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La nova estètica del carrer Major satisfà, 
en general, tant l’Ajuntament com els veïns
El trànsit rodat no podrà passar pel vial fins al mes de febrer, tot i que es farà una excepció amb el pas de la cavalcada de Reis el proper 5 de gener

OBRES DELS FONS ESTATALS

Actualitat
laveu.cat

COMERÇ
La recta final de l’actuació ha coincidit amb 
l’inici de la campanya nadalenca, complint 
amb el compromís del govern municipal

 Les altres obres del FEIL, també a punt

Les actuacions fetes a altres llocs 
del municipi finançades també 
per l’Estat són acabades o a punt 
de fer-ho. Al carrer Alzina de Terra 
Nostra resta enllestir la connexió 
de l’enllumenat i determinar què 
passa amb la vialitat del sector, 
una qüestió que preocupa l’AV 
del barri i als veïns afectats pel 
tall del carrer a la circulació en el 
tram que va des de Santes Creus 

a Poblet. Pel que fa als carrers de 
Montcada Nova, Lleida i Torres i 
Bages, tota l’ac tuació prevista està 
enllestida inclòs l’asfaltat del tram 
de Carrerada fins a la rambla dels 
Països Catalans. Finalment, a la 
rotonda d’entrada al municipi des 
de la carretera de la Roca, en el 
moment de tancar aquesta edició, 
només falta instal·lar les sigles que 
identifiquen la ciutat | PA
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Vuit mesos després de l’inici de 
les obres de remodelació del car
rer Major, l’actuació urbanística 
és a punt de finalitzar en compli
ment del que marca el Fons Esta
tal d’Inversió Local (FEIL), amb 
el qual es financia el projecte, que 
ha costat 3,4 milions d’euros. En 
el moment de tancar aquesta edi
ció, els operaris estaven duent a 
terme les tasques de neteja del 
paviment i acabant d’instal·lar 
les escales de l’Església de Santa 
Engràcia i el mobiliari urbà. De 
moment, el trànsit no podrà pas
sar fins al mes de febrer, només 
es farà l’excepció del pas de la 
Cavalcada de Reis, el 5 de gener, 
en ser un dels actes festius més 
destacats del calendari. 

Pendent d’execució. Fins al 8 de 
gener de 2010, no es podran uti
litzar ni l’aparcament públic ni els 
guals privats del passatge de l’Es
corxador amb motiu de la cons
trucció d’un mur de contenció per 
fer nova la parada dels autobusos 
96 i 155 que impedeix el pas dels 
vehicles a la zona esmentada.
També durant aquests dies es 
durà a terme la urbanització de 
l’inici del carrer Major, entre el 
carrer Barcelona Centre i el pas
satge de l’Escorxador, on està 
prevista la construcció d’un pas 
elevat de vianants.
L’arranjament dels carrers Bo
gatell i Generalitat s’iniciarà 

passades les festes nadalenques. 
D’altra banda, en el marc de les 
obres del carrer Major aquest 
mes de desembre s’ha asfaltat el 
tram que va entre l’avinguda de 
la Ribera –des del pont dels Her
manos– fins al primer pas elevat 
de vianants, a l’alçada del carrer 
Bonavista.

Impressions. En general, la nova 
imatge del vial satisfà tant l’Ajun
tament com els veïns i comer
ciants. L’alcalde, César Arriza
balaga (PSC), ha destacat que el 
carrer estigui a punt per a la cam
panya comercial de Nadal: “Era 
una preocupació que tenien 
els comerciants i per això ens 
vam comprometre a complir 
amb les dates previstes”. L’edil 
també opina que el resultat final 
agrada molt: “La gent fa comen
taris d’aspectes puntuals, com 
ara la ubicació dels bancs del 
tram entre Generalitat i Boga
tell, però són qüestions que, en 
última instància, es poden  mo
dificar”.
Per part de l’AV Montcada Cen
tre, el president de l’entitat, Dani 
Moly, també ha valorat positiva
ment la nova estètica del carrer, 
tot i que ha lamentat que final
ment no s’hagin recollit algunes 
de les aportacions fetes per l’en
titat, com ara la instal·lació d’una 
rampa en algun punt del tram en
tre Generalitat i Bogatell per elu
dir les escales i facilitar la mobili
tat. “La principal queixa, però, 
–ha dit Moly– és que l’obra, que 
inicialment tenia diverses fases, 
s’ha fet de cop i això ha fet molt 
de mal al comerç i ha causat 
molèsties als veïns”. L’AV també 
ha lamentat que no s’hagi instal
lat un clavegueram diferenciat 
per a les aigües pluvials i les fe

cals, així com els sous baixos que 
han cobrat els operaris, “encara 
que això no és culpa de l’Ajun
tament”, ha assenyalat Moly. El 
president de l’entitat ha agraït, 
d’altra banda, les reunions periò
diques informatives que ha fet el 
consistori malgrat trobar a faltar 
més presència política acompa
nyant els tècnics.
Per part de Montcada Centre 
Comerç (MCC), Jesús González, 
ha valorat positivament la refor
ma: “Tenim un carrer Major 
modern tal com veníem dema
nant des de fa anys; ara caldrà 
veure si és pràctic i si funcionen 
aspectes tan importants com 
la il·luminació nocturna, que 
serà més potent que abans, o 
la recollida d’aigües pluvials”. 
L’MCC troba a faltar una rampa 
d’accés des del carrer Generalitat 
per a les persones amb mobilitat 
reduïda i algunes baranes a les zo
nes d’esglaons per a la gent gran.

Pilar Abián | Redacció

Després de les festes 
nadalenques es farà 
el tram del carrer 
Generalitat i l’actuació 
prevista a Bogatell
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La reforma del carrer Major es va iniciar al mes d’abril i ha costat 3,4 milions d’euros que han estat finançats per l’Estat espanyol

Carrer Alzina de Terra Nostra Carrer Lleida, a la Carrerada
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Fer un manifest conjunt, convocar 
un Ple extraordinari per ratificar el 
no a la incineració i organitzar una 
protesta ciutadana massiva són els 
acords que el 9 de desembre es 
van prendre a la reunió convoca
da al Kursaal per la Plataforma 
An tiincineració amb representants 
de tots els partits polítics amb pre
sència a l’Ajuntament –PSC, ICV
EUiA, CiU, PPC i Esquerra. Els 
portaveus de cada formació han 
coincidit a dir que estan en contra 
de la incineració, com ja van ex
pressar en Ple al 1999, i que la seva 
prioritat és la salut dels veïns.  
“És molt important comptar 
amb el suport dels partits que 
estan a l’Ajuntament perquè 
així podrem pressionar més la 
Generalitat per impedir que la 
cimentera pugui cremar resi
dus”, ha dit un dels portaveus de 
la Plataforma, José Luis Conejero. 

El col·lectiu vol que el manifest 
que es redacti el signin tots els par
tits i també les associacions de la 
localitat. Les dates per fer el Ple i 
la protesta ciutadana encara estan 

per decidir, però el més probable 
és que es facin al gener.
Aquestes accions s’emprenen 
just quan la cimentera ha enlles
tit l’informe amb les dades del 
segon control sobre emissions 
i immis sions que ha d’elaborar 
abans de començar a valoritzar 
residus. L’es tu di s’ha lliurat al 
Departament de Medi Ambient i 
Habitatge i a l’Ajuntament –que 
té algunes competències, tot i que 
el permís l’atorga la Generalitat. 
“Tenim el compromís de la 
directora general de Qualitat 
Ambiental, Maria Comellas, 
que Lafarge no farà el canvi de 
combustible fins que no hi hagi 
una trobada entre la Generali
tat i l’Ajuntament i s’aclareixin 
els dubtes sobre possibles afec
cions a la salut de les persones”, 
ha dit l’alcalde, César Arrizaba
laga (PSC). Aquesta reunió, que 
s’havia de fer a mitjan desembre, 
s’ha ajornat fins al gener i està 
prevista l’assistència del conseller, 
Francesc Baltasar.
Mentrestant, la Plataforma con
tinua fent accions en contra de 
l’activitat de la cimentera. A l’en
trada del barri des de la C17 s’han 
instal·lat tres creus que simbolitzen 
un cementiri. “Molts veïns patei
xen malalties per culpa de la 
contaminació, un problema que 
s’agreujarà si Lafarge fa servir 
residus com a combustible”, ha 
assenyalat Conejero.

Notícies REFERÈNDUM
Entitats i ciutadans inicien el 
procés per fer a Montcada la 
consulta sobre la independència

pàg. 7

laveu.cat/noticies

La plataforma i els partits acorden fer
accions conjuntes contra la incineració
Pilar Abián/Silvia Díaz | Redacció

MEDI AMBIENT

Al mes de gener 
l’alcalde es reunirà 
amb el conseller 
de Medi Ambient, 
Francesc Baltasar

TRANSpORTS
El nou metro sense 
conductor ja circula 
per Can Cuiàs

pàg. 8

Lafarge ja ha presentat tant a la Generalitat com a l’ajuntament el segon estudi sobre emissions i immisions per poder valoritzar residus

Xerrada informativa de la Plataforma Antiincineració feta el 15 de desembre al Centre Cívic La Ribera i a la qual va assistir una setantena de veïns
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La montcadenca Eva Mangas, quí-
mica de professió, va explicar el 
15 de desembre al Centre Cívic La 
Ribera que la crema de llots de de-
puradora a Lafarge no serà innòcua 
per a la salut, malgrat les mesures 
tecnològiques que ha incorporat 
l’empresa a instàncies de la Gene-
ralitat. Mangas va assistir a l’acte 
convidada per la Plataforma Antiin-
cineració. Davant d’una setantena 
de veïns, l’experta en Química va 
explicar els seus coneixements so-
bre els llots de depuradora, fruit de 
la seva col·laboració en uns estudis 
sobre la matèria fets l’any 2007 en 
el marc d’una tesi doctoral. “Els 

llots –va dir–  contenen molts con-
taminants i, si es cremen en una 
instal·lació que està a 100 metres 
d’un nucli habitat, no es pot dir de 
cap manera que les emissions re-
sultants seran innòcues, a més són 
components que s’acumulen en 
l’organisme i que el cos no elimi-
na”. Mangas també va afirmar que, 
si bé la Universitat Rovira Virgili diu 
en uns estudis recents que la proxi-
mitat de la cimentera no influeix en 
l’entorn: “Hi ha infinitat d’informes 
que afirmen  el contrari i que cons-
taten que els llots tenen contami-
nants”. L’experta en Quí mica va ad-
vocar per anar a l’arrel del problema 

que al seu parer és reduir l’excés de 
generació de residus en comptes 
d’optar per solucions finalistes, com 
la incineració. 
La Plataforma Antiincineració, per la 
seva banda, va animar els assistents 
a la reunió a manifestar-se al mes de 
gener per impedir que Lafarge pu-
gui començar a valoritzar residus. 
Un dels portaveus del col·lectiu, 
Manolo Gómez, va instar el govern 
municipal a encapçalar la protesta 
i va recordar que a Còrdova es va 
aconseguir frenar la posada en mar-
xa d’una incineradora gràcies a la 
unió de forces entre la ciutadania i 
l’Ajuntament | PA

La química Eva Mangas diu que la crema de fangs a Lafarge no serà innòcua 
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El trànsit ferroviari de tres de 
les línies de rodalies (3, 4 i 7) de 
Renfe que creuen Montcada i 
Reixac es veurà afectat per obres 
des del proper 25 de desembre de 
2009 fins al 3 de gener de 2010. 
La instal·lació d’una catenària rí
gida al túnel de Sant Andreu Are
nalTorre del Baró obligarà a tallar 
temporalment del pas dels com
bois ferroviaris entre les estacions 
de Sant Andreu i MontcadaBifur
cació i a crear un pla alternatiu de 
transport durant aquests dies. 
Per aquest motiu, l’estació de tren 
de Can Sant Joan es convertirà 
en final de la línia de Vic (3). Les 
persones que vulguin dirigirse a 
Barcelona s’hauran de baixar a 
l’estació MontcadaBifurcació i 
agafar autobusos llançadera que 
tindran dos itineraris. El primer 
transportarà els usuaris a l’estació 
de Sant Andreu Arenal i allà els 
viatgers podran continuar el seu 
trajecte agafant la línia 1 de me
tro (vermella). A l’estació de me
tro d’Arc de Triomf, els usuaris 
podran connectar amb la línia 4 
de Renfe en direcció Sant Vicenç 
de Calders o la línia 1 cap a Mo
lins de Rei.  El segon itinerari dels 
autobusos deixarà els passatgers 
a l’estació de Torre del Baró, on 
podran agafar la línia 11 de Can 

Cuiàs. Per donar aquest servei es 
destinaran, diàriament, fins a 26 
autobusos depenent de la franja 
horària, que sortiran des de la plaça 
de la Pedra de Can Sant Joan.

Transbordament. Les línies Sant 
Vicenç de CaldersManresa (4) 
i de MartorellCerdanyola Uni
versitat (7) també finalitzaran 
el seu recorregut a l’estació de 
MontcadaBifurcació. Els usuaris 
d’aquestes línies que vulguin anar 
en direcció Barcelona hauran de 
baixarse a l’estació Montcada
Manresa i caminar 5 minuts fins 
a l’estació de Montcada i Reixac 
(França) de la línia Aeroport/Vi
lanova (2). L’itinerari recomanat 
per la companyia ferroviària de 
transport, que estarà senyalitzat 
al llarg de tot el recorregut, és el 
que va des de l’estació de Mont
cadaManresa, passant per sota 
de l’estació pel passatge Manre
sa, seguint pels carrers Bogatell, 
Montiu i Generalitat fins arribar 
a l’estació de França (línia 2).

Informadors. Per a aquest pla alter
natiu de transport, Renfe disposarà 
de fins a 30 informadors i 23 perso
nes de seguretat (segons les franges 
horàries de màxima afluència), que 
estaran ubicats entre les estacions 
de MontcadaManresa i Montcada 

i Reixac, per ajudar els usuaris a 
dirigirse d’una estació a un altra, 
i a l’estació de MontcadaBifur
cació per informar sobre el servei 
d’autobusosllançadera. Més infor
mació al 902 240 202 i la secció úl
tima hora de www.renfe.com. 

Els usuaris de les línies 
4 i 7 hauran d’utilitzar 
l’estació de França com  
a intercanviador

TRàNSIT FERROvIARI AL NADAL

Les línies 3, 4 i 7 de rodalies estaran 
tallades pel canvi de la catenària
Renfe ha previst un pla alternatiu de transport del 25 de desembre al 3 de gener amb autobús i amb transbordaments

Sílvia Alquézar | Redacció

Un servei d’autobús 
unirà  les estacions 
de Montcada Bifurcació 
i Sant Andreu Arenal

el pla alternatiu de transport a les línies de rodalies
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Serveis Socials presenta 
un pla d’Actuació Local
per afrontar nous reptes

Millorar l’atenció que es presta 
des de Serveis Socials i convertir 
aquest àmbit en una de les priori
tats del govern són els principals 
objectius del nou Pla d’Actuació 
Local en matèria de Serveis Soci
als (PALMSS) que el Ple munici
pal de novembre va aprovar per 
unanimitat. 
El document, que ha comptat 
amb l’assessorament del Departa
ment d’Acció Social i Ciutadania 
de la Generalitat, fa una diagnosi 
sobre els punts forts i els punts 
febles del funcionament actual de 
Serveis Socials i recull una vinte
na d’actua cions per millorarlo.

Noves propostes. El Pla propo
sa instaurar un sistema més 
eficient de recollida i gestió de 
reclama cions i suggeriments; 

crea r un protocol d’atenció a les 
situacions  d’urgència; ampliar 
el servei d’ac ció socioeducativa 
per a la infància i l’adolescèn
cia; identificar noves necessitats 
so cials; engegar un sistema de 
formació per als professionals i 
revisar el sistema de coordinació 
dels Serveis Socials  bàsics amb 
altres sistemes de benestar soci
al, i la creació d’un Consell local 
de Serveis Socials. El Pla també 
estudia la possibilitat d’habilitar 
una nova seu del departament, 
que substitueixi les dues  existents 
al carrer Doctor Buxó.
Segons la regidora de Serveis So
cials, M. Carme González (CiU), 
“el pla és una bona eina de 
treball per saber en quin punt 
estem i com podem millorar 
i ampliar el servei que oferim 
als usuaris”. 

El document proposa actuacions per millorar el servei

Laura Grau | Montcada

PLE DE NOvEMBRE
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L’Ajuntament formalitza la dissolució 
de Montcada Societat Municipal 

Montcada Societat Municipal 
(MSM), la primera empresa pú
blica que va crear l’Ajuntament 
al 2001 per fer habitatge prote
git, ja forma part del passat. El 
Ple municipal, constituït en Jun
ta General Universal de la soci
etat en dissolució, va aprovar el 
26 de novembre el balanç final 
de liquidació. 
Els tres grups de l’oposició, ICV
EUiA, PPC i Esquerra, es van 
mostrar molt crítics amb la ges

tió municipal d’aquesta empresa 
que durant la seva existència va 
dur a terme la construcció d’una 
promoció de 12 pisos al carrer 
Ripoll, en un solar de propietat 
municipal. Els tres grups consi
deren que la manca d’experièn
cia i la falta de directius profes
sionals van donar lloc a “greus 
pèrdues econòmiques”, que 
l’oposició situa en 590.000 eu
ros i el govern xifra en 150.000. 
En la votació, Esquerra i PPC 
es van abstenir i ICVEUiA va 

votarhi en contra. Joan Mares
ma (CiU), president de l’Àrea 
Econòmica, va reconéixer que la 
manca d’experiència va compor
tar alguns errors, però va recor
dar que tant ICVEUiA com el 
PPC, presents al Consell d’Ad
ministració, van donar suport a 
totes les actuacions  proposades. 
“Això ens dóna garanties que 
les coses s’han fet bé”. Actual
ment la societat Montcada Òp
tima ha assumit les tasques que 
feia la desapareguda empresa.

