de paso por la cuidad 
o venimos a buscarnos la vida a la 
misma?

Pedro Ochoa
Granollers

A punt d’acabar el termini que 
el Departament de Medi Am-
bient i Habitatge va donar a 
Lafarge perquè adaptés les se-
ves instal·lacions a la normati-
va per permetre que la planta 
faci servir biomassa com a 
combustible, les reticències 
i els dubtes sobre aquesta 
pràctica, tant de l’administra-
ció local com de la població, 
lluny de mitigar-se, han anat 
en augment.
La Generalitat no ha fet els 
deures. Ni el conseller, Fran-
cesc Baltasar, ni cap represen-
tant del Departament han vin-
gut a donar explicacions sobre 
els efectes de la valorització, 
tal com va reclamar l’Ajunta-
ment al gener del 2008. La 
comissió de seguiment que 
Medi Ambient va anunciar 
que es crearia amb represen-
tants de la ciutadania i d’ex-
perts en la matèria tampoc 
no s’ha constituït fi ns ara i ha 
estat impulsada per la pròpia 
cimentera, sense la presència 
d’entitats tan representatives 
com la Plataforma Antiincine-
ració o el Grup de Medi Am-
bient els quals, d’altra banda, 
han criticat que l’Ajuntament 
no hagi fet cap acció contun-
dent contra la cimentera.
Tot plegat, sumat als episodis 
d’emissions de pols que al llarg 
de l’any s’han comptabilitzat, 
ha fet crèixer encara més la 
desconfi ança de la ciutadania 
envers els efectes que l’acti-
vitat de la fàbrica té sobre la 
salut de les persones i l’entorn. 
S’escau, per tant, un informe 
independent i rigorós, tal com 
reclama la Federació d’Ecolo-
gistes, que determini amb fi a-
bilitat el grau de contaminació 
que genera Lafarge i el que pot 
generar si comença a valoritzar 
residus.

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

El proper número, el 18 de desembre

Cada dia el camió d’escombraries passa pel carrer Carrerada a les 
6.15h i desperta el veïnat amb un soroll que supera amb escreix 
l’ordenança municipal. Per què el servei no comença més tard? 
Estem desesperats M. Hernández Bosch

Actualment s’estan realitzant obres de remodelació i millora al barri 
de Montcada Nova, incloses dintre del Fons Estatal d’Inversió Lo-
cal que afecten als carrers Lleida, Bruc i Torras i Bages i que estan 
a punt de fi nalitzar. A causa d’aquesta actuació, el camió de les 
escombraries ha de passar a primera hora pel barri. En el moment 
en que fi nalitzi l’obra, el servei de recollida de residus tornarà al 
seu horari habitual, que acostuma a ser a les 10.30h, aproxima-
dament | Sergio Hermoso (PSC), regidor de Serveis Municipals i 
Manteniment

L’Arc de Sant 
Martí

el clic

Aquest és l’espectacular 
Arc de Sant Martí que es 
va poder veure a fi nals 
d’octubre a Montcada, 
després d’un dia de 
tempesta. La foto està 
presa des de la plaça 
d’Espanya i es veu en 
primer terme el complex 
de l’Aqua amb el fons 
embolcallat per l’arc.
 
Òscar Barcons Río 
Mas Rampinyo

Participa i envia la teva foto a som@laveu.cat
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‘Montcada a través del temps’ és 
el títol del nou recurs multimèdia 
de què disposa el Museu Munici-
pal per divulgar entre els visitants 
la història local des de la formació 
geològica del territori fi ns a l’ac-
tualitat. El treball, presentat el 12 
de novembre a la Casa de la Vila, 
l’ha coordinat el professor de la 
Facultat de Ciències de la Comu-
nicació de la Universitat Autò-
noma de Barcelona (UAB), Joan 
Segura, i la directora del Museu, 
Mercedes Durán. En l’elaboració 
dels continguts pedagògics tam-
bé han participat els professors 
de secundària Gemma Hidalgo, 
Jesús Lozano i José Manuel Cor-
tés, i l’estudiant de Ciències de 
l’Educació, Nerea Arrizabalaga. 
Tots ells són membres de l’Asso-
ciació Amics del Museu. 

‘És una eina digna 
perquè el visitant del 
Museu pugui fer-se 
una idea de l’evolució 
de Montcada’

Túnel del temps. A partir d’ara 
qualsevol persona que entri al 
Museu, podrà fer “un viatge en 
el túnel del temps” –en parau-
les de Durán– mitjançant aquest 
treball, pensat per ser visio nat a 
través de la pantalla d’un ordi-
nador. Els continguts pedagò-

gics s’adrecen a un públic molt 
ampli, des de nens que visitin el 
Museu amb la seva escola fi ns a 
estudiants  universitaris i pobla-
ció en general. Per al públic més 
jove el programa presenta com a 
fi l conductor dos personatges, el 
Petrus i la Gratia, que apareixen 
vestits de diferents maneres en 
funció del període històric en què 
es troben. També hi ha notables 
recreacions virtuals  de la forma-
ció geològica del nostre territori 
i els canvis que ha anat sofrint al 
llarg del temps.

Nova eina de difusió. Durán va 
destacar que el treball “no és cap 
superproducció, però sí una 
eina digna perquè el visitant 
del Museu pugui fer-se una 
idea de l’evolució de Montcada 
d’una manera ràpida i didàc-
tica”. Hidalgo va anunciar que 
aquest nou suport, “es distribui-
rà als centres educatius perquè 
els professors el puguin usar a 
les aules”. Segura va destacar 
el seu caràcter interactiu “que 
permet l’usuari navegar lliu-
rement per les èpoques històri-
ques que més l’interessin, sense 
necessitat de visionar tot el tre-
ball”. A l’acte de presentació van 
assistir la regidora de Cultura, 
Amèlia Morral (CiU), i l’alcal-
de de Montcada i Reixac, César 
Arrizabalaga (PSC), que van elo-
giar la iniciativa dels Amics del 
Museu. 

MUSEU MUNICIPAL

El treball l’han elaborat professors i estudiants de l’Associació Amics del Museu i es traslladarà a les aules perquè la facin servir els docents

Amics del Museu presenten un nou recurs 
multimèdia sobre la història de Montcada
Laura Grau | Montcada

D’esquerra a dreta, Gemma Hidalgo, Jesus Lozano, José Manuel Cortés, Mercedes Durán, Joan Segura i Nerea Arrizabalaga, autors del treball

Cultura
laveu.cat/cultura

PÀG. 20

MOSTRA MINIMALISTA
La pintora Tomasa Martín 
exposa a l’Auditori Municipal

PÀG. 23

XIIIÈ MERCAT D’ART
Una quinzena d’artistes locals 
posen a la venda les seves obres
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Una quinzena de persones va par-
ticipar en l’acte que va organitzar 
l’associació Amics del Museu a la 
Casa de la Vila el 19 de novembre 
per commemorar el quart centenari 
de la primera observació amb teles-
co pi per part de Galileu Galilei. L’acte 
s’emmarcava en la 14a Setmana de 
la Ciència i va anar a càrrec del pro-
fessor de Física de l’IES Montserrat 
Miró, Alejandro Martínez, qui va re-
passar els principals descobriments 
de l’astrònom italià. L’acte va cloure 
amb l’observació de Júpiter i els seus 
quatre satèl·lits a través d’un telescopi 
que es situar al terrat del col·legi Sa-
grat Cor | LG

> Nit d’estels, tot 
recordant Galileu
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La pintora Tomasa Martín busca 
la poètica dels objectes quotidians 

A l’obra ‘Desierto’, de Tomasa 
Martín (Zamora, 1955), veiem 
una carretera enmig del desert,  
una ciclista en la llunyania i un 
rètol on llegim “Welcome to the 
desert. The rest is up to you” 
(“Benvinguts al desert. La res-
ta depén de tu”). Aquesta obra 
resumeix la fi losofi a creativa de 
la guanyadora del darrer Premi 
de Pintura Juan Ramon Maso-
liver: la vocació minimalista i 
la importància dels símbols, la 
interpretació dels quals depén 
de cada espectador. “La meva 
obra és formalment fi gurati-
va, però és plena de símbols 
perquè darrera dels objectes 
sempre hi ha una història”, 
ha explicat l’autora, que el 15 
de desembre inaugura una ex-
posició a l’Auditori Municipal 
(19.30h).