El govern i l’oposició discrepen de la gestió de la primera empresa pública d’habitatge

Laura Grau | Redacció

Moció conjunta 
per crear un 
reglament d’accés
polític als mitjans
En l’apartat de mocions, tots els 
grups municipals van aprovar una 
moció conjunta –a partir d’un text 
proposat per Esquerra– que dema
nava l’elaboració d’un reglament 
que reguli l’accés dels grups muni
cipals als mitjans de comunicació 
locals. La proposta coincideix amb 
el procés obert de renovació dels 
membres del Consell d’Adminis
tració de Montcada Comunicació, 
l’Organisme Autònom d’Informa
ció Local (OAIL) que gestiona els 
mitjans de La Veu,  Montcada Rà
dio i laveu.cat | lG

Altres punts del Ple

 

El Ple va aprovar novament la cessió 
d’una parcel·la del Camí de la Font 
Freda de 7.000 m2 a la Generalitat 
perquè construeixi el nou IES Mont-
serrat Miró. Aquesta parcel·la té una 
superfície inferior a la que el Ple va 
aprovar al maig del 2008, que era 
de 9.000 m2 i ara és de 7.000. La 
reducció de tamany s’ha fet a reque-
riment de la Generalitat ja que una 
part dels terrenys està afectada per 
carreteres. ICV-EUiA i el PPC van 
decidir abstenir-se en la votació ex-
pressant el seus dubtes sobre les 

dimensions de la parcel·la entenent 
que estan per sota dels paràme-
tres oficials, que se situen entre els 
8.000 i els 10.000 m2. Esquerra va 
votar-hi a favor. La Generalitat, que 
ja ha confirmat l’acceptació dels ter-
renys, ha assegurat al consistori que 
la parcel·la és suficient per encabir 
el nou equipament. L’alcalde, César 
Arrizabalaga (PSC), va aclarir que 
“la reducció de metres repercutirà 
en les dimensions del pati, però no 
en alçada de l’edifici per tal de no 
perjudicar el veïnat”. Les al·legacions 

dels veïns del passatge Costa Brava 
presentades contra l’elecció d’aques-
ta parcel·la –basades en les possibles 
afectacions  acústiques per la proxi-
mitat de l’autopista i la impossibilitat 
de futures ampliacions– han estat de-
sestimades. Segons el govern, el pro-
jecte està inclòs en els pressupostos 
del Govern per al 2010, de manera 
que es construirà durant l’any vinent. 
Actualment, aquest solar acull la pista 
d’atletisme que es traslladarà provisi-
onalment a l’antic camp de futbol de 
la Ferreria | lG

Cessió dels terrenys del futur IES Montserrat Miró a la Generalitat

El Pla proposa millorar els canals d’atenció als usuaris, ampliar alguns serveis i potenciar la formació dels professionals, entre d’altres accions

El Ple també va aprovar la compo-
sició del Comitè d’Avaluació i segui-
ment del Pla Integral de la munta-
nyeta de Can Sant Joan, format per 
representants del veïnat del barri 
i presidit pel regidor d’Integració i 
Cooperació, Carles Guijarro (PSC). 
Només ICV-EUiA es va abstenir per 
considerar que no s’ha informat cor-
rectament a l’oposició del procés de 
creació d’aquest comitè. En el torn 
de precs i preguntes, Marta Aguilar, 
d’Esquerra, va sol·licitar al govern 
que expliqui què pensa fer quan fina-
litzi la moratòria que la Generalitat va 
donar a Lafarge per utilitzar biomas-
sa com a combustible. Des del PPC, 
Eva García, va fer una pregunta sobre 
l’estat de l’operació urbanística entre 
l’Ajuntament de Barcelona i el Futbol 
Club Barcelona que afecta terrenys 
de Montcada | lG
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Jiménez, lliure i 
sense càrrecs 
pel cas pretòria

L’exdirector de l’Àrea de Polí
tica Territorial de l’Ajuntament 
entre els anys 2003 i 2006, An
toni Jiménez, ha quedat lliure 
sense càrrecs després de declarar 
el passat 4 de desembre a l’Au
diència Nacional davant del jut
ge Baltasar Garzón en relació 
amb el cas Pretòria.
Jiménez va ser imputat a principi 
de mes en el sumari per la seva 
presumpta vinculació amb el 
cervell de la trama de corrupció 
urbanística, Luis García, quan 
va ser regidor d’Urbanisme de 
Sant Andreu de Llavaneres pel 
PSC. L’exalcalde d’aquest mu
nicipi, Víctor Ros (PPC), també 
imputat, va quedar igualment en 
llibertat després de declarar du
rant poc més de mitja hora. 
El fet que Jiménez aparegués citat 
al sumari del cas Pretòria quan 
aquest va sortir a la llum pública, 
a final d’octubre, va propiciar que 
la Fiscalia de Barcelona demanés 
a l’Ajuntament tota la documenta
ció sobre el trasllat de Valentine, 
una operació que es va fer durant 
l’etapa en què l’exdirectiu va tre
ballar al consistori.

Pilar Abián | Redacció
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El metro de Can Cuiàs ja 
funciona sense conductor

La línia 11 de metro, que enllaça 
Can Cuiàs amb la Trinitat Nova, 
funciona des del 16 de desembre 
sense conductor des de l’estació 
montcadenca fins a la de la Casa 
de l’Aigua, una actuació que ha 
costat 1,5 milions d’euros. El tram 
final es completarà al febrer i fins 
al moment es continuarà operant 
amb el sistema convencional, és a 
dir, s’incorporarà un conductor per 
fer els darrers metres del trajecte. 
“El repte ha estat adaptar una 
línia ja creada a les noves tecno
logies”, va indicar el secretari de 
Mobilitat de la Generalitat, Manel 
Nadal, durant la inauguració del 
nou metro, que va comptar amb 
la presència de la presidenta de 
Transports Metropolitans de Bar
celona (TMB), Assumpta Escarp, 
i el regidor de Serveis Municipals de 
Montcada, Sergio Hermoso (PSC). 

Funcionament. La conducció au
tomàtica és un sistema que a la 
xarxa de metro de Barcelona es 
va estrenar a l’L9 i que consisteix 

a aplicar l’última tecnologia en 
transport per tal de “millorar la 
qualitat del servei, amb major 
precisió i fiabilitat, incrementant 
la puntualitat i facilitant la regu
laritat”, va subratllar Escarp. Els 
combois es comuniquen amb un 
centre de control, situat a la Sagre
ra, que centralitza totes les dades i 
garanteix la seguretat del sistema. 
La línia 11 es va posar en marxa al 
2003 i, segons TMB, la fan servir 
diàriament 3.600 usuaris.

El sistema automàtic fa el trajecte fins a la casa de l’aigua

Silvia Díaz | Can Cuiàs

TRANSPORT PÚBLIC

D’esquerra a dreta, Hermoso, Nadal, Escarp i Dídac Pestaña (EMT), fent el trajecte en el nou metro

Des de principi de desembre, els usuaris poden fer 
servir el nou pas inferior de l’estació de Montcada 
i Reixac-Santa Maria per passar d’una a banda a 
l’altra de Terra Nostra, tot i que les obres de remo-
delació integral de l’espai encara no ha acabat. 
Els operaris han retirat la passarel·la provisional 
que creuava les vies i la previsió és que la reforma 
s’enllesteixi en breu. Resta pendent la instal·lació 
d’una nova estació transformadora de Fecsa. Les 
obres de modernització, en les que l’Adif ha in-
vertit 2,5 milions d’euros, inclouen la construcció 
d’un nou edifici de viatgers i un pas inferior per 
incrementar la qualitat del servei i adaptar-lo a les 
persones amb mobilitat reduïda | SD

> pas soterrat de Terra Nostra

sa
n

ti
 r

o
m

er
o

si
lV

ia
 D

Ía
Z



8 2a quinzena | desembre 2009Notícies

REFERèNDuM

comença el procés per constituir la coordinadora que impulsarà la iniciativa

Veïns i entitats promouen la consulta 
sobre la independència al municipi 

Una cinquantena de veïns amb el 
suport de diverses entitats del mu
nicipi –entre les quals hi ha l’Abi, la 
Unió, la CAL, els Diables de Can 
Sant Joan, les AV de Montcada 
Centre i Terra Nostra i el Cercle 
Cultural–, promourà la celebració 
de la consulta sobiranista al munici
pi l’any vinent. En una reunió feta 
a l’Abi el 10 de desembre, els pro
motors de la iniciativa van defen
sar el referèndum com la màxima 
expressió de la democràcia i van 
instar la població a implicarse en la 
consulta i a participarhi. “Aquest 
referèndum el promou la so
cietat civil de forma voluntària 
i és un acte radicalment demo
cràtic”, va explicar el president de 
l’Abi, Miquel Àngel Gràcia.
La consulta es podria fer a l’abril 
i els votants hauran de respondre 
si estan d’acord que la nació cata
lana esdevingui un estat de dret, 
independent, decmocràtic i so
cial, integrat a la Unió Europea, 
i podran optar entre el sí, el no, 
l’abstenció o el vot en blanc.  

Creació d’una coordinadora. Els 
portaveus del col·lectiu que pro
mou la votació van explicar el 
procés a seguir a partir d’ara que 
consisteix a crear una coordina
dora que s’encarregui d’aconse
guir les adhesions i els suports 
necessaris per disposar de la lo
gística i els espais on fer el refe
rèndum. Un altre aspecte que no 
és estrictament necessari però que 
sí és important per als organitza

dors és comptar amb el suport de 
l’Ajuntament, tot i que al mes de 
setembre Esquerra va presentar 
una moció al Ple en aquest sentit 
que va ser rebutjada amb els vots 
en contra de PSC i PPC, a favor 
de CiU i Esquerra i l’abstenció 
d’ICVEUiA. 
El col·lectiu, que al gener es cons
tituirà en coordinadora, disposa 
d’un correu electrònic de contacte 
montcadaireixacdecideix@gmail.com.
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Pilar Abián | Montcada

ICV-EUiA critica la gestió 
del govern del pSC i CiU

César Arrizabalaga 
desmenteix que estigui 
pensant deixar l’Alcaldia

L’alcalde de Montcada i Reixac, 
César Arrizabalaga (PSC), ha 
desmentit rotundament la infor
mació publicada pel diari Avui 
el 4 de desembre, en la qual 
s’afirmava que l’edil socialista 
està planejant deixar l’Alcaldia 
després de deu anys al capda
vant del municipi per problemes 
interns al partit. Arrizabalaga, 
que s’ha mostrat sorprès amb 
aquesta informació no contrasta
da apareguda en aquest mitjà, ha 
afirmat que no sap d’on ha sortit 
“però no respon a la realitat”. 
L’edil ha remarcat que quan va 
ser investit alcalde al 2007 va 
adquirir el compromís públic 
“de dur terme el projecte de 
ciutat del govern municipal i 
és el que he fet i ho continuo 
fent amb la mateixa il·lusió 
del primer dia”. 
Tant el primer secretari de la Fe
deració Sud del PSC al Vallès Oc
cidental, Paco Bustos, com el de 
l’Agrupació de Montcada, Francis
co Hierro, han negat que existeixi 

cap tipus de problemes interns en 
el si del partit. “Mai no s’ha qües
tionat la continuïtat de César 
Arrizabalaga com alcalde, i el 
partit està al seu costat”, ha de
clarat Hierro a La Veu. 

Visió d’ICV-EUiA. El portaveu 
d’ICVEUiA, Josep M. González 
va fer arribar un comunicat als 
mitjans de comunicació on afir
mava: “Estem davant d’una fil
tració interessada, que  busca 
la millor sortida a una situació 
que no se sap com gestionar”. 
ICVEUiA apunta com a focus 
del conflicte problemes d’Arriza
balaga amb la nova executiva del 
seu partit, amb el grup municipal 
i a l’Ajuntament. 
L’alcalde ha manifestat el seu 
malestar pel comunicat de la 
coalició ecosocialista que titlla 
“d’oportunista polític” amb la 
finalitat de desprestigiarlo i ha 
recomanat González “que no 
perdi el temps en falsos rumors 
malintencionats i abandoni la 
política buida i d’aparador”. 

Lluís Maldonado | Redacció

La coalició reivindica una ciutat ‘més pròxima i humana’ 

La coalició ICVEUiA, grup majo
ritari a l’oposició de l’Ajuntament, 
ha emès un comunicat que ha fet 
arribar a totes les entitats de Mont
cada, on critica la gestió del govern 
socioconvergent al capdavant de 
l’Ajuntament en els últims dos 
mandats. Les principals crítiques 
fan referència a la política fiscal, la 
participació ciutadana i el creixe
ment del municipi. 
Els ecosocialistes consideren que el 
govern no va aprofitar el període 
de bonança econòmica per reduir 
la pressió fiscal cap als ciutadans. 
Pel que fa a la participació, ICV
EUiA opina que l’actitud del go
vern, especialment la de l’alcalde, 
que qualifica de “superba”, ha 
provocat “l’abandonament dels 

canals de participació i un divor
ci total entre el govern i el que 
preocupa els ciutadans”, ha dit el 
seu portaveu, Josep M. González . 
El tercer aspecte que critiquen els 
ecosocialistes és el “creixement 
desmesurat de la ciutat amb 
equipaments mastodòntics que 
porten a la fallida de l’economia 
municipal”. 
Per a González, el repte és que 
Montcada faci el seu propi Pla 
d’Ordenació Urbanística com a 
eina imprescindible per dissenyar 
un model de ciutat “més humà 
i menys especulatiu”. Davant 
d’aquesta situació, ICVEUiA fa 
una crida als ciutadans i les entitats 
perquè s’impliquin en la tasca de 
fer “una Montcada més pròxi
ma i més humana”.

Laura Grau | Montcada

Els impulsors de la coordinadora expliquen la seva proposta a l’Abi davant dels assistents

El diari ‘avui’ ha publicat que l’alcalde s’estaria plantejant 
abandonar el càrrec per problemes interns al pSc local

D’esquerra a dreta, els regidors Laura Campos i Josep M. González (ICV) i Alba De Lamo (EUiA)
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COMERç

Els botiguers enceten el final de la campanya amb actes per promoure les vendes

L’Ajuntament i les associacions 
animen a comprar a Montcada

La Regidoria de Comerç ha enge
gat una campanya publicitària per 
animar la ciutadania a fer les seves 
compres nadalenques al municipi, 
amb el lema Aquest Nadal omple la 
teva cistella a Montcada i Reixac. Tots 
hi guanyem! La iniciativa romandrà 
al mobiliari urbà fins passat Reis. 
“Per fer les compres de Nadal 
no cal marxar fora, a Montcada 
hi ha de tot”, ha indicat el regidor 
de Comerç, Joan Carles Paredes 
(CiU). D’altra banda, 40 comerços 
locals participen a l’edició 2009 del 
Concurs d’Aparadors de Nadal 
que convoca la Cambra de Co
merç i Indústria de Sabadell, amb 
el suport dels ajuntaments de la de
marcació. El veredicte es coneixerà 
a final d’any. 

Associacions. Montcada Centre 
Comerç (MCC) organitza el sor
teig de cinc lots de productes, valo
rats en 300 euros cadascun, el dia 
23 a la plaça de l’Església (18h). 
La persona guanyadora haurà de 
serhi present o bé arribarhi en 
10 minuts. El mateix dia, l’MCC 

i l’Esplai Sesa organitzen un Caga 
Tió, d’11 a 14h i de 17 a 21h. 
L’associació de comerciants de Can 
Sant Joan continua la campanya de 
distribució de butlletes per al sor
teig de cinc regals i amb el concurs 
d’engalanament de balcons. Els 
guanyadors es coneixeran el 10 de 
gener en un acte al Kursaal (10h). 
A Mas Rampinyo, els establiments 
de l’Associació de botiguers, co
merciants i industrials reparteixen 
butlletes per al sorteig d’un televi
sor d’alta definició de 32 polzades 
amb dvd i tdt. El 2 de gener l’enti

tat organitzarà una xocolatada a la 
seu de La Unió amb motiu de la 
visita del Patge Reial (19h).
El centre comercial El Punt oferirà 
tallers infantils per dinamitzar les 
compres els dies 19 i 20 de desem
bre i el 3 de gener. 
D’altra banda, els establiments ad
herits a la plataforma www.com
prarencomontcada.com fan el dia 
22 el sorteig de quatre regals. Per 
participarhi només s’ha de fer una 
compra, una consumició o con
tractar un servei als comerços, que 
presenten un cartell identificatiu. 
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Silvia Díaz | Redacció

Aparador d’un establiment de Montcada que participa al concurs de la Cambra de Comerç
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Els casos de robatori registrats en els 
darrers mesos a l’interior d’habitat
ges, vehicles i aparcaments d’alguns 
blocs de pisos de Mas Duran –en 
un dels quals es van obrir a final de 
juliol en un sol dia una quarantena 
de trasters– preocupen els veïns i 
han fet créixer el sentiment d’inse
guretat al barri. Per aquest motiu el 
passat 30 de novembre, la presiden
ta de l’Àrea Interna, M. Carmen 
Porro (PSC), el cap de la Policia 
Local, Antonio Franco, i el cap de 
Mossos d’Esquadra a Montcada, 
Sebastià Rubia, van convocar una 
reunió a l’Hotel Ciutat de Montca
da per explicar les actuacions que 
s’hi estan duent a terme i donar 
consells de prevenció. 
“Arran dels fets d’aquest estiu, 
s’ha intensificat la vigilància al 
barri i s’han reduït els actes de
lictius”, va manifestar Porro. Els 
representants policials van explicar 
als assistents a la reunió, prop d’un 
centenar, que s’han dut a terme 
diversos dispositius conjunts i que 
han donat com a resultat la deten

ció de grups als quals s’han impu
tat robatoris comesos a Ripollet, 
Cerdanyola i Montcada i Reixac. 

l’AV opina. Malgrat les explicacions 
dels representants municipals i tot i 
que estadísticament les xifres de ro
batoris no són superiors a les d’al
tres punts del municipi, l’AV Gu
rugú opina que el barri no té prou 
vigilància policial. “Mas Duran 
està creixent i hi ha molts pisos 

que estan buits la major part del 
dia, això facilita la feina als de
linqüents”, explica el president de 
l’entitat, Francisco Tirado. Una al
tra de les peticions que l’AV ha for
mulat a l’Ajuntament és la necessi
tat de més passos elevats als carrers 
de la nova zona urbanitzada per tal 
d’evitar l’excés de velocitat, espe
cialment a vials com l’avinguda 
Europa o el passeig Sant Jordi, on 
es registra major volum de trànsit.
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Els veïns reclamen més seguretat
i la instal·lació de passos elevats
L’ajuntament i els Mossos d’Esquadra expliquen a la ciutadania les actuacions que hi han fet

Pilar Abián | Redacció

La reunió convocada per l’Ajuntament i els Mossos va reunir molts veïns del sector

MAS DuRAN

L’Ambibús, la unitat mòbil d’edu
cació ambiental del Departament 
de Medi Ambient i Habitatge, visi
tarà Montcada fins al 20 de desem
bre. El vehicle està instal·lat davant 
La Salle i l’horari d’obertura és fins 
a les 19h, el dia 18, i de 10 a 14h i 
de 16 a 20h, el cap de setmana. 
L’interior del bus acull l’exposició 
Respirem Benestar formada per 11 
plafons amb il·luminació especial, 
dues maquetes i ordinadors per fo
mentar la interacció– sobre la qua
litat ambiental i la contaminació 
atmosfèrica de l’aire de l’Àrea Me
tropolitana de Barcelona (AMB). 
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. 