Visió poètica. La mostra està 
formada per una vintena de te-
les, la majoria oli sobre lli, però 
també acríl·lics, on l’artista re-
trata objectes de la vida quoti-

diana amb una gran precisió. 
Les obres exposades pertanyen 
a tres sèries temàtiques: bode-
gons, llibres i comunicació. Un 
pa dins d’un plàstic amb codi 
de barres es converteix en la 
metàfora del bodegó actual, on 
els aliments estan deslligats de 
la natura; una pila de llibres, 
disposats en columna, ens re-
met al llibre com a objecte físic 

–enfront del llibre electrònic– i 
com a font de coneixement. 
Són alguns dels exemples de la 
pintura de Martín que, segons 
el crític Josep Maria Cadena 
–membre del jurat del Premi– 
“parteix de la visió poètica 
dels objectes en tant que són 
portadors de signifi cats que 
van més enllà de la mera 
existència física”.

PINTURA

Laura Grau | Redacció

La guanyadora del Premi de Pintura Masoliver inaugura una mostra a l’Auditori Municipal

EXPOSICIÓ

Maria López, artista del punt de creu

Tomasa Martín, davant de l’obra que li va fer guanyar el XVè Premi de Pintura Masoliver

La montcadenca, de 74 anys, exposa a la Casa de la Vila el resultat de 15 anys d’afi ció
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Els visitants de la mostra de 
la montcadenca Maria López 
Folqué, inaugurada el 19 de 
novembre a la Casa de la Vila, 
van quedar sorpresos per la 
minucio sitat dels treballs expo-
sats, fets amb la tècnica artesa-
nal del punt de creu. Fins i tot, 
observades a una certa distància 
algunes de les obres, com una 

reproducció de La Gioconda o 
La dama blava de Dalí, semblen 
pintures a l’oli. La seva autora, 
de 74 anys, va explicar que la 
mostra és el resultat de 15 anys 
de feina i va animar la gent que 
té afi cions similars a donar-les 
a conèixer, “perquè això té un 
valor artístic i és gratifi cant 
veure-ho exposat”, va dir. Ló-
pez va agrair l’interès mostrat 

pel consistori i el suport de la 
família i els amics “que són el 
més important de la meva 
vida”. La regidora de Cultura, 
Amèlia Morral (CiU), i l’alcal-
de, César Arrizabalaga(PSC), 
presents a l’acte, van felicitar 
López per la seva constància 
i la gran qualitat dels treballs, 
que estaran exposats fi ns al 29 
de novembre. 

Laura Grau | Redacció
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La regidora de Cultura, Amèlia Morral (CiU), amb Maria López, artesana del fi l i l’agulla

Del 3 al 13 de desembre la 
Casa de la Vila acollirà una 
exposició de 36 fotografi es en 
tres dimensions  del fotògraf 
ceutí Guillermo Valera Peyró 
(València, 1957-Ceuta, 2008). 
La mostra arriba a Montcada 
a través de la Casa de Ceuta a 
Barcelona i les fotografi es les ha 
cedit la vídua de l’artista, Nani 
Melul Bandayan.  La peculiari-
tat de les imatges, fetes en tres 

dimensions, és que només es 
poden mirar amb unes ulleres 
especials que els visitants po-
dran aconseguir a la mateixa 
sala. Les fotografi es recullen 
paisatges, monuments, racons i 
gent d’aquesta ciutat mediterrà-
nia. Valera, que treballava com 
a tècnic en electrònica, era un 
gran apassio nat de la fotogra-
fi a, àmbit on va guanyar diver-
sos premis i va rebre el reconei-
xement de la seva ciutat.

Laura Grau | Redacció

Fotografi es de Ceuta en 
3D a la Casa de la Vila
La mostra de Guillermo Valera arriba a través de la Casa de Ceuta

El perfi l costaner de Ceuta és una de les instantànies que es podran veure a l’exposició

FOTOGRAFIA
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El grup Titelles presenta al Casino 
un musical inspirat en La Cubana

El grup Titelles de Terra Nos-
tra, conegut per les seves apari-
cions a la Nit Boja, estrena un 
nou espectacle basat en l’estètica 
i les cançons de la companyia 
La Cubana el 13 de desembre 
al Gran Casino –es faran dues 
representacions,  una a les 18h 
i l’altra a les 20h. L’obra, amb 
una trentena d’actors, inclou 
números de “Cómeme el coco, 
negro”, “Cegada de amor” i  
“Mama, quiero ser famoso”, 
entre d’altres. El director, David 
Velasco, ha explicat que el mun-
tatge “és el nostre petit home-
natge a La Cubana, una com-
panyia que va trencar clixès”. 

La recaptació de les entrades, a 
3 euros, es destinarà a Càritas 

Montcada. Per als menors de 10 
anys l’entrada és gratuïta.

TERRA NOSTRA

Laura Grau | Redacció

La recaptació de les entrades es destinarà a les campanyes nadalenques de Càritas Montcada

CONCERT-ESPECTACLE

Un recorregut per la vida d’Edith Piaf

Un dels números de l’homenatge a La Cubana que es va poder veure a la Nit Boja 2009

La sàtira del grup Sayuc 
clou el cicle de teatre

MONTCADA A ESCENA

El G.A.T de Cerdanyola porta al Kursaal ‘Políticament incorrecte’

Una sàtira sobre la sanitat pú-
blica, a càrrec del grup de teatre 
amateur Sayuc, posarà el punt 
fi nal al cicle ‘Montcada a esce-
na’, promogut per la Regidoria 
de Cultura entre els mesos d’oc-
tubre i novembre a l’Auditori i 
al Kursaal. El muntatge, titulat 
“CAP Can Cuiàs” i dirigit per 
Dèlia García, es representarà 
el 28 de novembre al Kursaal 
(20h). L’espectacle, ideat per 
les integrants de la pròpia com-
panyia –vinculada al Grup de 
Dones de Can Cuiàs–, carica-
turitza situacions quotidianes 
en el funcionament d’un centre 
d’atenció primària qualsevol. 

Els espectadors es converteixen 
en els pacients i la platea en la 
sala d’espera, integrant així pú-
blic i escenari. 

Vodevil. D’altra banda, el Grup 
Artístic Teatral de Cerdanyola 
representarà al Kursaal el 12 
de desembre “Políticament in-
correcte” (22h), una comèdia 
d’embolics protagonitzada per 
polítics, funcionaris i detectius. 
La companyia té una destacada 
trajectòria dins del teatre ama-
teur comarcal i ha actuat recent-
ment al Gran Casino de Terra 
Nostra convidada per l’AV del 
barri. El preu d’ambdues repre-
sentacions és de 3,5 euros.

La cantant Núria Cols i el pianista David Martell fan un homenatge a la cantant francesa
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El Kursaal acollirà el 27 de no-
vembre (22h) un concert-espec-
tacle que fa un recorregut per 
la vida d’Edith Piaf, des dels 
suburbis de París fi ns als èxits 
de Nova York. El muntatge in-
tercala fragments de la biogra-
fi a de la cantant, que narra Fer-
ran Junyent, amb la projecció 
d’imatges de diferents etapes de 

la seva vida i cançons que s’han 
convertit en himnes universals 
com La vie en rose, L’Hymme a 
l’amour o Non, je ne regrette rien. 
Núria González (veu) i David 
Martell (piano) són els respon-
sables d’endinsar el públic en 
la vida de la “Mome Piaf” (“la 
noia pardal”). L’obra es divi-
deix en tres parts: la infantesa 
i els anys en què es guanya la 

vida cantant pels carrers de Pa-
rís; l’etapa de maduresa, quan 
és descoberta per un promotor 
musical que la llança a la fama 
i viu relacions d’amor inten-
ses i l’últim període de la seva 
vida, marcat per les drogues. 
Els assistents podran disposar 
d’un llibret amb les cançons de 
l’espectacle en francès i la seva 
traducció al català.

Laura Grau | Redacció
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Laura Grau | Redacció

Edith Piaf era coneguda popularment com la “Mome Piaf” (la noia pardal) per la seva veu
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El consistori felicitarà el Nadal amb 
la imatge d’un pessebre de Pons
L’artista és un gran afi cionat al pessebrisme i va ser membre fundador de l’Agrupació local

La felicitació nadalenca de 
l’Ajuntament tindrà com a mo-
tiu artístic la imatge d’un dels 
pessebres de la col·lecció del 
pintor Josep Maria Pons, que 
també és membre fundador 
de l’Agrupació Pessebrista de 
Montcada i Reixac. Pons té a 
casa més d’una desena de dio-
rames fets per ell mateix a par-
tir de guix i porexpan. Segons 
Pons, “l’esperit del pessebris-
me és improvisar les escenes 
a partir dels materials, jugant 
amb la perspectiva, la il-
luminació i els detalls”. L’artis-
ta reconeix que li ha fet il·lusió 
que un pessebre seu aparegui 
a la felicitació institucional de 

l’Ajuntament. “Me n’alegro 
perquè també és una manera 

de promoure la tradició del 
pessebre”, ha dit.