Silvia Díaz | Redacció

L’Ambibús parla 
de la qualitat de 
l’aire de l’AMB

Silvia Díaz | Redacció

Els usuaris del 
SOC disposaran 
d’un punt 
d’autoservei

El departament municipal de Pro
moció Econòmica (Alt de Sant 
Pere, 73) acollirà pròximament 
un punt d’autoservei del Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC), 
un sistema que permet agilitzar 
els tràmits de les oficines de tre
ball de la Generalitat (OTG), ja 
que els usuaris podran accedir a 
algunes de les informacions i dels 
tràmits que ofereix aquest orga
nisme de forma directa i sense ha
ver de desplaçarse a les OTG –la 
que correspon a  Montcada està 
situada a Ripollet. 
Els tràmits que es podran dur 
a terme a través del punt són la 
consulta del catàleg de presta
cions per desocupació, renovar 
la demanda d’ocupació, obtenir 
alguns informes, consultar i can
viar la situació administrativa 
de l’interessat així com rebre in
formació de cursos de formació 
i ofertes de treball. La Junta de 
Govern Local del 9 de desembre 
va aprovar l’acord entre l’Ajun
tament i el SOC, que tindrà una 
vigència d’un any.

 

El termini per demanar un dels 92 pisos amb protecció oficial de lloguer 
que construeix l’Institut Català del Sòl (Incasòl) a Mas Duran s’ha tancat 
amb un total de 206 sol·licituds de persones empadronades a Montcada i 
Reixac o que hi treballen. En breu s’exposarà la llista d’admesos i exclosos 
que es podrà consultar a l’Ajuntament i s’anunciarà la data del sorteig per 
adjudicar-los. Del total dels habitatges, que es distribueixen en 8 escales, 
n’hi ha 21 d’un dormitori (2 d’ells adaptats per a persones amb mobilitat 
reduïda), 42 de 2 (2 d’ells adaptats), 25 de 3 i 4 de 4. Tots els pisos porten 
associada una plaça d’aparcament | lr

L’Ajuntament de Barcelona va retirar del Ple de desembre l’aprovació inicial 
de l’adquisició de tres terrenys per part del FC Barcelona –dos a Montcada 
i un al barri de Gràcia– per compensar la requalificació dels terrenys del Mi-
niestadi en no rebre el suport municipal suficient. A principi de desembre, 
els consistoris montcadenc i barceloní van afegir una clàusula al conveni 
del juliol amb el Barça, que consistia a emplaçar els equipaments esportius 
per compensar la pèrdua d’aquesta qualificació a Les Corts a dos espais de 
Montcada, un a prop de la depuradora i un altre, al Pla de Reixac | SD

> Ajornada l’aprovació del projecte del Miniestadi

El pas soterrat que connecta Mas Duran amb la resta de Mas Rampinyo 
s’obrirà al trànsit després de les festes de Nadal, segons han avançat fonts 
municipals. El vial està ubicat al carrer Frederic Mompou i passa sota la 
línia de tren de Vic. Les obres van começar al maig del 2008 però han 
sofert diverses aturades durant aquest temps. L’actuació, d’1,5 milions 
d’euros, l’ha sufragada la junta de compensació de l’MC5 | SD

> Obertura del vial de Mas Duran sota el tren

> 206 sol·licituds per als 92 pisos de lloguer 

L’Ambibús s’ha situat davant La Salle
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Dos polítics montcadencs  –la diputada i regidora del PPC Eva García i 
el senador de l’Entensa Joan Josep Nuet– han viatjat aquest desembre 
a l’aeroport de Lanzarote, on des de final de novembre l’activista sahrauí 
Aminatou Haidar, expulsada pel govern del Marroc, fa vaga de fam. Els 
polítics van mostrar el seu suport a Haidar a la que van elogiar “per la 
defensa que està fent dels drets humans” | SD

> Suport de Montcada a l’activista sahrauí Haidar
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L’edifici definitiu de l’Escola Bres
sol Can Casamada, la quarta de 
titularitat municipal, va obrir por
tes el 14 de desembre. Les noves 
instal·lacions són fruït de la remo
delació de l’emblemàtic immoble 
del carrer Colon, que forma part 
del catàleg del Patrimoni Arqui
tectònic de Montcada i Reixac. El 
centre acull a hores d’ara els 41 
nens i nenes que des del setembre 
passat feien classe temporalment 
al centre de la plaça Lluís Com
panys i una nova aula d’infants 
d’1 a 2 anys. Després de les va
cances de Nadal s’hi incorporaran 
els nadons. “Estem complint 
els compromisos que ens vam 
fixar en aquest mandat pel que 
fa a la creació de places d’escola 
bressol municipal”, ha expli
cat l’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC), qui també s’ha mostrat sa
tisfet del resultat de les obres. 

Durant la primera setmana de 
funcionament, els infants i l’equip 
docent –el centre el gestiona 
l’empresa Educare XXI, la ma
teixa que s’encarrega de les llars  
Camí del Bosc i Mitja Costa– 

s’han anat adaptant al nou espai. 
Les famílies també han tingut 
l’oportunitat de conèixer l’escola, 
amb visites guiades. Al gener està 
previst fer una jornada de portes 
obertes per a tota la ciutadania.

les instal·lacions. El nou centre 
–l’accés al qual es fa pel carrer 
Montiu, 5– disposa de 470 m2 de 
superfície útil, distribuïda en tres 
plantes, i 221m2 de pati. Compta 
amb 5 aules, situades entre la plan
ta baixa i la primera planta: 1 per 
a nadons (8 places), 2 per a nens i 
nenes d’1 a 2 anys (13 places ca
dascuna) i 2 més per a infants de 
2 a 3 anys (20 places cadascuna). 

A la segona planta hi ha una sala 
de grans dimensions que es farà 
servir en funció de les necessitats 
del centre. 
L’equipament disposa d’una sala 
per a l’equip educatiu, habilitada 
també per fer reunions; una cui
na, una sala polivalent, un ma
gatzem per al material didàctic, 
una sala per a bugaderia i mate
rial de neteja, un vestidor i una 
cambra d’higiene per al personal 
de l’escola, una zona per guardar 
cotxets i dos patis equipats amb 
jocs. El centre ofereix servei de 
menjador i d’atenció psicològica 
per als infants i les famílies que ho 
requereixin. 

Societat
laveu.cat/societat

FAMOSOS SOLIDARIS
Montcada acull el partit 
de futbol a favor de
La Marató i altres actes

RECOLLIDA D’ALIMENTS
Les entitats i els comerços han 
engegat campanyes de recollida 
d’aliments i de joguines

pàg. 13 pàg. 12

QuARTA ESCOLA BRESSOL MuNICIPAL

Silvia Díaz | Montcada

Els infants estrenen les noves aules 
del renovat edifici de Can Casamada
L’obertura de les instal·lacions ha permès incorporar una aula més d’1 a 2 anys i al gener hi entren els nadons

Les noves aules per a infants de 2 i 3 anys estan situades a l’entrada de l’edifici i tenen una àmplia finestra que dóna al pati interior

L’equipament disposa 
de tres plantes on es 
distribueixen les aules, 
les sales polivalents, la 
cuina i els despatxos
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Casal de Nadal conjunt

Un grup d’AMPA promou tres ca-
sals infants de Nadal, que es farien 
als CEIP Font Freda, El Turó (del 
23 de desembre al 5 de gener) i a 
La Salle (del 28 al 31), si hi ha prou 
demanda. Els infants que hi parti-
cipin faran esport, teatre, dibuix i 
manualitats, entre d’altres. L’horari 
serà de matí i hi ha possibilitat de 
disposar de serveis de menjador 
(fins a les 17h) i d’acollida ma-
tinal. Per a més informació i per 
conèixer els preus podeu trucar al 
934 665 373  | SD

La comunitat 
educativa inicia  
accions en 
contra de la LEC

L’AMPA i el professorat del CEIP 
Font Freda van convidar al centre 
el 2 de desembre representants 
dels sindicats USTEC, CCOO i 
CGT per parlar sobre les afectaci
ons de la Llei d’Educació de Ca
talunya (LEC). Els sindicalistes 
van explicar les principals modifi
cacions del nou calendari escolar, 
que entrarà en vigor a partir del 
curs vinent i que suposarà avan
çar l’inici de les classes al 7 de 
setembre i tenir una setmana de 
vacances al febrer.
També es van reinvindicar més re
cursos econòmics per garantir pla
ces suficients dels ensenyaments 
bàsics, incrementar els ajuts i les 
beques i posposar el desplegament 
de la nova llei tenint en compte 
l’actual conjuntura econòmica.
Els sindicats han fet diverses acci
ons durant el desembre per dema
nar la retirada de la proposta del 
calendari escolar, l’increment de la 
plantilla de professorat, la dismi
nució de les ràtios i, en definitiva, 
l’anul·lació de la LEC. 

Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll

Xerrada sobre la LEC al CEIP Font Freda
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Señora de 37 años, residente en Montcada y 
con papeles en regla, busca trabajo de limpieza, 
plancha, cocina, etc. 8 años de experiencia. 
Elena, tel 648 948 443.
Por desalojo de local. Urge vender  mos
trador, neveras, estanterías, máquina regis
tradora, váscula. Oportunidad. 607 25 64 54.
Es venen dos vestits de comunió de nen. 
Gairebé per estrenar. Tel. 93 575 00 43.
Alquilo local de 85 m2 en Font Pudenda. Muy 
soleado. Persianas eléctricas, toldo, parquet, 
sistema antiincendio, aseo, patio i 1 habitación. 
Buen precio. 607 25 64 54. Mónica.
Compro. Tebeos antics, còmics de superherois, 
manga, cromos, calendaris de butxaca, 
playmòbils i joguines. Tel. 630 930 616.
Es lloga una plaça de parking al carrer Clavell. 
Preu ‘econòmic’. Tel. 687 90 00 48. Iolanda. 
Se alquila local para fiestas de cumpleaños de 
niños. Tlf. 657 268 023. 
Reparaciones del hogar. Pintura y reformas de 
toda clase. Referencias. Tel. 617 877 370.

anuncis gratuïts  935 726 491
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La conjuntura econòmica obliga el govern a no organitzar viatges la temporada vinent

La gent gran mostra al públic totes 
les activitats que fa durant l’any

Més de 500 persones van partici
par a la quarta festa de la gent gran 
que va tenir lloc el 12 de desembre 
al pavelló Miquel Poblet. Durant 
tota la jornada, l’equipament va 
ser l’aparador del ventall d’acti
vitats que els casals i les entitats 
fan al llarg de l’any per a aquest 
col·lectiu, amb demostracions de 
taitxí, ball, cant coral i rondalles, 
entre d’altres. Com a novetat, el 
consistori va instal·lar urnes on els 
assistents podien respondre a la 
pregunta“Què faries per la gent gran 
del municipi? Entre tots els partici
pants es van sortejar dues entrades 
per al Liceu.

No hi haurà viatges. Durant la ce
lebració, l’alcalde, César Arrizaba
laga (PSC), va anunciar que l’any 
vinent l’Ajuntament no organitzarà 
viatges per a la gent gran. “La con
juntura econòmica ha provocat 
que se sacrifiquin els actes de 
caire lúdic per destinar la ma
joria de recursos disponibles a 
finalitats socials”, va indicar l’edil. 

Silvia Díaz | Redacció

FESTA-HOMENATGE
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Una de les activitats del programa de la festa de la gent gran va ser una ballada de sardanes

Campanyes 
de recollida 
d’aliments 
i de joguines

Càritas Montcada ha començat la 
campanya de recollida d’aliments 
de Nadal en què se sol lliurar un 
lot especial amb productes propis 
d’aquestes dates com torrons o 
neules. L’Ajuntament hi col·labora 
i també recull aliments a l’edifici 
consistorial, la Casa de la Vila, el 
Kursaal, l’Auditori i la nova Biblio
teca. La recaptació del Concert 
d’Any Nou (3 de gener a l’Església 
de Santa Engràcia, 18h) també es 
dedica a Càritas. Per la seva ban
da, la Comissaria dels Mossos i 
el centre comercial El Punt i han 
col·laborat durant el desembre 
amb l’entitat fent sengles campan
yes per recollir aliments. 

Joguines. La penya blanciblava 
organitza una col·lecta de jogui
nes fins al dia 23. Els punts de re
collida estan distribuïts per tot el 
municipi i el central és la seu de 
l’entitat (Carrerada, 20). També 
la Vocalia de Joves de l’AV de 
Can Sant Joan ha engegat una 
recollida de joguines. Els interes
sats han de lliurar el material els 
dimarts i els dijous, de 17 a 21h, 
a la seu de l’entitat (Bateria, 31). 

Silvia Díaz | Redacció

 

> Ajuts de ‘la Caixa’ a sis entitats socials
L’Obra Social de ‘la Caixa’ ha repartit 15.400 euros entre les entitats locals Taa-
rof Bi Salam, Cemoriba, Apsocecat, Adimir, Càritas i l’ADF la Serralada, dedi-
cades a l’atenció a les persones i a la cura del medi ambient.  L’acte oficial de 
signatura dels acords va tenir lloc el 9 de desembre a l’edifici de l’Ajuntament, 
entre els responsables vallesans de ‘la Caixa’ i els de les associacions, en 
presència de les autoritats municipals –a la foto | SD

> Andròmines rep el premi Acció Educadora
L’Ajuntament va lliurar el 14 
de desembre a Andròmines 
el primer premi Acció Edu-
cadora –que forma part del 
projecte educatiu de ciutat 
(PEC)–, un acte a la sala de 
Plens que va incloure una 
xerrada sobre la importància 
de les noves tecnologies en el món associatiu. La proposta premiada rep el 
nom Navegar o naufragar: Internet i la teva família i Andròmines el vol dur a ter-
me a tots els centres educatius de Montcada. A la imatge, la regidora del PEC, 
M. Teresa Gallego (PSC), a la dreta, amb els responsables de l’entitat | SD
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Inés Andreu, nascuda l’any 
1914, i Tadeo Roca, al 1916 
–tots dos a la imatge acom-
panyats de l’alcalde– són les 
dues persones més grans de 
Montcada que van rebre un 
reconeixement per part de les 
autoritats municipals durant la 
festa de la gent gran | PA

> Veïns homenatjats
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Els actes centrals van ser un partit de famosos i un festival benèfic

Montcada recull 25.000 
euros per a La Marató

Més de 25.000 euros s’han recaptat 
a Montcada amb motiu de La Ma
rató de TV3, dedicada enguany a 
les malalties minoritàries. La ma
joria dels diners es van aconseguir 
al partit de futbol disputat el 13 de 
desembre a l’estadi de la Ferreria.  
Se’n van vendre gairebé totes les 
entrades, amb una caixa de 4.500 
euros, més 18.000 que van aportar 
els patrocinadors de l’acte –Damm 
i Fiatc. El matx va reunir famosos, 
actors, polítics i veterans del Barça 
i de l’Espanyol. Entre els jugadors 
hi havia el president del Parlament, 
Ernest Benach, o actors de les 
sèries de TV3 ‘El cor de la ciutat’ i 
de Ventdelplà, com el montcadenc 
Carlos Cuevas. La sacada d’honor 
la va fer la Secretària General de 
l’Esport, Anna Pruna.