Laura Grau | Redacció

Josep Maria Pons, a casa seva, amb alguns dels diorames que ha fet al llarg dels anys
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Una de les cites clàssiques del 
calendari nadalenc és l’exposi-
ció de pessebres i diorames que 
organitza l’Agrupació de Pesse-
bristes de Montcada i Reixac a 
l’entrada de l’Església de Santa 
Engràcia. Enguany la mostra es-
tarà formada per 11 diorames, 
tots ells d’autors montcadencs. 
Un dels components de l’enti-
tat, Jaume Aregall, ha destacat 
que a l’exposició “es barregen 
representacions clàssiques del 
pessebre tradicional amb es-
cenes nadalenques actuals”.

Nous materials. La major part 
dels pessebres estan fets amb 
guix i porexpan, tot i que també 
hi ha autors que introdueixen 

nous materials com els taps de 
suro i la pasta de paper. “No hi 
faltarà el pessebre de tota la 
vida, fet amb molsa i suro na-
turals”, ha afegit Aregall. 
Aquest any l’Agrupació recu-
pera el pessebre de grans di-
mensions (de 2,5m x 2m), que 
l’any passat no es va poder fer. 
També s’ha millorat l’acústica 
per tal que els visitants puguin 
escoltar correctament la música 
nadalenca que ambientarà la 
sala.  L’entitat convoca un any 
més el concurs “Fixa-t’hi al de-
tall” que premia els visitants que 
trobin els elements que es dema-
nen repartits entre els dio rames. 
La mostra s’inaugurarà  l’11 de 
desembre i es podrà visitar fi ns 
al 6 de gener.

Laura Grau | Redacció

Onze autors montcadencs 
participen a la mostra

EXPOSICIÓ DE PESSEBRES

L’Agrupació de Pessebristes recupera el diorama de gran tamany

Un dels socis de l’Agrupació de Pessebristes, Joan López, treballant en el seu pessebre 
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FUNDACIÓ CULTURAL

Nova edició de la revista ‘Quaderns’
La publicació inclou un document inèdit sobre l’actuació de les tropes franceses a Montcada

POSTAL OFICIAL

La Fundació Cultural presenta-
rà el 16 de desembre al seu local 
el número 19 de la revista de di-
vulgació històrica ‘Quaderns’. 
La publicació inclou  un docu-
ment inèdit sobre la destrucció 
que va comportar el pas de les 
tropes franceses per Montcada 
i Reixac durant la Guerra del 

Francès. El tema del reportatge 
central és Mas Rampinyo i la 
seva evolució. També hi ha un 
article sobre el col·legi La Salle 
amb motiu del seu centenari i 
sobre l’Escola Indutrial, l’antic 
institut ‘25 de setembre’. L’ac-
te, que començarà a les 20h, 
inclourà una xerrada a càrrec 
de Jordi Pablo, estudiós de les 

tradicions catalanes, que parla-
rà sobre el Nadal i el consumis-
me i la inauguració del pessebre 
que presidirà la seu de l’entitat 
durant totes les festes. Els dies 
19 i 20 de desembre la Funda-
ció organitza les últimes visites 
guiades a Barcelona, concreta-
ment a la Rambla de Catalunya 
i al carrer Petritxol.

Laura Grau | Redacció
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Ignacio Martínez de Pisón: “Aspiro 
a ser un bon narrador d’històries”
L’autor, d’origen aragonès, barreja a les seves novel·les l’assaig històric, el reportatge i la fi cció

JORNADA LITERÀRIA MASOLIVER

El novel·lista Ignacio Martínez 
de Pisón (Saragossa, 1960) va 
ser l’autor convidat de la IX 
Jornada Juan Ramón Masoli-
ver que la Fundació que porta 
el nom de l’erudit va organit-
zar a la Casa de la Vila el 24 
de novembre. L’acte va ser 
conduït per l’escriptor i crític 
literari, Juan Antonio Masoli-
ver Ródenas, que va establir un 
diàleg amb l’autor de novel·les 
com Carreteras secundarias (1996) 
–portada al cinema per Emilio 
Martínez Lázaro al 1997– i El 
tiempo de les mujeres (2003). Se-
gons Masoliver, “Pisón és un 
dels autors pioners d’un nou 
gènere literari –que també han 
explorat autors com Javier Cer-
cas i Antonio Muñoz Molina– 
que fusiona l’assaig històric, 
el reportatge periodístic i la 
fi cció”. 

Nous. L’autor aragonès està in-
teressat en la Guerra Civil espa-
nyola, tema de les seves princi-

pals novel·les i assajos. Una de 
les més aclamades per la crítica, 
Dientes de leche (2008), narra la 
història de Raffaele Cameroni, 
un feixista italià que arriba a 
Espanya al 1937 amb 80.000 
compatriotes per lluitar contra 
la República. “Aquest episodi 
és desconegut per la majoria 
i em va interessar indagar en 
les raons del bàndol nacio-
nal”, va explicar. Pisón va ma-

nifestar la seva admiració per 
la tradició novel·lística norda-
mericana, bàsicament realista, 
amb la qual se sent molt iden-
tifi cat “perquè no hi ha autors 
amb el glamour dels Premis 
Nobel, però sí bons narradors 
d’històries i això és el que jo 
aspiro a ser”. La Fundació pre-
para per l’any vinent la celebra-
ció del centenari del naixement 
de Juan Ramón Masoliver.

Laura Grau | Montcada

La Casa de la Vila acull 
el XIIIè Mercat d’Art
Una quinzena d’artistes montcadencs participa en la iniciativa

Tertúlia amb Patrícia 
Gabancho i el Cercle

LLIBRES

La periodista parlarà de l’assaig ‘Crònica de la independència’

ART PER REGALAR

El Cercle Cultural porta a 
Montcada la periodista i escrip-
tora Patrícia Gabancho (Bue-
nos Aires, 1952) per parlar del 
llibre Crònica de la independència 
(La butxaca, 2009). L’acte tin-
drà lloc el 27 de novembre a 
la Casa de la Vila (20h). Amb 
aquest assaig, Gabancho va ser 
l’autora catalana en la categoria 
de no fi cció que més llibres va 

vendre per Sant Jordi. Filla de 
l’intel·lectual argentí Abelardo 
F. Gabancho, va estudiar llen-
gua catalana al casal català de 
Buenos Aires i als 20 anys es 
va traslladar a Catalunya. Ha 
publicat llibres sobre història i 
urbanisme, col·labora amb di-
versos mitjans de premsa escri-
ta i ràdio i està vinculada amb 
plataformes i iniciatives de ca-
ràcter sobiranista. 

Laura Grau | Redacció

Patrícia Gabancho (Buenos Aires, 1952) viu i treballa  a Barcelona des dels 20 anys
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El 16 de desembre s’inaugura a 
la Casa de la Vila el XIIIè Mer-
cat d’Art, en el qual participen 
una quinzena d’artistes montca-
dencs, la majoria pintors, però 
també escultors i fotògrafs. Els 
autors que han sol·licitat formar 
part de la mostra són Susana 
Vila, M. Teresa Gràcia, Rosa 
Rafecas, Francisco Sànchez, 
Reme Medina, Ana Dulcet, Jor-
di Salat, Susana Aranda, Maria 
Carmona, José M. Palacio, Cris-
tina Jordà i Josep Maria Pons. 

Un any més l’objectiu del Mer-
cat d’Art és que el públic s’animi 
a comprar obres artístiques com 
a regal de Nadal i Reis. Per això 
el preu de les peces exposades 
no pot superar els 300 euros. 
La iniciativa també pretén que 
els artistes puguin donar-se a co-
nèixer i exposar en un equipa-
ment municipal. La regidora de 
Cultura, Amèlia Morral (CiU), 
confi a que les compres augmen-
tin ja que “volem potenciar el 
concepte de mercat on es pot 
comprar art”.

Laura Grau | Redacció

L’escriptor Ignacio Martínez de Pisón, a l’esquerra, amb el crític literari Juan Antonio Masoliver
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El Mercat d’Art és una oportunitat per comprar obres d’artistes locals a preus assequibles
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el retro-visor Laura Grau
Fundació Cultural

Per Santa Llúcia, patrona de les cosidores, l’Abi acollia un ball per triar ‘Miss Modistilla’ 

Sense formar part estrictament 
del Nadal, ni tan sols de l’hivern, 
la diada Santa Llúcia –el 13 de 
desembre– marca l’inici de la 
preparació de les festes nadalen-
ques. A més de la tradicional Fira 
de Santa Llúcia, que a Montcada 
i Reixac es va deixar de fer l’any 
passat, per aquestes dates moltes 
poblacions celebraven l’elecció 
de “Miss Modistilla”, ja que San-
ta Llúcia, a més de ser la patrona 
dels invidents, també ho és de 
les modistes, una professió que 
històricament –sobretot quan no 
hi havia llum elèctrica– acabava 
causant problemes de visió a les 
dones que s’hi dedicaven. El con-
curs de bellesa, instaurat a mitjans 
dels anys quaranta, tenia lloc en 
el marc d’una festa que es feia 
a l’Abi oberta a tots els joves del 
municipi. 

Votació masculina. Les noies, que 
no necessàriament havien de ser 
modistes, es vestien de gala i re-
partien entre els nois que els hi 
demanaven els sis balls de què 
solien constar les festes –a cada 
ball sonaven quatre temes mu-

sicals. Durant els balls, un jurat 
format per prohoms del municipi, 
la majoria vinculats a l’Abi, obser-
vava les joves i feia una votació per 
decidir quina era mereixedora del 
títol. A la mitja part, el jurat eme-
tia el veredicte i algun personatge 
famós, convidat per a l’ocasió, era 
l’encarregat de lliurar el premi a 
la guanyadora. Margarida Canals, 
que va ser “Miss Modistilla” al 
1954, recorda que aquesta festa 
tenia molt èxit: “No hi anaves per 

guanyar el premi sinó per ballar 
i passar-t’ho bé”. El periodista de 
Ràdio Barcelona Manuel R. Cabe-
llo va fer de mestre de cerimònies 
aquell any i va lliurar rams de fl ors 
a Canals, que treballava de sargi-
dora, i a les seves dames d’honor, 
Carmen Alcácer i Amparo Conde. 
Tres anys més tard Canals va ser 
Pubilla de Montcada i Reixac. “En 
aquella època era la màxima il-
lusió per a una noia. Ara les co-
ses han canviat”, remarca.

Premi a la modista més bufona

Cabello amb Margarida Canals i les seves dames d’honor, Carmen Alcácer i Amparo Conde.
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El Kursaal acollirà el 10 de desembre, Dia Internacional dels Drets Hu-
mans, un concert a càrrec del Cor de Gospel de Gràcia que dirigeix Dani 
Alonso (21.30h). Amb el lema “Cantem pels drets humans, el somni con-
tinua”, aquesta és la cinquena edició del concert que en les quatre an-
teriors edicions havia organitzat l’AV de Can Sant Joan i que enguany ha 
assumit la Regidoria d’Integració, Cooperació i Solidaritat, coincidint amb 
el 60è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans. L’entrada 
al concert és gratuïta | LG

> Concert de gospel pels drets humans

> Rutes turístiques pel Vallès Occidental
Cadascun dels 23 municipis de la co-
marca té algun element turístic inte-
ressant i compta amb espais naturals 
que conviden a fer excursions i sorti-
des. La Guia de rutes del Vallès Na-
tural, que edita el Consell Comarcal 
del Vallès Occidental, recull aquesta 
àmplia oferta i la posa a l’abast de 
la ciutadania. La publicació es pot 
obtenir gratuïtament al Kursaal, on 
fi ns al 29 de novembre s’exposen les 
millors imatges del  5è Concurs Foto-
gràfi c Vallès Natural. Es tracta de 50 
instantànies que permeten descobrir 
racons insòlits i poc coneguts de la 
comarca | PA

L’Agrupació Sardanista de Terra Nostra celebra el 8 de desembre la festa 
del seu 34è aniversari. El programa començarà amb una missa a la pa-
rròquia de Santa Maria de Montcada (11.30h). A partir del migdia el Gran 
Casino de Terra Nostra acollirà una audició de sardanes amb la Cobla La 
Nova Vallès, un dinar de germanor (15h) i una cantada d’havaneres amb 
el grup La Barretina (18h) | LR

> 34è aniversari de l’Agrupació Sardanista
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Un gol de cap a la sortida d’una 
falta a la primera part i un altre 
de llençament directe a la segona 
van apagar les il·lusions del CD 
Montcada en la darrera visita al 
camp de la Montañesa. El joc 
dels homes que ara entrena Jau-
me Creixell millora partit a par-
tit. Hi ha entrega al camp però 
encara li costa defi nir en els úl-
tims metres. La Montañesa, per 
contra, va ser letal.  
Quinze dies abans, el Montcada 
va resoldre amb fermesa el duel 
contra el Marianao a casa, on es 
va imposar per tres gols a 1, en 
el partit que signifi cava el debut 
a la banqueta de Creixell. 

Fora del descens directe. El tèc-
nic opina que s’està fent un 
gran treball. “Que ningú no 
es pensi que aconseguirem la 
permanència en un mes, però 
tenim temps sufi cient com per 
salvar la categoria”, ha afi rmat 
Creixell. El vicepresident de 
l’entitat, Fernando Mateo, està 
convençut que la dinàmica can-
viarà: “Hi tenim total confi ança, 
ha millorat el joc i els xavals es 
buiden a cada partit”. 
De moment, l’equip ha sortit 
de les places de descens direc-
te, i amb vuit punts s’ha situat 
quart per la cua, amb dos punts 
d’avantatge sobre els tres equips 
que tanquen la classifi cació.

Lluís Maldonado | Redacció

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

Esports
laveu.cat/esports

EL LEE YOUNG, ALS PODIS
Els taekwondistes guanyen 
tres medalles a l’europeu
i esperen resultats al mundial

LA SALLE GUANYA A CASA
El sènior masculí supera La Roca i 
suma la primera victòria al pavelló 
Miquel Poblet aquesta temporada

PÀG. 28 PÀG. 28

Dos gols a pilota aturada 
sentencien el Montcada 
El nou tècnic debuta guanyant el Marianao (3-1) i perdent contra la Montañesa (2-0)

Jaume Creixell i el capità Paco Tamudo conversen abans de sortir al camp contra el Marianao
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Un gol d’Abdul dóna tres punts 
vitals a La Unió contra el Molletense 

Un gol d’Abdul contra el Mo-
lletense va servir per trencar 
la ratxa negativa de resultats 
de La Unió, que portava qua-
tre jornades sense conèixer la 
victòria. “No hi havia marge 
d’error, necessitàvem els tres 
punts per respirar i sortir de 
la zona delicada de la clas-
sifi cació”, va afi rmar el tècnic 
Quique Berlinghieri. I és que la 

victòria, a més d’apropar els de 
Can Sant Joan a la zona mitja 
alta, aporta tranquil·litat i mo-
tivació: “L’equip no només 
creu en ell com fi ns ara, sinó 
que demostra que quan som 
capaços de mantenir la con-
centració defensiva, anem a 
més”, va subratllar el tècnic. 
Els tres punts vitals contra el 
Molletense carreguen de mo-
ral la plantilla per plantar-se la 

propera setmana al camp del 
Júpiter, i ser capaços d’enfi lar el 
camí cap a la part alta del grup. 

Ensopegada a Llefi à. En l’an-
terior jornada, el Llefi à va re-
muntar el Sant Joan al segon 
temps (3-1). Abdul va avançar 
La Unió, però els badalonins 
van capgirar el marcador amb 
un gol fantasma, un a la contra 
i una falta directa.

Lluís Maldonado | Redacció

Els de Can Sant Joan tornen a guanyar després de quatre jornades sense fer-ho

FUTBOL. PRIMERA TERRITORIAL
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Sergio Hermoso condueix el joc d’atac en un contracop del partit contra el Montmeló

 noves incorporacions

El CD Montcada ha incorporat 
a la plantilla dos nous jugadors 
per reforçar l’equip. Es trac-
ta dels davanters Ivan Peral-
ta, de 19 anys i procedent de 
l’Hospitalet, i de Carlos Esquivel 
‘Charly’, de 32 anys que jugava 
a la UE Sants i que també ha mi-
litat en clubs com el Badalona, 
el Samboià, el Mataró i el Cor-
nellà. “El primer és jove i molt 
ràpid, mentre que el segon pot 
aportar experiència”, ha dit 
Jaume Creixell. La directiva ha 
donat la baixa a David Martínez i 
José Andreo | SA
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Ni les baixes de Mario i Jona-
than, lesionats, van frenar el 
Mausa, que va tornar a golejar 
a casa a la Unión amb un bany 
de gols (9-3). L’entrenador, 
Juan Antonio Jaro, té clar que 
al Miquel Poblet l’equip no 
podia cedir més punts, “S’està 
treballant molt bé i hem de 
convertir la nostra pista en 
un fortí”, va explicar. “Les da-
rreres victòries a casa donen 

molta confi ança i sabíem que 
els resultats, tard o d’hora, 
havien d’arribar”, conclou. 
En l’anterior jornada, el Mausa 
va dominar a la pista del Bosco 
Rocaforta, però el partit va aca-
bar amb empat a 2. La plantilla 
només pensa ara en el dífi cil 
desplaçament la propera jorna-
da a la pista del líder, el Lliçà, 
on els montcadencs intentaran 
seguir amb la dinàmica positi-
va i poder donar la sorpresa. 