Més actes. També el dia 13, a la 
matinal organitzada a La Unió 
de Mas Rampinyo es van obtenir 
un total de 1.647 euros. El festival 
benèfic , una festa ja consolidada, 
va comptar amb la participació de 
totes les seccions de l’entitat i hi va 

haver ball, teatre i música, entre 
d’altres. Malgrat la coincidència 
horària amb el partit, el fred i la 
crisi, els organitzadors s’han mos
trat molt satisfets amb l’assistència 
de públic i les aportacions rebudes. 
Per la seva banda, amb les activi
tats fetes pels alumnes i una dona
ció de l’AMPA, l’IES La Ferreria 
va aportar més de 1.000 euros a 
La Marató.

Pilar Abián | Montcada

Fotografia de família dels jugadors dels dos equips –Fiatc, de blau, i Damm, de vermell– amb les autoritats municipals i de la Generalitat

Per cinquè any consecutiu, Montcada va celebrar el Dia Internacional dels 
Drets Humans (10 de desembre) amb un concert de gòspel –imatge– que 
va atraure més d’un centenar de persones al Kursaal, amb el Cor de Grà-
cia, dirigit per Dani Alonso. Enguany, els actes de l’efemèride els coordina-
va la Regidoria d’Integració i Cooperació, que també va organitzar xerrades 
a La Salle sobre les mines antipersona, a càrrec de Creu Roja | lG

> Actes del Dia Mundial dels Drets Humans

El grup de dones de La Unió va vendre artesania per col·laborar amb La Marató
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Una quarantena d’entitats i partits 
polítics va participar l’1 de desem
bre en la confecció del tapís com
memoratiu que cada any organitza 
l’Ajuntament amb motiu del Dia 
Mundial contra la Sida per recor
dar les víctimes de la malaltia a 
Montcada i Reixac. 
L’acte, que va comptar amb la 
presència de l’alcalde, César Arri
zabalaga (PSC), i diversos regi
dors, va tenir lloc a la plaça Lluís 
Companys i va incloure la lectura 

del manifest conjunt, que enguany 
fa una crida a la participació i al 
compromís de tota la societat per 
aturar l’evolució de l’epidèmia i 
continuar treballant perquè els afec
tats tinguin accés als serveis mèdics 
i psicosocials. 

Treball amb joves. La confecció del 
tapís era l’acte central d’un pro
grama elaborat pel consistori i les 
entitats per commemorar el Dia 
Mundial, que va finalitzar el 9 de 
desembre a l’Auditori amb Què sí, 

vida! a càrrec de Teatre Acció. Es 
tracta d’una activitat, a la qual van 
participar els estudiants de quart 
d’ESO dels IES La Ribera i La 
Ferreria i el col·legi Ginesta, que in
clou una funció teatral tipus còmic, 
que explica d’una forma divertida 
la problemàtica sobre la Sida, i un 
col·loqui amb els joves.

Els alumnes d’ESo participen en un debat sobre la malaltia

DIA MuNDIAL DE LA SIDA

Les entitats s’aboquen 
de nou amb l’efemèride

Laura Grau | Montcada

Els representants de les entitats participants durant la confecció del tapís, a la plaça Lluís Companys

L’associació Adimir encara amb 
optimisme el treball per aconseguir 
la creació d’un Centre d’Atenció 
Integral per a Discapacitats que 
atengui Montcada, Ripollet i Cer
danyola. “Hem detectat interès 
en les primeres reunions”, ha 
indicat Ana Ballesta, portaveu del 
col·lectiu. L’entitat es va reunir el 
2 de desembre amb el director ge
neral a Barcelona del Departament 
d’Acció Social i Ciutadania, Josep 
GonzálezCambray i amb Pere 
Bosch, diputat d’Esquerra al Par
lament, que han convocat Adimir 
a una segona reunió per al dia 29 
de gener, a les instal·lacions que 
l’entitat té a Terra Nostra.
“Volem reagrupar els serveis  
existents i que la cobertura pú
blica s’estengui a altres àmbits 
com l’educació o el lleure” ha dit 
Ballesta. Adimir reclama a la Ge
neralitat i l’Ajuntament la seva par
ticipació en el projecte: “No volem 
que ens donin una subvenció 
sinó que s’impliquin per tal que 
el centre tingui una continuïtat 
en el temps”, ha explicat la porta
veu de l’entitat. 

Silvia Díaz | Redacció

Adimir demana 
la implicació de 
la generalitat i 
l’Ajuntament
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González, en primer terme, durant la seva intervenció en la presentació de la nova guia

Nova guia de salut mental 
i mitjans de comunicació
La Federació d’Associacions de Fa
miliars i Persones amb Problemes 
de Salut Mental va presentar el 9 
de desembre a l’Auditori una guia 
d’estil per als mitjans de comuni
cació per tal que les informacions 
relacionades amb persones amb 
malalties mentals es tractin de ma

nera correcta i acurada. L’acte va 
comptar amb les intervencions, 
entre d’altres, de la responsable de 
Salut de la Diputació, Elvira Martí
nez, la regidora de Serveis Socials, 
M. Carmen González (CiU), i pe
riodistes col·laboradors. L’acte va 
incloure la representació de l’obra 
de teatre Somnis.

Sílvia Alquézar | Montcada

Teatre Acció, durant una funció a l’Auditori
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>Editorial
L’any de la crisi

Carrer Alzina
Felicitats a l’Ajuntament pel nou carrer 
Alzina! Molt bonic al web en 360º però 
fals, ja que no és de prioritat inverti-
da i no apareixen els pivots que ens 
impedeixen arribar als carrers Poblet, 
Núria i Vallès. Voldria agrair personal-
ment al dissenyador i als polítics que 
han tutelat l’obra l’enorme qualitat de 
vida que ens han aportat. Es veu cla-
rament que són veritables coneixedors 
de les necessitats del barri. D’entrada, 
és d’agrair que ens facin gaudir d’una 
visita per tots els carrers (rendible amb 
una audioguia) o que haguem de sortir 
a la N-150 cada vegada que tornem 
a casa, ja que amb la meravellosa re-
forma han eliminat el principal canal 
de distribució del “molest” trànsit 
intern que patíem els veïns. Ah! pot-
ser aquesta reforma està pensada per 
facilitar l’accessibilitat dels serveis 
d’emergència, que ara només triguen 
a venir entre 10 i 20 minuts i això 
potser és poc temps. Mentre visitem 
el barri, també podrem gaudir de la 
brutícia que impera a cada cantona-
da, que creixerà gràcies a l’eliminació 
de l’aparcament quinzenal, i assabo-
rir l’agradable flaire dels contenidors 
d’escombraries...
No vull ser desconsiderat però: quina 
necessitat havia d’ocupar una part del 
carrer Alzina com a ampliació de la 
plaça del Poble quan les activitats que 
s’hi fan no omplen ni una tercera part 
de l’espai actual? N’hi havia prou amb 
una reforma com la dels carrers Lleida, 
Torres i Bages. I si del que es tractava 
era d’aprofitar uns diners per millorar 
el barri, com és possible que l’Ajunta-
ment no tingués cap altra actuació pro-
jectada? En què han treballat durant 
aquests anys? Agrairia una resposta. 
Mentrestant voldria demanar la subs-
titució de l’alzina que presideix i dóna 
nom al carrer remodelat per un bust de 
les persones que ens han regalat tanta 

qualitat de vida així, cada vegada que 
passem per davant, tindrem present a 
qui debem tanta generositat i podrem 
dedicar-los ofrenes i alabances, a ells i 
a tota la seva família.

Enric Nicolàs
Terra Nostra

Valorización en Lafarge
Lafarge podría empezar en breve a va-
lorizar residuos y este es, sin duda, el 
problema medioambiental más impor-
tante que ha tenido nuestro municipio 
desde el cese de la incineradora. Es 
evidente que en esta sociedad del bie-
nestar somos muchos, consumimos y 
generamos muchos residuos. En el tra-
tamiento de residuos existe lo que se 
llama sostenibilidad: generar la menor 
cantidad posible, reutilizar y, si no se 
puede, como última solución, eliminar 
(ya sea en vertedero o incinerando). 
Valorizar un residuo es recuperarlo a 
través de diferentes operaciones. Una 
es su utilización como combustible, lo 
que se llama valorización energética.
Es cierto que hace años que en varios 
países de Europa (como Alemania, 
Holanda o Suiza) se están valorizando 
residuos en cementeras. Pero cuidado, 
se pide que el residuo tenga un con-
tenido energético mínimo para que se 
pueda hablar de valoración energética; 
porque de lo contrario lo que se está ha-
ciendo es incinerar. Un dato, ninguno 
de estos países (con los que nos gusta 
compararnos para lo que nos interesa) 
fue el mayor productor de residuos de 
Europa en 2007, sino España. ¿Se 
busca realmente eficiencia energética 
y disminución de gases contaminantes 
o solucionar de manera barata la elimi-
nación de residuos?
La valorización en Lafarge consistirá en 
quemar residuos para sustituir en parte 
su combustible tradicional. Esta activi-
dad, seamos claros, reporta cuantiosos 
beneficios a la empresa y también, es 

cierto, soluciona problemas medio-
ambientales. No es lo mismo quemar 
como combustible material orgánico 
biodegradable que procede de plantas 
en su totalidad (biomasa), que aceites 
industriales o disolventes, pero ¿tene-
mos garantías de transparencia sobre el 
origen y caracterización de los residuos 
que piensan quemarse en Lafarge?
En el marco de estudios de tesis doc-
toral trabajé con lodos de depuradora 
urbana. En colaboración con entidades 
de prestigio como el propio CSIC se 
analizaron químicamente estos lodos y 
se encontraron contaminantes del tipo 
metales pesados, hidrocarburos polia-
romáticos, PCB o dioxinas ampliamente 
reconocidos como nocivos. ¿Tendremos 
garantías en cuanto al control de las 
emisiones y a los controles del proceso 
en Lafarge? No deberían abrirse interro-
gantes alrededor de un tema que afecta 
directamente a nuestra salud. El on-
cólogo pediátrico doctor Ferrís ya nos 
dijo hace meses: “estas actividades 
deben realizarse en zonas apartadas de 
los núcleos urbanos (mínimo 5km) y 
en condiciones holográficas, meteoro-
lógicas y ambientales adecuadas”.

Eva Mangas de Arriba
Montcada 

Querido hermano
¡Gracias! Hace pocos días que murió 
mi hermano Enrique. Fueron y son 
todavía momentos de desconcierto, 
de oscuridad, de dolor… Me sentía in-
capaz de decir una palabra a tantas y 
tantas personas que venían a compartir 
nuestro dolor. Y no es que yo me sienta 
un extraño, ni mucho menos, en este 
pueblo. Hemos nacido y crecido aquí, 
hemos participado en las fiestas y en 
las luchas del pueblo. Aquí nos hemos 
ganado el pan y no tenía palabras para 
expresaros mis sentimientos, especial-
mente en la ceremonia de despedida, 
con el templo lleno a rebosar. Se me 

hizo un nudo en la garganta y casi se 
me paró el corazón.
Ahora, con una cierta serenidad y paz, 
quiero haceros llegar a todos la palabra 
de la que me siento deudor y con la 
que he comenzado este escrito. Den-
tro del dolor de perder a una persona 
amada, hermano, hijo, esposo, padre, 
compañero y amigo com era Enrique, 
no os podéis figurar cómo vuestros tes-
timonios de afecto, consuelo y ánimo, 
han hecho que nos sintamos acom-
pañados y protegidos en esos momen-
tos tan amargos y dolorosos.
Hablo en mi nombre y el de toda mi 
familia, especialmente de mi madre. 
Estoy convencido de que vuestro testi-
monio de dolor y afecto expresado de 
tantas maneras y en tantas circunstan-
cias –en la calle, en casa, en las horas 
de vela, en la ceremonia de despedi-
da– es como un ramillete, el mejor, 
que podemos ofrecer como homenaje 
a Enrique. ¡Gracias!

Albert Santafé
Mas Duran

Comercios que timan
Si alguien ha tenido la experiencia 
de llevar alguna pieza de oro a tasar 
o vender a Vic habrá comprobado 
que se infravalora importantemente 
las piezas. Por eso recomiendo que 
lo hagan en Barcelona. La diferencia 
es sustancial en cuanto al precio. Por 
ejemplo, una cadena que allí tasan 
en 47 euros, en Barcelona pasa a 75 
euros. Espero que gente que se apro-
vecha de la ignorancia de los demás 
o de la desesperacion no siga hacien-
dose rico a costa de los demás.

Silvia Rodríguez
Montcada

Fe d’errates
En l’anterior número, a la notícia sobre 
l’equip de l’EF Montcada que es col·locava 
tercer amb el triomf sobre el Mollet era l’in-
fantil A i no l’aleví A. I a La Veu 351, en el 
titular de la notícia sobre el calendari fiscal, 
en comptes de l’any 2009 és el 2010.

Som a punt d’acomiadar el 
2009, un any que es recorda-
rà per haver estat immers de 
ple en la crisi econòmica amb 
les implicacions que això té 
per a moltes famílies, direc-
tament afectades per l’atur. 
També les administracions i 
les institucions han vist com 
es tancava l’aixeta, minvant 
els recursos i, de retruc, els 
serveis. Malgrat tot, la crisi no 
ha estat l’única protagonista 
de l’any que deixem enrere. 
Altres fets noticiables es aju-
daran a recordar que el 2009 
va ser l’any en què es va fer 
la segona remodelació total 
del carrer Major, es va inaugu-
rar la Biblioteca, es va soter-
rar definitivament la C-17 al 
seu pas per Mas Rampinyo, 
es va traslladar Valentine i es 
van estrenar dos nous centres 
educatius: el CEIP Mas Ram-
pinyo i l’Escola Bressol Can 
Casamada. També serà l’any 
en què la tuneladora Montca-
da va començar a perforar el 
subsòl per fer el túnel de l’Alta 
Velocitat i en què Aismalibar 
va anunciar el seu tancament.
Històries acabades i d’altres 
que continuen com la lluita de 
Can Sant Joan enfront l’Adif 
o la que lidera la Plataforma 
Antiincineració contra la valo-
rització de residus a Lafarge. 
Aquesta batalla que va arren-
car fa ben bé dos anys arriba 
ara al seu punt àlgid, ja que la 
cimentera podria tenir en breu 
l’autorització de la Generalitat 
per a substituir el combustible 
convencional per biomassa, 
una pràctica contra la qual els 
veïns s’hi oposen radicalment.  
El 2010 començarà doncs 
amb mobilitzacions. 
Mentrestant i per uns dies gau-
dim del parèntesi que ens por-
tarà el Nadal. Bones festes!

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

El proper número, el 15 de gener

En junio vecinos de Terra Nostra recogimos 180 firmas denunciando 
el estado en que se encuentra la N-150 a la entrada del cementerio 
de Collserola: escombros, prostitución, para de autobús indigna... Seis 
meses después todo continua igual o peor. ¿Hay respuesta por parte de 
la administración? Chari Urdiales 

Com ja li vam comunicar a l’estiu, la prostitució no està penada i 
només es pot actuar contra la figura del proxeneta. Pel que fa als 
continus abocaments il·legals, tant la Policia Local com els Mossos  
han denunciat i sancionat els propietaris del terreny i els han fet un 
requeriment perquè netegin la parcel·la. Respecte la parada d’au-
tobús que hi ha en sentit Barcelona, som a l’espera que la Direcció 
General de Carreteres instal·li la marquesina que es va comprometre 
a ubicar | M. Carme Porro (PSC), presidenta de l’Àrea Interna

Nit molt especial

el clic

No resulta fàcil reunir més 
de 40 persones per sopar. 
Però si, a més, es dóna la 
circumstància, que la ma-
joria no s’ha vist en, apro-
ximadament 25 anys, això 
es torna, gairebé, en un im-
possible. Gràcies a Juanpe 
Manzano, exalumnes i pro-
fessors del CEIP Mitja Cos-
ta nascuts al 1970 vam fer 
fa uns dies un retrobament 
molt especial. Gràcies a 
tots per ser-hi. 
Montse Sánchez 
Terra Nostra

Participa i envia la teva foto a som@laveu.cat
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portaveus municipals
laveu.cat/la_teva_veu

Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

Carles Guijarro
Portaveu del PSC

Els projectes de ciutat, a bon ritme
Estem a punt d’acabar un any marcat per una 
crisi econòmica d’abast global. Ha estat un any 
difícil però no hi ha cap dubte de que els projec-
tes de ciutat marxen a bon ritme. Les grans inter-
vencions d’obra pública segueixen avançant. La 
tuneladora de la Línea d’Alta Velocitat travessa ja 
el riu Besòs, les obres de remodelació del carrer 
Major, Torres i Bages, Lleida i Alzina en breu es-
taran acabades; la urbanització dels voltants del 
nou tram soterrat de la C-17, al seu pas pel cen-
tre de la ciutat,  el nou teatre municipal de Mont-
cada Aqua, o l’escola bressol de Can Casamada, 

s’estan  acabant i seran una realitat al 2010. En 
aquests moments, estem acabant de perfilar els 
pressupostos del proper any amb un compromís 
determinant: invertir en despesa social i en ser-
veis a la ciutadania.   
Hi ha veus interessades a amagar tot aquest  di-
namisme i a parlar en clau negativa. Sembla com 
si les males noticies els anessin bé pels seus inte-
ressos polítics i tàctics immediats. Malgrat aques-
tes veus interessades, ningú nega que els projec-
tes de ciutat van a bon ritme. No estem aturats i 
creiem que  estem treballant en la direcció cor-

recta.  Cal tenir confiança en nosaltres mateixos i 
en les nostres possibilitats. Fa poc, hom feia  una 
reflexió dient que només quan estem units, quan 
compartim un objectiu comú, és quan són més 
forts i aconseguim el que ens hi proposem. La 
reflexió era molt encertada, cal tenir confiança en 
el devenir, en les nostres possibilitats i treballar 
plegats per seguir millorant les nostres societats, 
les nostres ciutats, el nostre futur.
Amb els millors desitjos pel proper any, bones 
festes.