L’Escola suma la primera 
victòria de la temporada
Les de Gerard Taulé han aconseguit un triomf i un empat en els dos darrers xocs

El femení de l’Escola va deixar 
escapar dos punts al darrer par-
tit en el temps afegit contra el 
Vic (2-2), que el podien haver 
situat per primer cop a la lliga 
fora de les posicions del descens. 
I és que fa quinze dies, l’equip 
va sumar la primera victòria a 
la lliga contra el Blanes (3-0).
“L’empat no és un mal resul-
tat, seguim sumant punts i la 
línia és ascendent”, va afi rmar 
el tècnic, Gerard Taulé, qui 
espera donar la sorpresa en la 
visita al camp del Sant Andreu, 
un dels favorits de la categoria: 
“Ja hem demostrat que no 
som el pitjor equip i que po-
dem salvar la situació amb 
confi ança i esforç”, ha advertit 
l’entrenador local. 

Lluís Maldonado  | Redacció
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Ana Escudero intenta contrar una pilota a la banda en presència del tècnic, Gerard Taulé 

FUTBOL FEMENÍ

BÀSQUET. PRIMERA CATALANA

Un Valentine hipermotivat guanya 
a la pista del líder, el Palamós

El que semblava impossible fi ns 
aquesta jornada ja no ho és. El 
Valentine ha sumat la primera 
victòria fora de casa, i ho ha fet 
imposant-se per la mínima a la 
pista del líder, el Palamós, per 81 
a 82, en un fi nal de partit ajustat. 
Els montcadencs han guanyat el 
primer matx a domicili coinci-
dint amb el debut de Joan Cor-
tés a la banqueta, en substitució 
de Miguel Ángel Cortón, qui va 
ser destituït el 19 de novembre
Al fi nal del matx, el tècnic es 

mostrava satisfet per l’actitud 
de tota la plantilla: “La clau ha 
estat l’actitud, el ritme ha estat 
competitiu i la defensa indivi-
dual”, va explicar Cortés. El 
capità de l’equip, Raúl Ortega, 
va afegir la seva visió particular: 
“El canvi ha estat d’actitud, 
érem 5 jugadors motivats en 
pista, i 6 encara molt més, a la 
banqueta”. 

Miguel Ángel Cortón, destituït. La 
directiva del CB Montcada va 
decidir destituir Cortón perquè 

“els resultats estaven per sota 
de les expectatives i les possi-
bilitats del bloc”, va indicar la 
presidenta, Rosa Olivares, qui 
–a banda d’agrair la feina feta 
per Cortón– va explicar que 
s’havia de prendre una decisió 
perquè l’objectiu inicial de la 
temporada era estar entre els 
primers i optar a l’ascens de ca-
tegoria. 
Joan Cortés confi a estar en la 
part alta introduint alguns can-
vis en la dinàmica d’un equip 
jove i amb ganes.

Lluís Maldonado  | Redacció

Joan Cortés debuta a la banqueta amb la primera victòria fora de casa per 81 a 82

Ivan Costa imposa la seva superiotat sota l’anella i encistella sota la pressió rival
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Lluís Maldonado  | Redacció

FUTBOL SALA. PRIMERA NACIONAL B

La plantilla només pensa ara en el proper desplaçament a la pista del líder, el Lliçà
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> El Santa Maria frena en sec els bons resultats
L’equip de Terra Nostra ha perdut els dos darrers partits que ha 
disputat. En l’últim enfrontament va caure a casa contra el Saba-
dell Nord per 0 a 3. Un penal fallat per Fran i la seva posterior ex-
pulsió al minut 35 de la primera part van condicionar, i molt, el joc 
del Santa Maria. “Una derrota és sempre amarga, però estic en 
part satisfet perquè s’ha lluitat en tot moment”,  va dir l’entrena-
dor local, Miguel Argüelles.  En la jornada anterior, l’equip va sortir 
golejat per  5 a 1 del camp del Can Déu i on el tècnic va acabar 
molest pel baix rendiment de la plantilla a la segona part  | LM

Els homes de Jaro s’imposen 9 a 3 a la Unión de Santa Coloma

El Mausa culmina un altre 
gran partit amb golejada 

El secretari tècnic del FC Barce-
lona de bàsquet, Joan “Chichi” 
Creus, va oferir el dia 23 una 
xerrada a la sala d’actes del col-
legi La Salle en el marc del cen-
tenari del centre educatiu. Amb 
una dilatada trajectòria, Creus és 
una de les fi gures més destacades 
del bàsquet català | SA

Xerrada de 
‘Chichi’ Creus 
a La Salle

‘Chichi’ Creus durant la seva intervenció
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El Club Lee Young guanya una plata i dos 
bronzes al Campionat d’Europa de pumse

TAEKWONDO

Amb bon joc, tranquil·litat i 
efectivitat de cara a porteria. 
Així va sumar La Salle la pri-
mera victòria aquesta tempora-
da a casa contra La Roca per 
35 a 30. I això que el partit no 
va començar amb bons presa-
gis. Dídac de la Torre només 
va poder comptar amb una 
plantilla justa d’11 jugadors. 
A la segona meitat, La Sa-
lle va tenir més efectivitat de 
cara a porteria, va intensifi car 
la defensa i, en atacs ràpids i 
fàcils, va poder anar sumant 
gols. Pau Maresma va lide-
rar l’extraordinari bon joc i 
l’efectivitat en atac. 

Bon joc sense recompensa. Les 
expulsions no van castigar 
l’equip com va passar una se-
tmana abans amb la derrota al 
Miquel Poblet contra el Grano-
llers (23-26) i en què La Salle 
va deixar escapar la victòria  al 
segon temps. El rival va apro-
fi tar el desgast físic i la falta 
d’encert per remuntar en els 
últims cinc minuts i endur-se la 
victòria.
El tècnic, Dídac de la Torre, re-
coneix la importància de la pri-
mera victòria a casa: “L’equip 
estava treballant bé, però la 
feblesa als darrers instants de 
joc i les expulsions ens han 
perjudicat”. 

Els taekwondistes participen fi ns al 4 de desembre al Mundial

Una gran segona part 
permet el primer triomf 
a casa contra la Roca 

Els taekwondistes del Club Lee 
Young Montcada han guanyat tres 
medalles al Campionat d’Europa 
de pumse, disputat de l’11 al 16 
de novembre a Portimao (Portu-
gal). El júnior masculí Alberto Jo 
Lee va acabar en tercera posició 
després de lluitar pel guardó d’or 
fi ns a l’últim moment amb els 
competidors d’Alemanya, França 
i Turquia. D’altra banda, la júnior 
femení Jennifer Álvarez va fi nalit-
zar en cinquè lloc.
Pel que fa als trios masculins, el 
conjunt de 14 a 35 anys format 
per Alberto Jo Lee, José Manuel 
Ramon i José Luis Astudillo van 
obtenir la medalla de bronze, 

mentre que l’equip de més de 36 
anys composat per José Antonio 
Santiago, Bernardo Hidalgo i 
Diego Carrillo van aconseguir 
el guardó de plata a tan sols una 
dècima del primer classifi cat, que 
va ser el bloc turc. L’entrenador 
de la selecció espanyola de pum-
se de taekwondo és el montca-
denc José Santiago, el director 
del Lee Young Montcada, qui 
s’ha mostrat molt content amb 
els resultats obtinguts. Per selec-
cions, Espanya va ser la primera 
del rànquing.
El conjunt estatal participa en el 
moment de tancar aquesta edició 
en el Mundial, que es fa fi ns al 4 
de desembre a El Caire (Egipte).

Lluís Maldonado | Redacció

L’equip de Dídac de la Torre va guanyar per 35 a 30

HANDBOL. LLIGA CATALANA

Sílvia Alquézar | Redacció

Els representants del club després del campionat
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La Joventut Atlètica Montcada 
(JAM) ha aconseguit bons re-
sultats al cros de Santa Coloma 
de Farners, disputat el 15 de 
novembre, amb dues medallas 
d’or i dues de plata. Els dos at-
letes que van pujar al més alt de 
pòdium van ser el juvenil Aitor 
Martín i l’infantil Yeli Sagna. En 
segon lloc van acabar el sènior 
Carles Cera i el júnior Oualid 
Nassiri. 

Altres curses. La JAM també va 
participar el dia 14 a les Cinc 
Milles Nocturnes de Cerda-
nyola, on el club montcadenc 
va acabar en tretzena posició. 
A nivell individual, l’atleta més 
destacat va ser Carlos Carrillo, 
que va arribar en la posició 99 
amb un temps de 34 minuts i 31 
segons | SA

Bons resultats 
de la JAM al cros 
de Santa Coloma
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> El femení certifi ca la quarta victòria en 5 partits
La Salle va sumar una nova victòria en el seu desplaçament a Sant 
Esteve de Palautordera (13-18) en un duel amb dues parts ben 
diferenciades: una primera on es van imposar les defenses, i una 
segona on La Salle va intensifi car l’atac i va imposar la seva supe-
rioritat.  L’equip confi rma que està trobant la seva línia de joc, amb 
quatre victòries en cinc partits. En el xoc previ, les montcadenques 
van superar a casa el Sant Pedor (22-13) amb autoritat defensiva.  
Tot i que l’equip acumula força baixes, el cos tècnic es mostra molt 
satisfet amb el rendiment de les jugadores que estan assumint la 
responsabilitat del joc | LM

El pavelló Miquel Poblet acolli-
rà el 29 de novembre la prime-
ra edició del Trofeu de Balls de 
Saló Vila de Montcada, orga-
nitzat per l’Ajuntament i el club 
Endansa. Hi competiran unes 
300 parelles en les modalitats de 
llatins –samba, txa-txa-txa, rum-
ba, fi ve i pas doble– i estàndards 
–vals anglès i vienès, quick step, 
tango i slow fox. La competició, 
que es desenvoluparà al llarg de 
tot el dia, comptarà amb la parti-
cipació d’una desena de parelles 
locals, entre les quals destaca 
la formada per Neus Mestres i 
Itxasai Mediavilla, que recent-
ment van acabar a la vuitena 
posició al Campionat del Món, 
disputat a la Xina, i tercers al 
Campionat de Viena  | SA

El pavelló acull 
un trofeu de 
balls de saló
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Sílvia Alquézar | Redacció

BÀSQUET

HANDBOL. CH La Salle

El sènior B de La Salle no 
ha començat fi  la tempora-
da, ja que es troba a la pe-
núltima posició del Grup 
Sisè de Tercera Catalana 
amb només 2 punts des-
prés d’haver-se disputat sis 
jornades. Als dos darrers 
partits, els montcadencs 
van perdre a la pista de 
La Salle Bonanova, els pri-

mers classifi cats, per 20 a 
35. Una setmana més tard, 
els homes que entrena Juan 
Manuel Fernández van 
caure derrotats a la pista 
del Rubí per 33 a 28. En 
el proper enfrontament, la 
Salle rebrà la visita al pave-
lló Miquel Poblet del Sant 
Andreu de la Barca, el se-
gon classifi cat empatat a 8 
punts amb el líder.

Sílvia Alquézar | Redacció

> El Mausa manté el lideratge
El FS Mausa B –a la foto– es manté primer del Grup Sisè 
de Tercera Divisió amb 15 punts, després d’haver su-
mat dues noves victòries contra el DAE per 3-7 i davant 
del Castellterçol per 13-1. D’altra banda, l’EF Montcada 
es troba al novè lloc del Grup Segon de Segona amb 6 
punts. Els montcadencs van perdre contra l’Aiguafreda 
per 3-4 i amb el Quatre Camins per 10-6 | SA

L’equip sènior A de l’Elvira-
La Salle va guanyar el B. 
Montseny-CEB Can Sant 
Joan per 49 a 61 en el derbi 
montcadenc corresponent 
al Grup Cinquè del Cam-
pionat de Catalunya Ter-
ritorial, que es va disputar 
al pavelló Miquel Poblet el 
22 de novembre. El conjunt 
de Mas Rampinyo va ser el 
clar dominador de l’enfron-
tament, i va anar sempre per 
davant en el marcador amb 
diferències inicials ja superi-
ors als 10 punts. El fet que 
va decantar la balança cap a 
l’Elvira va ser el seu millor 

percentatge ofensiu, ja que 
els homes de Can Sant Joan 
van cometre més errades 
des dels llançaments exteri-
ors. A l’últim quart, l’equip 
visitant va poder maquillar 
el resultat gràcies a una 
millora en atac deixant 
l’electrònic en el defi nitiu 
49 a 61. L’Elvira és cinquè 
amb 6 victòries i 2 derrotes, 
mentre que el Montseny-
Can Sant Joan és al vuitè 
lloc amb 4 ensopegades i 4 
triomfs. A la pròxima jorna-
da, l’Elvira jugarà contra el 
Badalona C a casa i el Can 
Sant Joan amb el Montmeló 
a domicili.Una jugada del derbi montcadenc entre l’Elvira i el Can Sant Joan 

A l’últim matx, els locals van perdre a Rubí per 33-28

El resultat fi nal del partit va ser de 49 a 61

El sènior B és penúltim 
amb només 2 punts 

L’Elvira guanya el derbi 
amb el Can Sant Joan 

> Primera victòria del Can Cuiàs A
El sènior A del Can Cuiàs ha aconseguit la primera victòria 
a la lliga després de superar el Cerdanyola –un dels equips 
forts del grup– per 8-6 en un matx vibrant que va atreure 
força públic. Els locals van reaccionar a un gol matiner del 
rival per arribar a un parcial de 4-1 que els cerdanyolencs 
van retallar fi ns al 4-3 abans del descans. A la represa, el Can 
Cuiàs A va posar en l’electrònic un 7-4, amb la posterior reac-
ció visitant fi ns al 7-6. El conjunt dirigit per Matías Ruiz no es 
va posar nerviós i va aconseguir el defi nitiu 8-6. Van marcar 
Ivan (4), Eric (2), Rafa i José Mari. “Necessitàvem el triomf. 
Ha estat un partit molt complert en defensa i en atac”, ha 
dit l’entrenador. El Can Cuiàs A és desè del Grup Quart de Pri-
mera Divisió amb 5 punts. D’altra banda, el sènior B del Can 
Cuiàs que va empatar a sis gols a la pista del Nova del Boet i 
va perdre per 3-0 a Premià, és penúltim amb 4 punts | SA

La Salle B només ha sumat 2 punts
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Amb menys propostes lú-
diques a causa de la con-
juntura econòmica però 
amb la mateixa il·lusió de 
tots els anys es van presen-
tar el 21 de novembre els 
Jocs Escolars 2009-2010, 
amb una festa al pavelló 
Miquel Poblet organitza-
da per l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME) i 
el Consell de l’Esport Es-
colar de Montcada i Rei-
xac (CDEM), amb la col-
laboració de les AMPA i 
les entitats esportives. 
Més de 700 infants i joves 
participaran aquesta tem-
porada a les diverses com-
peticions locals i comar-
cals, en les disciplines de 
bàsquet, futbol sala, hand-
bol, gimnàstica rítmica i 
atletisme. “Sense la tasca 
dels monitors i sense el 
suport de les famílies no 
seria possible continuar 
endavant”, va subratllar 

el president del CDEM, 
Agustín Fuertes, en el torn 
de parlaments. 
La desfi lada de tots els 
equips d’escoles i clubs va 
donar el tret de sortida a la 
celebració. Durant el recor-
regut, els participants van 
saludar els seus familiars 
i amics, que van omplir la 
graderia del pavelló de gom 
a gom per veure la posada 
de llarg dels Jocs Escolars. 
“Esperem que aquest any 
sigui igual de bo o millor 
que els anteriors”, va des-
tacar el president de l’IME 
i regidor d’Esports, Juan 
Parra (PSC), qui també va 
agrair la tasca del CDEM. 
Tots els equips participants 
van rebre, de part de les au-
toritats, un lot de material 
esportiu per part de l’orga-
nització. La festa va cloure 
amb una exhibició de les 
activitats esportives que es 
practicaran al llarg de la 
temporada.