Recuperar el diálogo y la participación
La noticia aparecida en el diario Avui el pasado día 
4, donde según confirmación de fuentes munici-
pales el alcalde se está planteado dejar la Alcaldía, 
no hace más que confirmar los rumores que corren 
por nuestra ciudad desde hace meses.
Está claro que la noticia ha sido una filtración in-
teresada, con la que trata de mendigar un nuevo 
puesto. La política no debe ser una profesión, sino 
una dedicación temporal al servicio de la ciu-
dadanía y, una vez cumplida la misión, hay que 
saber volver a su profesión. Pero eso no pasa en 
Montcada, los actuales líderes en el gobierno se 

han apoltronado en sus butacas políticas, se han 
olvidado del servicio a los demás y sólo piensan 
en mantener el estatus conseguido, sirviéndose 
de la  política. 
Montcada lleva diez años con un acuerdo PSC-
CiU, diez años de un gobierno arrogante, que 
prioriza los intereses personales en lugar de los 
generales, donde la ciudadanía ha perdido sus 
canales de participación institucionales y no le ha 
quedado más remedio que constituirse en Plata-
formas vecinales en defensa del Soterrament de 
la línea del tren, o Antiincineración, o No a las 

zonas azules, etc. Montcada necesita recuperar 
el diálogo y la participación y eso no se improvi-
sa, se organiza. Ante la desconfianza ciudada-
na, se necesita voluntad política, motivación a 
la participación, recuperar los mecanismos de 
participación, respetando los canales estableci-
dos y con un lenguaje claro. Desde la coalición 
ICV-EUIA estamos dispuestos a trabajar en esta 
línea y, mediante la participación, generar propu-
estas para Montcada, con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de la ciudadanía y profundizar la 
democracia en la sociedad.

El desprecio de los socialistas hacia Montcada
Cuando escribo estas líneas estamos a mediados de 
diciembre y sin ninguna noticia de los presupuestos 
para 2.010, lo que no había pasado nunca ya que su 
aprobación ha de ser antes del inicio del año siguien-
te, cosa que va a ser totalmente imposible. Motivo: el 
gobierno formado por PSC y CiU es incapaz de cua-
drar las cuentas. Lo cierto es que este año, más que 
ningún otro, deben hallar dificultad en cuadrarlas ya 
que, en primer lugar, son dos socios en el Gobierno 
con una tensa negociación interna para repartirse los 
ineludibles recortes. El más que seguro volumen de 
deuda pública provoca que gracias a ella los recortes 

presupuestarios no serán tan graves. Ellos piensan: 
¡ya lo pagarán nuestros hijos! La recaudación ha 
caído dramáticamente respecto a las cifras del año 
anterior. El presupuesto del año en curso no puede 
cuadrar, pues el marco macroeconómico es bastan-
te peor del que se nos quiso hacer creer y que desde 
el PP ya advertíamos que sucedería. 
El gobierno de España y el de Catalunya reducen 
bruscamente sus aportaciones a nuestra ciudad 
para 2.010. ¡Y eso que son todos socialistas! ¡A eso 
se le llama capacidad de influencia en el gobierno 
amigo! Sólo un dato: la Generalitat invertirá sólo 1 mi-

llón de euros en Montcada y este año la cifra ha sido 
de 6 millones (reducen de 6 a 1 y, por cierto, ni un 
solo euro para el famoso hospital). Un gobierno serio 
y responsable se preocuparía por recortar los gastos, 
como haría cualquier familia o empresa formal y res-
ponsable. Pero mucho me temo que este gobierno 
sociovergente no va a saber o querer reducir tantos 
gastos superfluos e innecesarios en un momento 
como el actual. Y es que una de sus prioridades ha 
sido la creación, y con nuestros impuestos, de un 
“entramado de cargos” que se resiste a disolver y 
unas infraestructuras que no saben cómo pagar. 

Interessos econòmics enfront els mediambientals
El 26 de març de 1987, en l’apartat d’economia 
del diari La Vanguardia, era notícia que l’empre-
sa cimentera Asland Catalunya, SA, proposava 
al seu Consell d’Administració la compra de la 
factoria de Sagunt. Segons la mateixa notícia, 
aquesta transacció comportava alhora el tanca-
ment i el desmantellament de la fàbrica Asland 
de Montcada. Les raons que motivaven aquesta 
transacció empresarial eren, senzillament, eco-
nòmiques. La capacitat de la fàbrica de Montca-
da era d’una producció de 800.000 tones anuals, 
mentre que la de Sagunt podria arribar a produir-

ne un milió en el mateix exercici. L’any 1992, a 
la Cimera de Rio, s’estableixen per primera ve-
gada les bases per arribar al desenvolupament 
sostenible i es fixa el marc per a tots els drets i 
obligacions individuals i col·lectives en el camp 
del medi ambient i el desenvolupament. Els estu-
dis ambientals portats a terme al llarg d’aquests 
anys han posat de manifest que les cimenteres 
tenen un fort impacte ambiental, no només pel 
que fa a l’emissió de CO2, sinó també per la prò-
pia activitat, que comporta l’emissió de partícu-
les en suspensió que s’acumulen i impregnen i 

perjudiquen tot l’entorn. En aquest cas, la seva 
ubicació, tocant al barri de Can Sant Joan, fa que 
Montcada i Reixac pateixi de manera constant 
els efectes nocius que provoca aquesta empresa, 
agreujats per errades ara tècniques, ara huma-
nes, que comporten fuites incontrolades.
Si per raons econòmiques Lafarge proposava el 
tancament i el desmantellament de la fàbrica de 
Montcada i Reixac evidenciant que el seu trasllat 
és possible, ara, per raons mediambientals i de 
salut pública, cal exigir-li que el porti a terme.

Eva García
Portaveu del PPC

Josep M. González
Portaveu d’ICV-EUiA

Solvència, realisme i ambició
Després que l’Ajuntament de Montcada i Reixac 
va aprovar, amb les Ordenances Fiscals, no aug-
mentar els impostos i les taxes municipals, ara 
correspon fer el pressupost municipal per a l’any 
2010.
Un pressupost 2010 per fer front a la greu crisi 
econòmica que estem patint. Un pressupost que 
doni resposta a les necessitats d’una ciutat com 
la nostra i, per damunt de tot, que doni resposta 
a la gent que hi vivim.
En uns temps en què la disminució dels ingres-
sos de l’Ajuntament és real, primer per la crisi de 

l’activitat econòmica a la nostre ciutat i després 
per la disminució de les transferències de l’Estat 
a l’Ajuntament, el pressupost 2010 ha de tenir 
com a prioritats l’atenció social, la promoció eco-
nòmica i l’espai públic.
I ho hem de fer aplicant les mesures d’austeritat 
pressupostària que vàrem aprovar, amb una cla-
ra orientació en optimitzar els recursos disponi-
bles amb solvència i realisme. 
Però alhora hem de substituir la disminució de 
l’activitat econòmica amb un ambiciós programa 
d’inversions per al 2010. El nivell baix d’endeu-

tament que hem assolit en els darrers anys de 
bonança econòmica, ens permet posar l’accent 
en aquells programes i inversions que permeten 
donar resposta a les necessitats de la ciutat en 
un moment de crisi econòmica com l’actual.
Afrontem el 2010 amb solvència, realisme i am-
bició. Feu-nos confiança. 
En nom de Convergència i Unió us desitjo, de 
tot cor, unes bones festes de Nadal i un millor 
Any Nou. 

Joan Maresma
Portaveu de CiU

Marta Aguilar
Portaveu d’Esquerra
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Agenda
laveu.cat/agenda

Concert de Jazz
Amb Bernat Font Trio
Organitza: Abi

Concert Solidari d’Any Nou
Amb La Jove Orquestra del Vallès
Organitza: Ajuntament de Montcada i Reixac

25 dE dESEMbRE, 22.30h 
Abi (CoLoN, 5)

3 dE GENER, 18h
ESGLéSiA dE SANtA ENGRàCiA

18 l divendres
Espectacle. Dream, bailando un sueño,  
a càrrec del gimnàs Jym’s. Hora: 19h. 
Lloc: Kursaal.

Presentació. Del calendari municipal 
2010 i la Guia-agenda. Hora: 19.30h. 
Lloc: Auditori Municipal. 

Xerrada. Sobre la Llei d’estrangeria 
.Hora: 19.30h. Lloc: Centre Cívic La Ri-
bera.

Cinema. La vida de Brian, de Monty 
Python. Hora: 22h. Lloc: Sala polivalent 
de l’Abi. Gratuït.

19 l dissabte
Visita. A la rambla de Catalunya per des-
cobrir edificis emblemàtics. Hora: 11h. 
Lloc: rambla de Catalunya/Diagonal. 
Organitza: Fundació Cultural Montcada.

Taller. Per construir el Caga Tió. Hora: 
17h. Lloc: Plaça Lluís Companys. Orga-
nitza: Agrup Escolta El Turó

Espectacle. EDO Cultural Extravaganza 
2009. Hora: 15h. Lloc: Kursaal.

20 l diumenge
Visita. Al carrer Petritxol i els seus vol-

tants. Hora: 11h. Lloc: Cruïlla entre Por-

taferrissa i Petritxol. Organitza: Fundació 

Cultural Montcada.

Concert. De Nadal i vermut amb 

l’orquestra Cafè Trio. Hora: 12h. Lloc: La 

Unió. 

Cinema. Projecció de curts infantils del 

Festival Internacional de Curtmetratges 

de Barcelona. Hora: 12h. Lloc Auditori 

Municipal. Preu: 3,5 euros.

Teatre. Musical d’homenatge a La Cu-

bana, a càrrec del grup Titelles. Hora: 

18h i 20h. Lloc: Gran Casino de Terra 

Nostra. Preu: 3 euros.

22 l dimarts
Exposició. De fotografia de Tonyi Ma-

teos. Lloc: Sala Sebastià Heredia del 

Kursaal.

Ple. Sesseió ordinària de desembre. 

Hora: 19.30h. Lloc: Casa de la Vila.

25 l divendres
Concert. De jazz a càrrec de Bernat 
Font Trio. Hora: 22.30h. Lloc: Abi. Preu: 
14 euros, socis i 18, la resta.

29 l dimarts
Acte. Audiència pública sobre els pres-
supostos municipals per al 2010. Hora: 
18h. Lloc: Casa de la Vila. 

31 l dimecres
Festa. De Cap d’Any amb disco mòbil. 
Hora: 23h. Lloc: La Unió.

Festa. De Cap d’Any. Hora: De la 1h a 
les 5h. Lloc: Abi (Colon, 5).

2 l dissabte
Visita. Del patge reial i xocolatada. Hora: 
19h. Lloc: La Unió (durant tot el dia es 
recolliran joguines noves per a Aldees 
Infantils SOS).

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
Fins al 17 de gener

XIII Mercat d’Art
per nadal, una 
mostra d’art 
a bon preu
fins al 10 de gener

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

EXPOSICIÓ

‘NU’
de la fotògrafa tonyi mateos
a partir del 22 de desembre  
sala sebastià Heredia

Concert dels alumnes 
de l’escola Giravolt
20 de desembre, a les 17.30h
sala Joan Dalmau

Rivas, c. conca,10
Duran, av. terra nostra, 37
E. Relat, av. catalunya, 65
Guix, c. major, 25
Miró, c. orquidea, 8
J. Relat, c. major, 89
Pardo, c. masia, 2
v. Nieto, països catalans, 51
J. vila, pg. Jaume i, 30

18 19 20

25 26 2722 23 2421

129 30 3128

rivas Duran Duran

J.relat rivas rivasGuix recasens V.nietopardo

V.nietopardo Guix recasensJ.Vila

desembre/gener

29 30
J.relat J.relat

2 3

85 6 74
Duran J.Vila pardo Guix recasens V.nieto

9
V.nieto

10

rivas

11
J.Vila

13
Guix

15
Duran

12
pardo

14

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

veure les activitats de 
nadal a la pàgina 14
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La Cavalcada de Reis 2010 pas
sarà finalment pel carrer Major 
el 5 de gener, tot i que el nou 
paviment estigui en període d’as
sentament i no hi pugui circular 
trànsit fins al febrer. El govern ha 
decidit fer una excepció donat 
que la visita reial és un dels es
deveniments que més ciutadans 
aplega en aquest carrer. La prin
cipal novetat és la incorporació 
de la carrossa de Les Carbone
res, una proposta d’un grup de 
mares del Gurugú que aniran 
amb vestits foscos i es dedica
ran a pintar el públic amb color 
negre. “També ens agradaria 
repartir carbó entre la canalla 
però ens falta trobar un patro
cinador”, explica la portaveu, 
Norma Planell. El grup acompa
nyarà la comitiva reial formada 
per les tres carrosses dels Reis i 
dues més carregades de regals.

Itinerari. La Cavalcada sortirà 
de l’avinguda de la Ribera (18h) 
i després de visitar Can Sant 
Joan, tornarà cap al centre. A les 
19.30h està previst que les auto
ritats lliurin als Reis les claus de 
la ciutat al balcó de la Casa de la 
Vila. La desfilada clourà davant 
del Montcada Aqua després de 
recórrer Mas Rampinyo. Els dies 
2 i 3 de gener (d’11 a 14h i de 17 
a 20h) el carter reial rebrà en mà 
les cartes dels nens en una jaima 
que s’instal·larà al carrer Major. 

REIS 2010

Les autoritats faran els parlaments i el lliurament de les claus de la ciutat als Reis al balcó de la casa de la Vila

La cavalcada podrà passar pel carrer 
Major abans que s’obri al trànsit
Laura Grau | Redacció

Ses Majestats d’Orient arribaran a Montcada i Reixac el 5 de gener i desfilaran pels principals carrers del municipi, carrer Major inclós

Cultura
laveu.cat/cultura

pàg. 22

XIIIÈ MERCAT D’ART
Comprar obres d’art, una 
opció per regalar a les festes

pàg. 24

pREMI ‘EL BASAR’
El finalista del mes de novembre 
és el mallorquí Sebastià Munar
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Per segona vegada –la primera va ser al 2008–, 
el calendari municipal inclou fotografies del fons 
Matllo-Aguilar, que l’Agrupació Fotogràfica de 
Montcada i Reixac (Afotmir) s’ocupa de restau-
rar i digitalitzar (a la foto, els gegants passant pel 
carrer Major al 1955). El nou almanac, del qual 
s’han editat 1.500 exemplars de paret, es presen-
tarà el 18 de desembre a l’Auditori  (19.30h), jun-
tament amb la Guia-agenda que edita cada any el 
consistori i que inclou informació d’interès gene-
ral, un plànol actualitzat del municipi i una sèrie 
d’imatges dels principals projectes de ciutat. Tant 
el calendari com la Guia-agenda, de la qual s’han 
editat 2.500 exemplars, es podran aconseguir el 
dia de la presentació o bé, els dies posteriors, a 
l’Ajuntament o a la Casa de la Vila | lG

El nou calendari inclou fotos 
del fons Matllo-Aguilar
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Es presenta 
el número 19 
de la revista 
‘Quaderns’

Alcázar, Orihuela i Cervera, amb la revista

Ja es pot adquirir el número 19 
de la revista de divulgació his
tòrica ‘Quaderns’ que la Fun
dació Cultural Montcada va 
presentar el 16 de desembre. 
La presidenta de l’entitat, Nú
ria Cervera, va fer balanç del 
2009 i va anunciar els reptes 
per al 2010: “Volem digitalit
zar l’Arxiu Ubach i preparar 
els actes del 25è aniversari 
que celebrarem al 2011”. Cer
vera també va fer una crida a la 
participació de la gent interes
sada en la tasca de recopilació 
i divulgació de la història local 
que fa l’entitat. “Si no fos per 
la tossuderia d’uns quants, la 
Fundació no existiria, però 
ens calen més persones per 
poder fer més coses”, va dir. 
L’acte va cloure amb la xerrada 
de Jordi Pablo, estudiós de les 
tradicions nadalenques i col·la
bo rador de l’entitat. Els dies 19 
i 20 de desembre la Fundació 
organitza les últimes visites 
guiades a Barcelona.

Laura Grau | Montcada
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El vestíbul de l’Església de San
ta Engràcia acollirà fins al 6 de 
gener una dotzena de pesse
bres i diorames de l’Agrupació 
de Pessebristes de Montcada i 
Reixac. Els assistents a la inau
guració, feta l’11 de desembre, 
van poder contemplar les tradi
cionals escenes del naixement, 
construïdes a partir de materials  
com el guix i el porexpan, i es

tampes nadalenques com un 
teatre en miniatura on es repre
senten ‘Els Pastorets’ –amb una 
setantena de figurants fets amb 
una plastilina– o una escena ur
bana que reprodueix l’ambient 
nadalenc d’un carrer. Destaca 
per les seves grans dimensions 
el pessebre de Jaume Aregall, 
que reprodueix  una escena na
dalenca amb el mar com a teló 
de fons. 

Laura Grau | Redacció

Naixements i estampes 
nadalenques a l’Església
L’exposició de pessebres es podrà visitar fins al 6 de gener

Un dels pessebres més sorprenents de l’exposició que incorpora les mans de l’artista

AGRuPACIÓ DE PESSEBRISTES
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La pegatina assajarà el nou directe 
de la seva pròxima gira al Kursaal
La banda montcadenca s’ha convertit en un fenomen pel seu directe contagiós i la seva presència a internet

Després de finalitzar la seva gira 
nacional i europea amb el disc 
‘Via Mandarina’, La Pegatina co
mençarà a preparar a partir del 
gener el nou directe de la segona 
gira, que inclourà temes d’aquest 
treball i alguns del seu tercer disc 
que té previst enregistrar a l’octu
bre del 2010. La banda montca
denca ha arribat a un acord amb 
l’Ajuntament per fer els assajos 
del seu nou directe al Kursaal. 