NOVA TEMPORADA 

Alumnes del CEIP El Turó durant la desfi lada al pavelló Miquel Poblet

Silvia Díaz  | Pla d’en Coll

El cadet masculí A planta 
cara als dos primers del grup

L’equip cadet masculí A 
del CB Montcada va plan-
tar cara als dos líders del 
Grup Tercer de Nivell 
A, tot i que no va poder 
endur-se un resultat posi-
tiu malgrat haver millo-
rat el seu joc respecte les 
primeres jornades en què 
perdia per derrotes àm-
plies. Els montcadencs, 

entrenats per Beni López 
–que compagina el càrrec 
amb el de segon entrena-
dor del primer equip del 
Valentine– van perdre 
contra el Granollers per 
54-41 i davant del Círcol 
Catòlic de Badalona per 
60-65. “Estic molt content 
amb la seva evolució”, ha 
manifestat el tècnic, qui 
espera poder mantenir 

amb tranquil·litat la cate-
goria. La plantilla està for-
mada per jugadors de 15 
anys “que encara s’han 
d’acabar d’acoplar al 
meu sistema i la meva 
disciplina”, ha dit López. 
A les darreres setma-
nes, les lesions i la grip 
han provocat nombroses 
baixes als entrenaments i 
als partits. 

Sílvia Alquézar  | Redacció

L’equip benjamí de 
l’Elvira-La Salle de la sec-
ció de futbol sala –creada 
aquesta temporada– es tro-
ba en la fase d’acoplament. 
El conjunt local no estan 
aconseguint bons resultats, 
tot i que els jugadors han 
millorat respecte l’inici de 
la competició. Els montca-
dencs juguen al Grup Pri-
mer de Primera Divisió, 
on es troben a la penúltima 
posició amb 3 punts. A les 

darreres jornades, l’equip 
va perdre a la pista del Gar-
cía FS B per 5-0 i davant 
del Montmeló per 1-6.

Baixa. L’Elvira ha retirat 
de la competició l’equip 
sots-21 A masculí de bàs-
quet “per motius disci-
plinaris i de caràcter in-
tern”, segons el club, que 
també ha dit que no farà 
cap comentari respecte a la 
decisió de desfer el conjunt 
que jugava al nivell A2.

El benjamí de futbol 
sala, en rodatge

AE ELVIRA-LA SALLE

Sílvia Alquézar  | Redacció
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La festa dels Jocs Escolars es viu 
amb la mateixa il·lusió, tot i la crisi
La presentació, amb menys propostes lúdiques per la conjuntura econòmica, es va fer el dia 21

> El partit del preinfantil s’ajorna 
per les nombroses baixes per grip
La grip ha fet acte de presència en l’equip preinfantil femení del 
Club Escola de Bàsquet Can Sant Joan, que va haver d’ajornar 
el seu últim partit de lliga perquè hi havia moltes jugadores 
afectades. A la jornada anterior, el conjunt femení va perdre a 
la pista del Sant Celoni per 62 a 31. Pel que fa al bloc cadet –a 
la foto, el CEB Can Sant Joan va caure derrotat a casa contra el 
Canovelles per 60-90 i a la pista del Centelles per un resultat 
ajustat (59-57) | SA
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L’Elvira-La Salle ha creat aquesta temporada un benjamí de futbol sala
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El cadet A  ha millorat el joc
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BÀSQUET. CB MONTCADA

L’equip de Beni López va perdre de pocs punts amb el Granollers i el Badalona

> Homenatge a Susanna Moreno
Un dels moments més emotiu de la festa va ser l’homenatge 
que l’IME i el CDEM van fer a Susanna Moreno –al centre de 
la imatge– qui des del 2003 i fi ns la temporada passada va 
ser la coordinadora de l’esport escolar al municipi. Moreno 
va encapçalar un replantejament global de l’activitat per tal 
d’impulsar-la i implicar-hi més infants, escoles i clubs: “Em 
va fer molta il·lusió que em cridessin per dinamitzar una 
activitat a la que sempre he estat vinculada” | SD

> Èxit local al torneig català de karate
El Shi-Kan Montcada ha guan-
yat cinc medalles al Campio-
nat de Catalunya de karate 
de kyus en la modalitat de 
combat, celebrat a Vilanova i 
la Geltrú el 21 de novembre. 
Cristina Sánchez i Judith Cal-
zado van obtenir la plata, men-
tre que Jordi Acedo, Jaber El 
Marzouki i Cristian Vázquez 
–a la foto– van aconseguir el 
bronze. D’altra banda, el mateix dia i al mateix pavelló es va 
disputar el Campionat de Catalunya cadet-júnior i sot-21 de 
combat amb un guardó d’or per a Adil Khella, una plata per a 
Rubén Serrano i un bronze per a Joan Muñoz | SA
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>  Campiones de Catalunya de petanca
La tripleta formada per Evelyn, 
Socorro i Paqui del Club Pe-
tanca Montcada es va procla-
mar campiona de Catalunya 
per equips el 21 de novembre 
a Tarragona. Les tres jugado-
res formen part de l’equip que 
juga al grup Sisè de la Quarta Divisió femenina. D’altra banda, 
el primer equip femení del club que milita a la Primera Divisió 
és segon a la lliga regular | LM
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FUTBOL. EF MONTCADA

L’aleví A es col·loca tercer amb 
el triomf contra el Mollet per 1-0

L’equip aleví A de l’EF 
Montcada s’ha col·locat a 
la tercera posició del Grup 
Desè de Primera Divisió 
després de guanyar el Mo-
llet –un rival que també 
lluita per les primeres posi-
cions– per 1-0. El conjunt 
montcadenc va fer un bon 
partit i va disposar de di-
verses ocasions clares de 
gol. “El resultat podria 
haver estat més ampli”, 
opina l’entrenador, Javier 
Salas, qui ha lloat el bloc 
perquè “juga al futbol bé 
i amb criteri”. L’aleví A 
està format per jugadors 
de segon any en la seva 
majoria que ja fa algunes 
temporades que juguen 

junts. El principal objectiu 
de l’equip és mantenir la 
categoria sense problemes. 
“Molt malament ens han 
d’anar els resultats a 
partir d’ara per baixar”, 
considera Salas, qui aspira 
arribar al màxim. 

Més resultats. El bloc ale-
ví A de l’EF Montcada 
va perdre a la jornada an-
terior al camp de l’Atlètic 
Vallès, el líder, per 1-2, en 
un partit força igualat que 
podria haver guanyat qual-
sevol dels dos conjunts. Al 
pròxim matx, el conjunt 
de Salas es desplaçarà al 
camp del Cardedeu situat 
a la zona mitja baixa de la 
classifi cació.

FUTBOL SALA. FS MAUSA MONTCADA

Sílvia Alquézar | Redacció

L’aleví A perd amb el Barça 
però dóna una bona imatge 

L’equip cadet de l’Associ-
ació Esportiva Can Cuiàs 
va perdre contra el Ràpid 
Santa Coloma per 4-6 en 
un partit dels que fan afi -
ció. Segons el cos tècnic, 
l’equip va millorant, tot 
i que encara es nota que 
és el primer any que es-
tan federats. A la jornada 
ante rior, el conjunt cadet 
va ensopegar a la pista de 
l’Iris Sol Casagemas per 
5-3. El Can Cuiàs es troba 
a l’última posició amb cap 
punt en sis jornades | SA

El cadet del 
Can Cuiàs 
millora el 
seu joc 

FUTBOL SALA

L’aleví A és un equip amb projecció que pot acabar a dalt de la classifi cació
SA
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L’equip aleví A del FS 
Mausa Montcada va per-
dre a la pista del Barça per 
2-0. Tot i la derrota, els 
montcadencs van deixar 
una bona imatge contra 
els blaugrana perquè “els 
jugadors van treballar 
molt bé però els va faltar 
sort de cara a porteria”, 
ha explicat un dels entre-
nadors, Francisco Salazar, 
qui juntament amb Jon 
Serrano dirigeixen un 
grup de nens “que en-
cara està en el procés 
d’acoplament perquè 
hi ha moltes cares no-
ves”, ha afegit Salazar. 
L’objectiu d’aquesta tem-
porada és mantenir la ca-

tegoria de Divisió d’Honor 
sense problemes. L’aleví 
es troba a l’onzena posició 
de la classifi cació amb 6 

punts. A l’última jorna-
da disputada a casa, els 
montcadencs van perdre 
contra el Premià per 2-5.

Sílvia Alquézar | Redacció
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Una jugada del partit entre l’aleví A i el Premià

L’equip infantil de La Salle 
s’ha situat líder en solitari 
després d’haver superat 
per 17 a 21 el Cerdanyola, 
amb el que compartia la 
primera posició del Grup 
Quart de Primera Cata-
lana. Aquesta és la sisena 
victòria consecutiva d’un 
conjunt que es troba invic-
te al capdavant de la clas-
sifi cació. El derbi vallesà 
no va ser un matx gaire 
vistòs, perquè l’important 
era aconseguir la victòria. 
La primera part va acabar 
amb el resultat de 6-8 en 
un partit on va predominar 
sobretot l’aspecte defensiu. 
El segon període va conti-

nuar la mateixa dinàmica 
amb marcadors igualats 
i no va ser fi ns als últims 
minuts quan La Salle va 
sentenciar el partit.

Altres resultats. El con-
junt juvenil va empatar a 
29 gols a la pista del Sant 
Joan Despí i es troba a 
la cinquena posició amb 
5 punts. D’altra banda, 
l’equip cadet va vèncer el 
Sant Quirze per 28 a 23 i 
ocupa l’antepenúltim lloc 
amb 3 punts. En femení, 
les noies de l’equip infantil 
–que encara no ha sumat 
cap punt– van perdre de 
forma contundent contra 
l’OAR Gràcia per 11-35. 

L’infantil es col·loca  
primer en solitari 

HANDBOL. CH LA SALLE

Sílvia Alquézar | Redacció

L’infantil ha encetat la temporada amb una trajectòria espectacular
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> El juvenil de l’EF pateix en defensa
“Ens fan els gols molt fàcilment”, reconeix l’entrenador 
del juvenil de l’EF Montcada, Alejandro Salas, després 
de les últimes dues derrotes al Grup 25 de Segona Di-
visió. L’equip va perdre al camp del Vilamajor per 2-1 i 
davant del Canovelles per 1-3. Segons el tècnic, “de joc 
estem bé, però hem de millorar en defensa perquè ens 
marquen ràpid i després hem d’anar a remolc”. Per la 
seva banda, el juvenil del CD Montcada es manté invic-
te al Grup 24 de Segona Divisió després d’haver sumat 
una nova victòria davant el Santa Perpètua B per 5-2. Els 
montcadencs, entrenats per Juan Meca, ocupen la sego-
na posició amb un partit menys que el Cerdanyola | SA
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El cadet no ha guanyat cap matx
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> Dos triomfs del Multiòpticas Isis
El Multiòpticas Isis A –a la foto– ha aconseguit sumar les dues 
primeres victòries a la lliga de Primera Divisió de korfbal. El 
conjunt local va guanyar el dia 15 el Sant Cugat per 9-11 i, una 
setmana més tard, es va imposar al CK Castellbisbal per 8-12. 
Aquests triomfs són una pilota d’oxígen per al bloc montca-
denc, que s’ha situat a la quarta posició. D’altra banda, el Mul-
tiòpticas Isis B va vèncer el Castellbisbal B per 9-13. Pel que 
fa a l’equip júnior, l’equip dirigit per Lídia Fos va treure un punt 
important en empatar a 11 a la pista de l’UKSA  | SA
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Els montcadencs, dirigits per Javier Salas, esperen no tenir problemes per mantenir-se a Primera Divisió



Jaume Relat
Activista social i cultural. Pertany a una coneguda nissaga de farmacèutics que va començar 
amb el seu pare, Àngel Relat, un home de principis que va inculcar en els seus cinc fi lls un tarannà 
auster i una profunda estimació per Catalunya. Home inquiet i amb un elevat sentit de servei a la 
comunitat, va ser regidor a l’Ajuntament per Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) entre 
el 1979 i 1987. Desencantat de l’experiència municipal, al 1989 abandona la política de partit, 
però no el seu compromís amb el poble i amb el país. Participa activament en la dinamització de 
la vida cultural des d’entitats com l’Associació de La Salle i l’Abi. Fa tres anys ell i una quarantena 
d’exregidors van impulsar la creació de la Plataforma Tracte Just, Soterrament Total per fer realitat 
el projecte que canviarà radicalment la fesomia de Montcada.

“Crec que a Montcada 
li falta qualitat de vida”

Veurem algun dia soterrada la línia 
de França al seu pas per Montcada?
Tinc plena confi ança en el que ens 
ha dit el delegat de Foment a Cata-
lunya, Jordi Prat. Ell veu possible que 
les obres comencin a fi nal de 2010. 
Som conscients que l’economia tra-
vessa moments delicats i que hi po-
dria haver una retallada pressupos-
tària però, per contra, l’obra pública 
crea llocs de feina i, per tant, la con-
juntura també ens pot anar bé.
Imaginem que aquest projecte ja és 
una realitat. Què més li falta al mu-
nicipi?
Crec que li falta qualitat de vida. Els 
ajuntaments tendeixen a fer polítiques 
de grans obres i sovint obliden els as-
pectes que afecten la vida quotidiana 
del ciutadà, que vol caminar per les 
voreres sense trobar-se obstacles ni 
brutícia, sentir-se segur quan passeja 
i no ser víctima d’actituds incíviques, 
davant de les quals l’administració 
hauria de mostrar-se infl exible.

Vostè va ser regidor per CDC a 
l’Ajun tament durant dos mandats. 
Com valora l’experiència?
Quan em vaig afi liar a CDC –que no 
m’atreia per la seva línia conservado-
ra–  vaig posar una condició per for-
mar part de la llista electoral: trobar 
una vintena de persones de tarannà 
progressista disposades a treballar 
pel municipi i sense aspiracions en 
l’àmbit de la política nacional. En en-
trar a l’Ajuntament, com a partit de 
l’oposició, em vaig desencantar. 
Per què? Què és el que va passar? 
Jo creia que tots els partits havíem 
d’acordar unes prioritats i treballar 
plegats per aconseguir-les, però en la 
pràctica les motivacions eren unes al-
tres i la disciplina de partit s’imposava 
–com si no en tingués prou amb la 
disciplina de l’Església! Havíem de 
fer una oposició sistemàtica a totes 
les propostes, independentment que  
en puguessim subscriure bona part. 
Al mateix temps, el govern sempre es 

mostrava reaci a incorporar les nos-
tres aportacions. Tot plegat va fer que 
acabés tip de la política de partit 

Trenta anys després i veient l’actual  
funcionament dels ajuntaments, 
què en pensa?
Un dels mals actuals és l’exagerat 
grau de professionalització de la vida 
política. El governant ha d’estar al 
servei del poble i no convertir la insti-
tució en la seva menjadora particular 
perquè és aleshores quan comença 
la perversió del sistema democràtic 
i apareix la corrupció. Tampoc pot 
estirar més el braç que la màniga i 
buscar ingressos atípics per fi nançar-

se com ha passat amb les operacions 
urbanístiques. 
Com creu que es pot solucionar?
Hem arribat a un nivell de perversió 
del sistema molt gran. Les solucions 
no passen per fer llistes obertes sinó 
per plantejaments més ambiciosos. 
El problema és que els qui remenen 
les cireres no tenen cap interès en 
canviar les coses.
El treball des de la societat civil li ha 
resultat més gratifi cant?
I tant que sí. Recordo especialment  el 
període en que vaig ser president de 
l’Abi, amb una junta de luxe. Hi vaig 
estar 4 ó 5 anys. No m’agrada estar 
més temps ocupant un càrrec perquè 
sense adonar-te et vas convertint en 
un petit dictador. Per això crec que 
tant a la política com a les entitats els 
mandats han d’estar limitats.
Les associacions tampoc passen per 
un bon moment.
Abans les entitats s’havien d’esprèmer 
el magí per obtenir recursos, però te-

nien una llibertat total d’acció. Quan 
comencen a cobrar de l’erari públic 
això canvia i l’esperit crític pot veure’s 
afectat. 
Ser farmacèutic va ser vocació o im-
posició paterna?  
Com no tenia cap vocació concreta, el 
meu pare va aplicar el seu sentit prag-
màtic de la vida i em va dir que si em 
dedicava a aquest camp em podria 
ajudar. Sempre he treballat a gust en 
la indústria farmacèutica, tot i que en 
els últims anys la profusió de “trepes” 
em va començar a molestar –pensava 
que els mèrits propis eren sufi cients 
per progressar. Al 2002 vaig preju-
bilar-me per gaudir plenament de la 
família i el temps lliure.
Li queda temps per fer d’avi?
Exerceixo d’avi dels meus 8 néts, tot i 
que no és la meva única activitat. Hi 
sóc quan em necessiten i els malcrio 
perquè com deia Maria Aurèlia Cap-
many “els avis han d’ensenyar als 
néts a transgredir la norma”.

“El governant ha 
d’estar al servei del 
poble i no convertir la 
institució en la seva 
menjadora particular”

Portaveu de la Plataforma Tracte Just, Soterrament Total

A títol personal
LAURA GRAUU
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