Banda 2.0. Amb dos discos al 
carrer, La Pegatina s’ha convertit 
en un grup de referència per a la 
gent jove, tot i no tenir presència 
als grans mitjans. “Suposo que 
és perquè fem de cada recital 
una festa i perquè hi ha mol
ta energia a l’escenari”, explica 
el líder del grup, Rubén Sierra. 
“Internet també ens ajuda 
molt –afegeix–, ens diuen la 
banda 2.0 perquè som a totes 
les xarxes socials i deixem 
que tothom es descarregui el 
disc”. De fet, ‘Via Mandarina’ 

està a punt d’arribar al milió de 
descàrregues, xifra que el con
vertiria en “disc d’or digital 
il·legal”, ironitza Sierra. La Pe
gatina va culminar la seva gira 
el 28 de novembre a la sala La 

Mirona de Salt (Girona), que va 
omplir de gom a gom. El grup 
també està sorprès de la bona 
acollida que ha tingut a països 
com Alemanya i Polònia, amb 
una mitjana de 150 persones per 

concert. “Europa és un camp 
verge per a la rumba i la gent 
està molt receptiva”, ha asse
nyalat Sierra, qui ha anunciat 
que el grup apareixerà a la Gala 
de Cap d’Any de TV3.

Laura Grau | Redacció

Un dels moments de l’actuació de La Pegatina a la sala La Mirona de Salt, a Girona, plena a vessar de seguidors de la banda montcadenca

Reconeixement 
al crític de 
jazz Andreu 
Fàbregas
El montcadenc Andreu Fàbregas, 
crític de jazz i conductor del pro
grama ‘Camps de cotó’ a Mont
cada Ràdio, ha estat premiat  per 
l’Associació de Músics de Jazz i 
Música Moderna de Catalunya, 
presidida per Max Sunyer, per la 
seva contribució a la difusió del 
jazz català. L’entrega de premis es 
va fer el 13 de desembre al Club 
Monasterio de Barcelona, en el 
marc del vintè aniversari de l’en
titat. “M’ha fet molta il·lusió per 
mi, pel meu poble i pel col·lectiu 
de gent que de forma altruista 
dóna suport al jazz del nostre 
país”, ha dit Fàbregas | lG

Max Sunyer entrega el premi a Fàbregas
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Una quinzena d’artistes montcadencs
posen a la venda les seves obres

Una quinzena de montcadencs, 
la majoria pintors, però també 
escultors i fotògrafs, posen a la 
venda les seves obres al XIIIè 
Mercat d’Art que romandrà a 
la Casa de la Vila fins al 10 de 
gener. Es tracta de Susana Aran
da, Susana Vila, Reme Medina, 
Jordi Salat, Rosa Rafecas, Anna 

Dulcet, José M. Palacio, Maria 
Carmona, M. Teresa Grà cia, 
Gabriel Renom, Cristina Jor
dà, Josep M. Pons, Francisco 
Sánchez i David García. Entre els 
participants  hi ha persones que 
debuten, com és el cas d’Anna 
Dulcet, de Mas Rampinyo, que 
es dedica des de fa tres anys a la 
pintura i per a la qual el Mercat 

d’Art és la primera oportunitat 
de mostrar la seva obra i autors 
que repeteixen com José M. Pa
lació, podòleg jubilat i apassio
nat de la pintura. La regidora de 
Cultura, Amèlia Morral (CiU), 
va destacar durant la inaugura
ció –feta el 16 de desembre– “la 
diversitat d’autors i estils pre
sents al mercat”.

MERCAT D’ART

La major part de les creacions són pintures i dibuixos, però també hi ha fotografies i escultures

Una representació dels artistes montcadencs que participen enguany al XIIIè Mercat d’Art que romandrà a la Casa de la Vila fins al 10 de gener
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Laura Grau | Montcada
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Tomasa Martín expressa el seu 
desconcert sobre el món actual

Amb un gran domini de la tèc
nica i un estil molt personal, 
Tomasa Martín (Zamora, 1955) 
recrea en les seves obres objec
tes de la vida quotidiana amb 
gran realisme i precisió i propo
sa reflexions interessants sobre 
el món actual. Una paperera 
plena de diaris rebregats on lle
gim el titular ‘El lado oscuro de 
la ONU’ o una xarxa metàl·lica 
amb forma de cervell humà ti
tulada ‘Confusión  mental’ resu
meixen el desconcert de l’artista 
davant del que l’envolta. “Pinto 
sobre els fets que em causen 
sorpresa com les notícies que 
llegeixo al diari o la situació 
de crisi actual”, va explicar 
Martín a l’acte d’inauguració de 
la mostra, el 15 de desembre a 
l’Auditori Municipal. 

retrats i paisatges. A més de 
les obres de contingut social, la 
mostra de la guanyadora del 

darrer Premi de Pintura Maso
liver també inclou dos magnífics 
retrats, un del seu fill Pau i un al
tre del seu gos Zero, bodegons i 
paisatges.  “He fet una selecció  
d’obres de temàtiques i col
leccions diferents, seguint el 
meu criteri”, va assenyalar l’ar

tista. La majoria d’obres estan 
fetes amb tècnica mixta sobre 
lli amb una capa plàstica i fina
litzada amb oli. Segons el crític, 
Josep M. Cadena,  “darrera 
l’aparent quietud de les obres 
de Martín, hi ha un pensa
ment en constant activitat”.

PINTuRA

Laura Grau | Montcada

La guanyadora del darrer premi de pintura Masoliver exposa a l’auditori fins al 17 de gener

ESPECTACLE

El musical ‘Teatro Cubano’ convoca 
mig miler de persones al Casino

Tomasa Martín (Zamora, 1955) davant d’una de les obres de la mostra on retrata el seu fill Pau

El grup Titelles farà dues representacions més el diumenge 20 que també destinarà a càritas
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La sala Josep M. Prado del 
Gran Casino de Terra Nostra 
es va convertir el 13 de desem
bre en un cabaret al més pur es
til de La Cubana, amb tots els 
ingredients que no poden faltar 
en els espectacles d’aquesta mí
tica companyia de teatre catala
na: plomes, lluentons, glamour 
i una elevada dosi de sentit de 

l’humor. Els més de vint com
ponents del grup Titelles, cone
gut per les seves aparicions a la 
Nit boja  de Terra Nostra, van 
demostrar un cop més la seva 
capacitat de divertirse i fer gau
dir al públic des de dalt de l’es
cenari amb la recreació de nú
meros de diferents muntatges 
de La Cubana com “Cegada 
de amor”, “Mama, quie ro ser 

famoso” o “Cómeme el coco, 
negro”, entre d’altres. Mig mi
ler d’espectadors van gaudir de 
l’espectacle, la recaptació del 
qual, més de 1.000 euros, s’ha 
lliurat a Càritas Montcada que 
també serà la beneficiària de les 
dues pròximes representacions, 
que tindran lloc el 20 de desem
bre al mateix local (a les 18 i a 
les 20h).

Laura Grau | Terra Nostra

En el musical d’homenatge a La Cubana participen més d’una vintena de montcadencs que tenen en comú les ganes de riure i passar-s’ho bé
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El jove mallorquí Sebastià Munar és 
finalista amb l’obra ‘Crits de guix’
Entre els seleccionats, hi ha dues autores de Montcada i Reixac, alba Muñoz i Estefanía García

PREMI ‘EL BASAR’ DE NOvEMBRE

Crits de guix, de Sebastià Munar 
(Palma de Mallorca, 1982) és 
l’obra finalista de la convocatò
ria de novembre del Premi de 
Microrelats El Basar, en què 
han participat 113 autors de 
diversa procedència. Munar, 
aficio nat a l’escriptura, és lli
cenciat en Bio logia i professor 
d’un IES a Eivissa. L’autor ha 
reflectit en el seu escrit una 
experiència familiar propera, 
la del seu avi, afectat per una 
Esclerosi Lateral Amiotròfica 
(ELA), una malaltia degenera
tiva poc coneguda. “He inten
tat posarme en la seva pell i 
plasmar com se sent algú que 
no pot moure’s ni comuni
carse amb ningú”, ha explicat 
el finalista. Segons el portaveu 

del jurat, Juan Antonio Maso
liver, ‘Crits de guix’ és diferent 
d’altres microrelats premiats 
“perquè no narra una histò
ria sinó els pensaments d’un 
home que ansia morir i ho fa 
amb una prosa intensa plena 
d’imatges d’una gran força i 
originalitat”. 
El jurat, del qual també formen 
part els crítics Sònia Hernández 
i Fernando Valls, ha seleccio
nat sis obres més: Creo, d’Alba 
Muñoz, i La amiga, d’Estefanía 
García, ambdues de Montcada 
i Reixac; Perseguit, de Jaume 
Segura Castellví, de Sabadell; 
Historias del Sertao, d’Elías Serra, 
de Brasil; Números por azar, de 
Carlos Elías Dolberg, de Bue
nos Aires i La raya, de Natalia 
Rubio Pellús, de Luxemburg. 

Laura Grau | Montcada

FOTOGRAFIA

L’artista Tonyi Mateos presenta al 
Kursaal una mostra de nus femenins
La fotògrafa gironina va il·lustrar el recull d’haikus ‘abecededari’ de la poetessa Elisa Riera

A partir del 22 de desembre el 
Kursaal acollirà una una exposi
ció de nus femenins de l’artista 
gironina Tonyi Mateos, autora 
de les imatges del recull d’hai
kus que Elisa Riera va publicar 
a l’abril amb el títol ‘Abecedari’.  
Mateos  s’ha especialitzat en el 
fotoreportatge de denúncia soci
al, amb interessants treballs so
bre els drets de les dones. El cos 
femení també ha estat un centre 
d’interès de la seva carrera pro
fessional. La mostra que portarà 
a Montcada està formada per 

una trentena de nus en color i en 
blanc i negre on es pot apreciar 
la influèn cia d’autors com Man 
Ray i Robert Mapplethorpe, els 
seus mestres en el nu. Una part 
de les fotografies tenen com a 
escenari cases abandonades. 
“M’interessa el contrast en
tre la bellesa d’un cos nu i la 
decadència d’un espai desha
bitat”, explica l’autora. També 
hi ha imatges d’un nou projecte, 
anomenat ‘Aproximacions’, on 
s’apropa a diferents pintors que 
treballen el nu a través de la fo
tografia.

Laura Grau | Redacció

Finalista de novembre

El blau del cel a vegades sembla conquerir l’habitació per aquell 
finestral els dies d’estiu. Des del llit no es veu l’albada, i ho agraei-
xo, m’agrada més quan la terra s’engoleix el sol per ponent cap el 
tard, la llum s’apaga i tot acaba. Tant de bo jo tingués la mateixa 
sort. Tinc fam però ningú se n’adona, el rellotge és el meu jutge 
i per al dinar sé que encara queden tretze minuts. Paciència, tot 
arriba diuen, i fa tant de temps que ho escolto que ho bescanviaria 
pel meu nom si així fos. Ara sé que mai hauria d’haver conegut 
a l’Elisabet. Mentre em mou del llit amb convençuda serenor, em 
parla d’una vida que fa temps que ja no és seva, està casada 
amb un manat de cendres que guarda gelosament entre aquestes 
flassades. El temps i aquella nit s’han begut la meva vida i les 
seves ales. Cada matí em pentina els cabells, i no hi ha pressa, és 
l’escena que substitueix la idea de practicar sexe. Quan acaba em 
dedica una espècie de somriure, sé el què pensa i no vull que se 
senti culpable, jo també ho penso, soc un taüt vestit de gala i els 
dos esperem com a bojos el dia de l’estrena. Sinuosament m’acos-
ta un mirall i el col·loca davant meu, sé perfectament què em 
dirà la imatge, sempre és el mateix reflex, la història d’un rèquiem 
inacabat. Sembla ser que al meu botxí li agrada prendre-s’ho amb 
calma, tot i així soc el seu fidel admirador, com l’adolescent que 
decora les parets de l’habitació amb pòsters del seus ídols, la cap-
çalera del meu llit és l’epitafi que espera una data parsimoniosa. 
Tanco els ulls, sóc el silenci d’una fotografia dins l’àlbum, els meus 
dies són com el record d’una pedra dins les sabates. Tal com una 
simfonia tocada a contratemps, vull ser el final des del principi, i 
no puc més, odio la vida, per la seva culpa no puc morir.

Crits de guix

Sebastià Munar
Palma de Mallorca
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> La Unió vol recuperar el ball de gitanes
La Unió de Mas Rampinyo ha iniciat una campanya per reactivar la co-
lla de gitanes de l’entitat amb l’objectiu que pugui actuar a la pròxima 
Festa Major de Mas Rampinyo i a la 30a Trobada de ball de gitanes 
que es farà a Montserrat el 23 de maig de 2010. L’Agrupació del ball 
de gitanes del Vallès aprofitarà l’esdeveniment per demanar a la Gene-
ralitat que atorgui a aquest ball el guardó de “Festa Popular d’Interès 
Nacional”. Els interessats a fer de balladors poden adreçar-se a la se-
cretaria de La Unió de dilluns a divendres de 16 a 19h o enviar un 
correu electrònic a gitanes@la-unio.cat | lG

Es busquen dibuixants

 

Montcada Comunicació busca di-
buixants que vulguin il·lustrar els 
millors microrelats del 6è Premi ‘El 
Basar’, que seran editats en un lli-
bre. Els interessats, que han de tenir 
més de 16 anys, han de presentar 
una proposta d’il·lus tració dels mi-
crorelats finalistes d’octubre o de no-
vembre, que es poden consultar al 
web montcadaradio.com. Les obres 
han de ser inèdites i fetes a una sola 
tinta i en blanc i negre sobre un DIN 
A/4   o proporcional. Els autors han 
d’enviar la seva proposta a elbasar@
montcada.org o bé a l’adreça Mont-
cada Comunicació, Ajuntament de 
Montcada i Reixac, Avinguda de la 
Unitat, 6 08110. En ambdós casos 
s’han de fer constar les dades per-
sonals del participant. El jurat estarà 
format pels fotògrafs Santi Romero i 
Óscar Barcons i els pintors, Maese 
Pérez i Eva Sereno. La data límit per 
presentar treballs és el 31 de gener 
de 2010 | lG

En aquest obra, Mateos evoca el pintor Klimt
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el retro-visor Laura grau
Fundació Cultural

Els anys 1965 i 1966, el carter de Ses Majestats va arribar amb helicòpter a Montcada

Ja has escrit la carta als Reis? 
Aquesta és la clàssica pregun-
ta que els grans comencen a fer 
als petits quan arriben aquestes 
dates. La nit més màgica de l’any 
ja s’acosta i dies abans, el 2 i el 
3 de gener, arribarà a Montcada 
el carter reial per recollir les mis-
sives de la canalla en una jaima 
que s’instal·larà al carrer Major. La 
visita del representant reial és gai-
rebé tan esperada com la de Ses 
Majestats, però no acostuma a ser 
tan espectacular, amb l’excepció 
de dos anys, al 1965 i al 1966, en 
què el carter va arribar en helicòp-
ter a l’antic camp de futbol, on ara 
hi ha el CEIP Reixac.

Del taxi a l’helicopter. La idea 
va ser de l’aleshores alcalde de 
Montcada i Reixac, Paquito La-
sús, que volia sorprendre el públic 

amb una proposta diferent. Fins 
aleshores el patge havia arribat 
sempre en un luxós taxi de model 
americà que el deixava davant de 
la Casa de la Vila. La sala de Plens 
era el lloc on els nens li lliuraven la 
seva carta. Però, en aquesta oca-
sió, el patge vindria des del cel, 
concretament  amb un helicòpter 
llogat a l’aeròdrom de Sabadell.  El 
montcadenc Jordi Bordes va ser 
el primer patge aeri. El segon any 
la responsabilitat va recaure en 

Francesc Matllo, que s’acabava 
de llicenciar  com a paracaigudis-
ta al servei militar. “lasús volia 
que em llencés des de dalt de 
l’helicòpter i aterrés enmig del 
camp de futbol, però aquest salt 
era massa arriscat perquè hi ha-
via un cable d’alta tensió molt a 
prop”, recorda Matllo. La iniciativa 
aixecar força expectació entre els 
montcadencs que es van concen-
trar al camp de futbol per donar la 
benvinguda a l’original carter.

patges reials vinguts del cel

Les autoritats municipals rebent el patge reial l’any 1966 enmig del camp de futbol
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El grup Divinas, liderat per la montcadenca Irene Ruiz, interpreta un 
dels temes del nou cedè de la Marató de TV3 titulat ‘Creies en mi’ en 
col·laboració amb la banda de jazz barcelonina La vella Dixieland. Es trac-
ta d’una versió d’un tema de la cantant Céline Dion titulat ‘Because you 
loved me’ que va ser enregistrat el passat mes de setembre als estudis de 
Marc Parrot. “l’experiència ha estat molt enriquidora ja que hem treba-
llat amb músics de gran professionalitat”, ha dit Ruiz | lG

> Divinas col·labora amb el disc de La Marató

Fins al 9 de gener el Gran Casino de Terra Nostra acollirà una exposició de 
pintura de les alumnes de l’escola d’art L’Estudi, ubicada al mateix barri 
i dirigida per Regina Faura. Les autores de les obres exposades són Júlia 
Alemany, Antonieta Arall, Georgina Bofill, Beatriz Comas, Bienve García, 
Paulina Guardia, Júlia Joaquín, Pilar Mombiela, Lupe Pardo, Anna Parra i 
Dolors Plujà. La inauguració es va fer el 12 de desembre | lG

A partir del 21 de desembre estarà a la venda el número 3 de la revista 
‘Quaderns de Vallençana’, que edita la Fundació Juan Ramón Masoliver 
i que coordina la periodista i escriptora Sònia Hernández. La publicació 
inclou diversos articles al voltant de la temàtica ‘La dècada dels quaranta. 
L’exili i la lluita contra la desertització cultural’ | lG

> Nou número de ‘Quaderns de Vallençana’ 
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La idea va ser de 
l’aleshores alcalde, 
Paquito Lasús, per  
sorprendre el públic

> L’Escola d’Art exposa al gran Casino



26 2a quinzena | desembre 2009Esports

“Necessitàvem guanyar i jugar 
bé”. Aquestes van ser les pri
meres paraules del tècnic de La 
Unió, Quique Berlinghieri, des
prés de la victòria a casa contra 
l’Alzamora, el dia 13, per 3 a 1. La 
pressió i els nervis per la falta de 
resultats estaven passant factura a 
la plantilla i el cos tècnic. 
En un horari poc habitual de 
joc a casa –les 17h–, amb baixes 
temperatures i la fredor inicial 
a les graderies, els de Can Sant 
Joan tenien una prova de foc. Un 
equip immers en el desconcert ne
cessitava urgentment referse de 
les dues darreres derrotes conse

cutives: contra el Júpiter amb un 
gol polèmic (43), i contra el Sant 
Celoni, on es van pagar massa car 
els errors i es va acabar perdent  3 
a 2 . La Unió va sortir motivat 
i va resoldre amb gols de Perico, 
Mora i Óscar Berduzco.
La primera part va començar 
freda, com la tarda. Però ràpida
ment es va escalfar amb dues bo
nes accions que es van estavellar 
al pal. El gol de Perico amb una 
excel·lent jugada d’estratègia va 
estrenar el marcador. A la sego
na, Ezequiel Mora va ampliar 
l’avantatge amb una altra juga
da d’estratègia des d’un fora de 
banda. Al minut 20, un penal 

comès sobre Josep el va transfor
mar Óscar Berduzco.

Final de la primera volta. El calen
dari de La Unió és, en principi,  as
sequible amb els propers compro
misos. La pròxima jornada, l’equip 
es desplaça al camp de l’Argentona. 
“No ens podem confiar”, alerta 
Berlinghieri qui reconeix que no
més valen els tres punts o l’empat. 
“En els tres partits que queden 
abans d’acabar la primera volta 
hauríem de situarnos amb 24 
o 26 punts”, es fixa el tècnic com 
a objectiu. Els de Can Sant Joan 
estan en la zona mitja baixa de la 
taula, amb 17 punts.

Lluís Maldonado | Redacció

Esports
laveu.cat/esports

LA SALLE ISTE, EN RATXA
Les montcadenques sumen la 
cinquena victòria en sis partits, 
l’última contra el Cardedeu

BRONzES MUNDIALS 
DE TAEKwONDO
El Club Lee Young aconsegueix tres 
bronzes al campionat d’Egipte

pàg. 28 pàg. 28

El Sant Joan es retroba amb 
la victòria contra l’Alzamora
Els gols de perico, Ezequiel Mora i Óscar Berduzo (3-1) milloren la imatge de l’equip

La Unió va jugar fora del seu horari habitual, amb baixes temperatures i fred a les graderies
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Jaume Creixell allunya el Montcada 
de la zona de descens en 5 partits

El CD Montcada ja fa tres jorna
des que no perd i, que a més, que 
no encaixa cap gol. L’equip se
gueix en la bona línia ascendent 
des que es va fer càrrec el “mes
tre”  Jaume Creixell, que només 
ha patit una derrota en cinc par
tits,      al camp de la Montañesa. 
“Podem guanyar, empatar o 
perdre, però els jugadors es 
deixen al camp fins a l’última 

gota de sang”, afirma el tèc
nic. En el darrer compromís, 
els verds van treure un valuós 
empat a Rubí, el vuitè classifi
cat, en un partit igualat, molt 
ben plantejat, on van assumir 
el control del joc i on “només 
ens va faltar el gol”, ha dit 
Creixell, qui afegeix que aquest 
punt s’ha de fer bo guanyant a 
casa el proper partit al Vilafran
ca, el líder de Primera. 

Punts i torrons.  Els verds han su
mat cinc punts en tres jornades 
vitals que allunyen el Montca
da, setmana a setmana, del des
cens. Contra el Mataró, el cuer,  
van fer un partidàs. Tres gols 
de Charly, Carrión i Peralta 
van segellar una excel·lent vic
tòria(30). “Espero menjarme 
els torrons dient que només 
hem perdut un partit des que 
sóc aquí”, conclou.

Lluís Maldonado | Redacció

Els verds confirmen la bona línia de joc amb dos empats fora i una victòria a casa

FuTBOL. PRIMERA TERRITORIAL
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Carrión, lluint el braçalet de capità, va marcar a casa un dels tres gols contra el Mataró

FuTBOL. PRIMERA CATALANA
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Un Mausa letal en atac es desfà del 
Manlleu i escala posicions a la taula

“He de felicitar l’equip, el ni
vell defensiu ha estat molt alt 
durant tot el partit”, va resu
mir Jaro al final del matx con
tra el Manlleu, el dia 12, que 
va acabar amb victòria (74). El 
tècnic va destacar la gran actua
ció de Jona, el jugador més jove 
de la plantilla, que va fer una 
segona part “impecable”. Jaro 
creu que el triomf a casa con
tra el tercer classificat demostra 
que “l’equip va a més”.
D’altra banda, en la jornada 
del 28 de novembre, el Mausa 
va perdre contra el Lliçà (63).

Lluís Maldonado | Redacció

La victòria contra el tercer classificat esperona la plantilla després de la derrota a Lliçà

Salva Serrano debuta amb empat 
com a nou tècnic del Santa Maria
La directiva va destituir Miguel argüelles a conseqüència de la marxa irregular de l’equip

Salvador Serrano, el nou entre
nador del Santa Maria, es va 
estrenar el dia 13 a la banqueta 
amb un empat (22) contra la Sa
badellenca, un resultat que deixa 
un regust estrany.  “Hem estat 
capaços d’avançarnos en dues 
ocasions i hem fabricat bones 
oportunitats”, va comentar el 
tècnic tot lamentant no poder 
defensar finalment els tres punts. 
Amb aquest empat, els de Terra 
Nostra sumen quatre punts en 
tres partits que posen fi a una 
ratxa negativa de tres derrotes 
per golejada que van suposar la 
destitució de Miguel Argüelles a 
la banqueta. A les jornades ante
riors, el Santa Maria va superar 
el Sabadell Nord (31) i va caure 
contra el Juan XXII (40).

Lluís Maldonado  | Redacció

sa
n

ti
 r

o
m

er
o

Els de Terra Nostra van superar el Sabadell Nord el dia del comiat de Miguel Argüelles

FuTBOL. SEGONA TERRITORIAL
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> El Valentine cau a Alella per tres punts (80-77)
El Valentine va perdre contra l’Alella per 80-77 en un matx que va 
encarrilar bé als primers dos quarts però, un parcial molt dolent al 
tercer, li va fer anar a remolc en l’electrònic. Als darrers cinc minuts, 
l’equip va reaccionar però no va entrar el triple que hauria forçat la 
pròrroga. Malgrat l’ensopegada, l’arribada del nou entrenador, Joan 
Cortés, s’ha traduït en una millora global tant del rendiment com 
dels resultats. El 28 de novembre, els montcadencs es van imposar 
al Masnou per 82-70, en un matx que van controlar bé des del 
principi i que van sentenciar a l’inici de la segona part | lM
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> L’Escola suma la desena derrota a la lliga
Nova derrota de l’Escola en el seu desplaçament al camp del Palautor-
dera. La manca d’encert de cara al gol i la superioritat de les rivals van 
propiciar una nova golejada (4-0). “Ens falta recuperar la defensa”, 
comenta el tècnic Gerard Taulé, referint-se a les baixes d’Isa, Flequi i 
Irma. Taulé espera recuperar alguna de les jugadores lesionades des-
prés del Nadal. L’equip segueix penúltim amb 4 punts | lM
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El partit contra el Manlleu es va disputar excepcionalment a la pista coberta

FuTBOL SALA. PRIMERA NACIONAL B
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La Salle ISTE continua 
imparable a la part alta
L’equip d’Esperanza Hoyos s’imposa al cardedeu (26-22)

La Salle ISTE continua intracta
ble a la lliga, després de sumar 
contra el Cardedeu la cinque
na victòria en sis jornades. Les 
montcadenques van haver de 
patir més del compte per endur
se la victòria a casa per quatre 
gols de diferència (2622). La 
reacció va venir a la segona 
part quan l’equip va augmentar 

la pressió en defensa, va injec
tar velocitat al contracop i va 
recuperar pilotes. Només així, 
va aconseguir doblegar el rival. 
“Vam sortir massa relaxades”, 
es queixava l’entrenadora, Espe
ranza Hoyos, en acabar el partit. 
L’equip és segon  de Primera Ca
talana empatat a 10 punts amb 
el líder, el Canovelles, però que 
té un partit menys.

Lluís Maldonado  | Redacció

HANDBOL

La defensa continua sent l’as-
signatura pendent del sènior 
masculí aquesta temporada a 
la Lliga Catalana. A la pista del 
Manyanet Les Corts van perdre 
37 a 30. El tècnic, Dídac De-
latorre, no s’amaga: “No ens 
trobem a gust treballant a ni-
vell defensiu i no acabem de 
trobar un sistema adequat”. 
El capità de La Salle, Xavi Be-

nítez, coincideix amb el míster 
que l’equip en atac està bé, 
però cal resoldre els proble-
mes en defensa: “No pot ser 
que ens marquin tants gols”, 
opina.  El tècnic conclou: “la 
situació actual no preocupa, 
l’equip pot donar més”. Dela-
torre, però, pensa ja en el pro-
per i difícil partit a casa contra 
el Poblenou | lM

> Èxit del primer trofeu 
de ball Vila de Montcada
El primer Trofeu de Balls de Saló 
Vila de Montcada –organitzat pel 
club Endansa amb la col·laboració 
de l’Ajuntament– va ser tot un èxit. 
El pavelló Miquel Poblet va acollir el 
29 de novembre la competició, amb 
la participació de 300 parelles en les 
modalitats de llatins i estàndards. 
Pel que fa als concursants montca-
dencs, els millors classificats van ser 
la parella formada per Neus Mestres i 
Itxasai Mediavilla, que van acabar en 
primera posició a la categoria A. Eva 
Nieto, del club Endansa, s’ha mostrat 
molt contenta amb el Trofeu perquè 
“va venir molt públic i tot va sortir 
rodó, l’any que ve repetirem” | SA

El Lee Young guanya tres bronzes 
al Campionat del Món de tècnica

Els taekwondistes del Club Lee 
Young Montcada han aconse
guit uns bons resultats al Cam
pionat del Món de tècnica, dis
putat entre el 27 de novembre 
i el 4 de desembre a El Caire, 
la capital d’Egipte. En indivi
dual, Alberto Jo Lee va guanyar 
la medalla de bronze en la cate
goria sènior masculí, de 19 a 30 
anys. En trios masculins sincro
nitzats, Montcada també es va 
endur dos guardons de bronze. 
José Luis Estudillo, José Ma
nuel Ramón i Alberto Jo Lee 
van estar a punt de ser primers 
però unes errades a la final els 
van relegar a la tercera posi

ció en el grup de 14 a 35 anys, 
mentre que Diego Carrillo, Ber
nardo Fidalgo i Juan Antonio 
Santiago van obtenir el tercer 
lloc a la categoria de majors de 
36 anys. 
Per seleccions, Corea va aca
bar en primera posició, Iran en 
segon lloc i Vietnam en tercer. 
La selecció estatal va ser quarta 
–la primera europea– amb un 
total de 10 metalls: un or, una 
plata i 8 bronzes. 

Valoracions. El seleccionador 
estatal i director del Lee Young 
Montcada, José Santiago, s’ha 
mostrat molt content amb els 
resultats i el treball de l’equip. 

“Hem tornat a demostrar el 
gran nivell que tenim”, ha in
dicat el tècnic nacional, qui ha 
lloat els taekwondistes locals 
perquè “han arribat al tram 
final de la temporada molt 
cansats i amb molts proble
mes físics”. 
El Campionat del Món posa 
el punt i final a una excel·lent 
temporada per al Lee Young, 
que ha tornat a demostrar el 
seu nivell a les competicions 
estatals i internacionals. Santia
go, a qui recentment li han con
cedit el setè DAN de cinturó 
negre, ha avançat que seguirà 
com a seleccionador estatal de 
tècnica.

Sílvia Alquézar | Redacció

El Mundial es va disputar a El caire (Egipte) entre el 27 de novembre i el 4 de desembre

TAEKWONDO

La selecció estatal de taekwondo en la modalitat de tècnica posa davant d’una de les piràmides d’El Caire 
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La fluixa defensa segueix condemnant el masculí

Les montcadenques han sumat cinc victòries en sis partits i són segones a la classificació
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Sílvia Alquézar | Redacció

FuTBOL SALA. AE CAN CuIàS

BàSQuET. AE ELvIRA-LA SALLE

L’equip sènior B de l’AE 
ElviraLa Salle es troba a 
la vuitena posició del Grup 
Quart del Campionat de 
Catalunya amb 6 victòries 
i 5 derrotes. Els montca
dencs van vèncer el Teià 
A per 6356 a la darrera 
jornada, mentre que una 
setmana abans van perdre 
contra el Viladecavalls 

–el segon classificat– per 
7264. Pel que fa al sènior 
A, l’Elvira es troba quart 
al Grup Cinquè de la ma
teixa categoria. Al darrer 
matx, va perdre contra el 
Gassó Ripollet –el líder– 
per 6447. D’altra banda, el 
sènior femení ocupa l’onzè 
lloc de Tercera A. A l’últi
ma jornada va guanyar el 
Martinenc per 5845.

Sílvia Alquézar | Redacció

> L’EF Montcada és penúltima
L’equip sènior de futbol sala l’EF Montcada –a la foto– ha 
encaixat dues derrotes. Va perdre contra el Racing Güell 
per 0-4 i davant de l’Inter Sentmenat per 4-2. L’equip 
és penúltim davant del Sansur, amb qui jugarà al darrer 
matx del 2009 el dia 20. D’altra banda, l’FS Mausa B 
segueix líder després de guanyar el Can Calet per 2-4. 
Té un matx suspès amb el Trinitat  | SA

L’equip sènior A de l’AE 
Can Cuiàs lluita per entrar a 
la zona tranquil·la de la clas
sificació del Grup Quart de 
Primera Divisió. “Ens han 
tocat rivals molt difícils”, 
ha dit l’entrenador, Matías 
Ruiz. El darrer partit contra 
La Sardana es va suspendre 
el dia 12 perquè no es van 
presentar els àrbitres. Una 
setmana abans, el conjunt 
local va perdre per 125 a la 
pista d’El Papiol en un matx 
en què, segons el tècnic, “no 
hi va haver tanta diferèn
cia en el joc”. El Can Cuiàs 
A va començar bé, amb un 

bon joc i creant nombroses 
ocasions de gol, que no van 
entrar. Van estavellar dues 
pilotes al pal i un jugador 
rival va treure l’esfèric de la 
mateixa línia de gol. El Can 
Cuiàs va tenir mala sort de 
cara la porteria a diferència 
d’El Papiol que, a la contra, 
va obrir una escletxa de 70 
en el marcador a la fi de la 
primera part. A la represa, 
el conjunt de Ruiz va sortir 
a la pista més ordenat amb 
la idea de rentar la imatge. 
D’altra banda, el dia 16 va 
jugar un matx ajornat con
tra el Champions Floresta, 
amb qui va empatar a 3.El Can Cuiàs A va perdre el darrer matx contra El Papiol per 12-5

Els locals són al vuitè lloc amb 6 triomfs i 5 derrotes

Els locals van perdre contra el papiol per 12-5

El sènior B s’imposa a 
l’AE Teià A per 63-56

L’equip A lluita per entrar 
a la zona tranquil·la

> Victòries del Montseny-Can St. Joan
El Montseny-CEB Can Sant Joan és setè del Grup Cinquè del 
Campionat de Catalunya sènior amb 6 triomfs i 4 derrotes. 
A les últimes jornades, els locals han guanyat el Ronçana, 
el cuer, per 73-62, i el Montmeló, al mig de la taula, per un 
clar 59-81 | SA

El sènior B de l’Elvira-La Salle és vuitè amb 6 triomfs i 5 derrotes
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> Noves derrotes de La Salle B
El sènior B de La Salle Montcada està situat al penúltim lloc 
del Grup Sisè de Tercera Catalana amb només una victòria 
en sis jornades. Els montcadencs, dirigits pel tècnic Juan 
Manuel Fernández, han encaixat dues noves derrotes als úl-
tims enfrontaments: a la pista del Pau Casals de Sabadell per 
30-22, i al pavelló Miquel Poblet contra el Sant Andreu de la 
Barca, per 27 a 33 | SA
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La Joventut Atlètica Mont
cada ( JAM) està fent un 
bon paper al circuit de 
cros que organitza els Con
sells Esportius del Vallès 
Occidental de Sabadell i 
del Sud, en col·laboració 
amb els ajuntaments de la 
seva demarcació i els clubs 
d’atletisme. La cinquena 
prova es va disputar el 12 
de desembre al Parc de la 
Llacuna de Mas Duran, 
amb la participació de 230 
atletes. Entre els corredors 
locals, cal destacar la pri
mera posició de l’infantil 
masculí Yely Sagna i de la 
cadet Paula Teruel, a més 
del segon lloc de la cadet 
Alba Mayà i el tercer del 
benjamí Gyan Polo. 
El circuit comarcal consta 
de sis proves, l’última tindrà 
lloc el 16 de gener al Parc 
Central del Vallès, entre 
els municipis de Barberà i 

Sabadell. Els organitzadors 
confeccionaran una classi
ficació final individual, on 
cada atleta haurà d’haver 
participat en un mínim de 
4 crossos. A falta d’una 
cursa, Sagna lidera la seva 
categoria. Aquest corredor 
també és notícia perquè, 
per segon any consecutiu, 
va guanyar la cursa infan
til al Cros Internacional 
de Granollers, un dels més 

pretigiosos del calendari, 
que va tenir lloc el dia 13.  
També va obtenir un bon 
resultat el juvenil Aitor 
Martín, que va travessar la 
meta en sisena posició.
La JAM també ha partici
pat recentment a d’altres 
competicions com el Cros 
Vila de Castellar, on el ju
venil Aitor Martín va ser 
segon i el sènior Carles 
Cera va acabar tercer.

CROS ESCOLAR 

El cros escolar del circuit comarcal es va fer el 12 de desembre al Parc de la Llacuna, situat a Mas Duran

Silvia Alquézar  | Redacció

El júnior A és antepenúltim 
en una competició d’alt nivell  

El júnior A del Valentine 
es troba a l’antepenúltima 
posició del Grup Tercer 
d’Interterritorial amb dues 
victòries i 10 derrotes. A 
la darrera jornada, els 
montcadencs van perdre 
contra el Minguella per 
76 a 51, mentre que una 
setmana abans van acon
seguir al segona victòria 

de la lliga contra el Roses 
–penúltim– per un ajustat 
5756.  No ho està passant 
bé en una competició amb 
equips de gran nivell. De 
fet, la temporada passada 
va perdre la categoria, 
però la va recuperar a la 
fase prèvia d’aquesta nova 
campanya. Malgrat que 
els resultats no acompan
yen, el cos tècnic –format 

per Moisés Sánchez i Luis 
Marín– es mostren satis
fets perquè “l’evolució 
del grup és bona i espe
rem que vagin a més”. 
A més, els jugadors tenen 
l’al·licient que periòdica
ment entrenen amb el sè
nior de Primera Catalana 
i, fins i tot, van convocats 
amb el Valentine en al
guns partits. 

Sílvia Alquézar  | Redacció

La lliga comarcal de bàs
quet, que organitza el 
Consell Esportiu del Va
llès Occidental Sud, comp
ta amb la participació de 
quatre equips locals: els 
conjunts infantil i cadet de 
l’AE ElviraLa Salle i dos 
blocs de l’IES La Ribera. 
A l’última jornada disputa
da, el gimnàs municipal de 
la Zona Esportiva Centre 
va ser l’escenari d’un derbi 
local entre l’Elvira cadet i 
l’IES La Ribera B, que va 
acabar amb la victòria del 
conjunt de Mas Rampinyo 
per 40 a 12. 

Altres resultats. A l’última 
jornada, l’infantil de l’El
vira va guanyar contra 
l’IES Marina de la Llagos
ta per 2261. El conjunt de 
l’IES La Ribera A tenia 
descans. El conjunt cadet 
es troba a les primeres po

sicions, mentre que la resta 
d’equips montcadencs en 
competició estan a la zona 
baixa de la taula. La pri
mera volta de la lliga, que 
compta amb 9 participants, 
acabarà el 23 de gener.

L’Elvira cadet venç 
La Ribera B (40-12) 

BàSQuET. LLIGA COMARCAL

Sílvia Alquézar  | Redacció
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La JAM obté bons resultats a la 
cinquena prova del circuit comarcal
La cursa, amb uns 230 atletes participants, es va disputar al parc de la Llacuna de Mas Duran

> La diferència d’edat passa 
factura a l’infantil femení
Els dos equips del planter del CEB Can Sant Joan han per-
dut els últims partits que han disputat. En el cas de l’infantil 
femení, la diferència d’edat amb la resta de competidores 
està passant factura a l’equip, que va caure derrotat contra 
el Tona per 27-35 i davant del Caldes per 62-26. Pel que fa 
al cadet, el conjunt està pagant cara la inexperiència a la ca-
tegoria. El conjunt va ensopegar contra el Llefià per 64-34. 
“A la segona fase jugaran al seu nivell”, ha dit el directiu 
Jordi Bondia | SA
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L’Elvira es va endur el derbi
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El júnior A juga amb rivals de nivell
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BàSQuET. CB MONTCADA

L’equip aconsegueix la segona victòria de la lliga contra el Roses per 57-56

>  Bronze al torneig de karate d’Arlés
El cadet Rubén Serrano, del Club Shi-kan, ha guanyat la meda-
lla de bronze en la categoria de menys de 70 quilos a la quar-
ta edició del Torneig Internacional de karate d’Arlés (França), 
disputat el 12 i el 13 de desembre. David Abejón –a la foto 
amb Serrano– va ser 
quart en el mateix 
grup. Ambdós van 
anar amb la selecció 
catalana. Serrano 
també va participar 
del 4 a 6 de desem-
bre a Madrid amb la 
Federació Espanyola 
per formar part de 
la selecció estatal al 
2010. D’altra banda, 
el Shi-kan va obte-
nir tres medalles de 
bronze a la Lliga del 
Vallès | SA sH
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La benjamí Berta Núñez, de la JAM
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> Busseig solidari per l’àfrica
L’Associació Internacional de Policia (IPA) ha recaptat prop 
de 500 euros per a la caravana solidària ‘Mulla’t per l’Àfrica’ 
gràcies al bateig de busseig que l’entitat va organitzar el dia 
12 de desembre a la piscina del complex esportiu Montcada 
Aqua, en una jornada on va participar una trentena persones. 
La iniciativa consisteix a portar vehicles de tot tipus als països 
africans. A la foto, un dels participants | SA
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FuTBOL. EF MONTCADA

Els patufets comencen la lliga 
amb bon joc i resultats positius

L’equip dels patufets de 5 
anys de l’EF Montcada ha 
començat la lliga amb bon 
peu. Els menuts han guan
yat cinc partits, n’han em
patat un i n’han perdut un 
altre. Precisament, la de
rrota va arribar a la darrera 
jornada contra el Can Rull 
de Sabadell per 81. Però, 
per a l’entrenador, Sebas
tián López, els resultats no 
importen. “L’important 
és que aprenguin i s’ho 
passin bé”, ha dit el tèc
nic, qui explica que in
tenta transmetre als més 
petits els principis bàsics 
del futbol com el passi i la 
col·locació. “Tot i que són 
molt petits i s’ha de tenir 

molta paciència perquè 
es despisten fàcilment, és 
un grup compactat que 
té ganes per aprendre”, 
opina López, qui també ha 
indicat que, tot i que els re
sultats no són importants, 
els jugadors estan més mo
tivats si guanyen: “El dia 
que van perdre alguns 
van plorar”. Els patufets 
juguen a la lliga Futbeval 
que no està vinculada a la 
Federació Catalana.

Novetat. L’EF Montcada 
durà a terme els dies 28, 
29 i 30 de desembre un 
curs de tecnificació per als 
jugadors des de prebenja
mí fins a cadet de l’entitat, 
que tindrà lloc a l’estadi 

municipal de la Ferreria 
de 17 a 20.30h. Les clas
ses tindran com a objectiu 
millorar la tècnica indivi

dual i col·lectiva. Hi haurà 
sessions pràctiques i teòri
ques, amb la projecció de 
material àudiovisual. 

Sílvia Alquézar | Redacció

El derbi montcadenc en
tre els benjamins del Can 
Cuiàs i l’Elvira Cuyàs es 
va decantar cap a l’equip 
que jugava com a local, 
que va superar el bloc de 
Mas Rampinyo per un clar 
133. El Can Cuiàs ha mi
llorat el seu joc des de l’ini
ci de la temporada jornada 
a jornada | SA

El Can Cuiàs 
benjamí venç 
l’Elvira Cuyàs 
en el derbi

FuTBOL SALA

Els més petits de l’EF Montcada només han perdut un partit
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L’equip juvenil de La Salle 
Montcada va encaixar una 
derrota a la pista del Pa
rets, el tercer classificat de 
Primera Catalana, per 28 
a 19. Els montcadencs van 
jugar bé a la primera mei
tat, que va acabar amb un 
empat a 12 en l’electrònic. 
A la represa, però, els juga
dors lasal·lians van mostrar 
algunes mancances que va 
aprofitar el rival per obrir 
una diferència en el marca
dor que, a mesura que van 
passar els minuts, es va 
fer insalvable. En aquest 
matx, cal destacar l’encert 
de cara a porteria d’Ángel 
González, que va marcar 
8 gols. L’equip juvenil de 

La Salle va guanyar el 
Gavà, a la zona mitjana de 
la taula, per 32 a 28. Els 
montcadencs es troben a 
la cinquena posició amb 
tres victòries, tres derrotes 
i un empat. Pel que fa la 

resta d’equips del planter, 
el cadet va perdre contra el 
Granollers Sporting per 22 
a 29, l’infantil va vèncer el 
Sant Cugat per 26 a 23 i 
l’infantil femení va perdre 
a Sant Quirze per 2316.

El juvenil perd a parets per 28 a 
19 en una fluixa segona part

HANDBOL. CH LA SALLE

Sílvia Alquézar | Redacció

El juvenil va guanyar el Gavà per 32 a 28 al pavelló Miquel Poblet
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> El juvenil del CD Montcada, líder
L’equip juvenil del CD Montcada –a la foto– s’ha col·locat 
líder en solitari del Grup 24 de Segona Divisió amb 25 
punts. A les últimes jornades, ha aconseguit dues victòri-
es al camp del Martorelles (0-3) i al del Sant Fost (3-6) i 
un valuós empat contra el Cerdanyola –el segon classifi-
cat– a casa (2-2). L’entrenador, Juan Meca, està satisfet 
amb els resultats, pero reconeix que “s’ha de millorar el 
joc”. D’altra banda, el juvenil de l’EF Montcada es troba 
al mig de la taula del Grup 25 de Segona Divisió. Els 
montcadencs van vèncer al camp de la Penya Blanci-
blava La Roca per 2-4 i contra la Torreta per 3-1. A la 
darrera jornada, l’EF va vèncer el Poniente per 4-3 | SA 
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El benjamí va millorant cada matx
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L’equip cadet de l’FS Mau
sa Montcada està en el camí 
d’aconseguir l’objectiu ini
cial de la temporada: pu
jar a Divisió d’Honor, la 
màxima categoria. Els nois 
de Manel Rodríguez es tro
ben a la tercera posició del 
Grup Primer de Primera 
Divisió, amb 17 punts i un 
partit menys que els dos 
primers classificats. A les 
últimes jornades, els mont
cadencs han guanyat a la 
pista del Mollet per 14 i a 
casa davant del Lloret per 
82. Els montcadencs, que 
continuen imbatuts, van 
començar la campanya ac
tual un xic irregulars però, 
a mesura que han passat 

els partits, han afagat el 
ritme de joc. El seu tècnic 
es mostra content amb el 
treball de la plantilla per
què “s’està esforçant per 
fer un bloc compacte i 
amb un nivell bo”. 

El cadet segueix ferm 
en el camí a l’ascens

FuTBOL SALA. FS MAuSA
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El cadet vol estar a Divisió d’Honor
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LA LLIGA ESCOLAR, EN IMATGES Les fotos dels equips del Reixac, Font Freda, 
Elvira Cuyàs, Sagrat Cor i IES La Ribera a:

L’equip de multiesport del CEIP Font Freda L’equip aleví de futbol sala del CEIP Elvira Cuyàs El grup de psicomotricitat del CEIP Reixac El grup de psicomotricitat del Sagrat Cor Equip infantil de futbol sala de l’IES La Ribera

L’Escola farà un curs de tecnificació per als jugadors de l’entitat els dies 28, 29 i 30 de desembre



Joan Muñoz
‘Esportista complert’. Joan Muñoz és un montcadenc de 38 anys a qui li agrada fer esport pel 
seu compte. No pertany a cap club ni té cap tècnic personal, però s’ha marcat uns entrenaments 
que segueix estrictament cada dia. El seu objectiu és ser un home de ferro, un somni que li agra-
daria complir quan arribi als 40. Aquesta temporada ha estat segon del rànguing català d’indepen-
dents i el 33è de la general. Els homes de ferro són aquells que són capaços d’acabar l’Iron-Man, 
la prova més dura de la triatló, que consisteix a nedar 3.900 metres, a recórrer 180 quilòmetres 
en bicicleta i fer una marató (42 quilòmetres corrent). I tot això, com diuen els que estan ficats en 
aquest món, ‘non stop’, és a dir, sense parar: sortir de l’aigua, agafar la bici, fer el recorregut, deixar 
la bici i posar-se a córrer. Una altra de les il·lusions d’en Joan és que a Montcada sorgís un grup de 
persones amants de la triatló per compartir experiències.

“podríem fer un front comú 
de triatletes montcadencs”

Per què ets triatleta?
Sempre m’ha agradat fer esport. 
Als 15 anys ja anava amb el Centre 
Excursionista de Montcada, el Cim, 
a fer escalada, sortides en BTT, a 
caminar. Per mantenir-me en forma 
feia també natació, corria, anava en 
bici. Fa 10 anys, el meu germà em 
va regalar un llibre que parlava de 
la triatló. Em va captivar i, des de 
llavors, hi estic vinculat.
Què s’ha de fer per ser un triat-
leta?
Qualsevol pot ser un triatleta. Es 
veu molt difícil, però tot depén de 
com t’ho prenguis. La triatló més 
senzilla, que la pot fer tothom, és de 
750 metres nedant, 20 quilòmetres 
en bici i 5 corrent. En total, en una 
hora i mitja està llesta. Només cal 
ser constant en els entrenaments.
Són molt durs?
Has d’entrenar dos o tres dies cada 
esport al voltant d’una hora o una 
mica més. 

I en el teu cas té molt de mèrit 
perquè no pertanys a cap club.
Tinc sort que treballo en torn de 
matí i tinc les tardes lliures per en-
trenar. Ho faig tot pel meu compte 
i em preparo el plàning que penso 
que m’anirà millor. Sóc autodidacta 
al 100%.
De les tres disciplines, quina és la 
que més t’agrada i la que menys?
M’agraden totes però, per a mi, la 
més dura és la cursa a peu perquè  
arribes molt cansat. El més divertit 
és anar en bici.
la temporada de triatló comença 
al maig i acaba a l’octubre. Quan-
tes proves en fas?
Aquest any n’he fet totes les pun-
tuables, una dotzena. Normalment 
són cada quinze dies, però hi ha un 
cap de setmana que participes a la 
de Banyoles el dissabte i el diumen-
ge a la de Collserola. Acabes esgo-
tat però, sobretot, esgotat psicològi-
cament, perquè has de lluitar per 

mantenir la motivació. En els entre-
naments també és molt important 
seguir amb la mateixa il·lusió per 
poder superar-te.

Quin balanç fas de la temporada 
d’enguany?
Vaig ser el segon del rànquing ca-
talà d’independents i el 33 de la 
general. M’hauria agradat quedar 
més amunt però al final de la tem-
porada la gent apretava molt. Haig 
de millorar sobretot en natació, haig 
de nedar més ràpid.
Quins objectius t’has marcat per a 
l’any vinent?
M’agradaria començar a provar les 

triatlons de mitja distància perquè 
el meu somni és fer algun dia l’Iron 
Man. A veure si ho aconsegueixo 
abans d’arribar als 40. Seria una 
bona manera de celebrar el canvi 
de dígit
Vols ser un ‘home de ferro’?
Sí, ho vull intentar. Diuen que el 
més dur de l’Iron Man són els entre-
naments perquè quan arriba el dia 
de la cursa has d’anar a passar-t’ho 
bé. El meu problema són les lesions 
perquè tinc unes molèsties cròni-
ques al tendons que m’impedeixen 
entrenar el que voldria.
No t’ha passat mai pel cap deixar-
ho i no tornar a fer una triatló?
Sí, quan arribes a la meta molt can-
sat o quedes molt enrera a la classi-
ficació dius que ja no tornaràs més. 
Però als dos dies ja se m’ha oblidat i 
estic mirant el calendari de les pro-
ves per apuntar-m’hi a la propera. 
És una activitat que crea adicció, no 
la pots deixar.

Ens podries explicar alguna anèc-
dota? Per exemple, se t’ha punxat 
la roda de la bici alguna vegada 
durant una cursa?
No he punxat mai, però em va pas-
sar una altra cosa més divertida, 
per dir-ho d’alguna manera. Se’m 
va trencar el seient i es va quedar a 
la posició més baixa.
I vas abandonar.
No (riu), aquesta paraula no està 
contemplada al meu diccionari. 
Vaig continuar pedalant tocant-me 
els genolls al manillar, imagina’t 
quina fila, però vaig acabar.
T’agradaria que a Montcada hi ha-
gués un club de triatló?
Sí. Un club potser és més compli-
cat, però sí que podríem formar una 
mena de grup de persones aficio-
nades a aquest esport per explicar-
nos les nostres experiències i com-
partir entrenaments. Animaria a fer 
un front comú perquè cada vegada 
hi ha més triatletes.

“La triatló més 
senzilla la pot fer 
qualsevol, només cal 
ser constant en els 
entrenaments”

 SíLvIA ALQuÉZAR

triatleta
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