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El projecte de soterrament satisfà amb 
escreix tant l’Ajuntament com la Plataforma
El consistori només presentarà al·legacions per garantir que, mentre es facin les obres, les afectacions al trànsit rodat siguin les mínimes

LÍNIA DE PORTBOU

Actualitat
laveu.cat

CALENDARI
La Plataforma no descarta que les obres puguin 
començar abans d’acabar l’any, segons les 
converses mantingudes amb Foment
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El pas de la línia de tren de Port-
bou en superfície sembla, cada 
cop més, tenir els dies comptats. 
La presentació del projecte bàsic 
de soterrament –en exposició pú-
blica fi ns al 2 de març– ha servit 
per corroborar que el compromís 
del Ministeri de Foment va de 
debò i és a un pas de materia-
litzar-se. “Estem molt satisfets 
amb la proposta, sobretot per-
què s’amplien els metres en 
què treballarà la tuneladora”, 
ha manifestat l’alcalde, César Ar-
rizabalaga (PSC), tot afegint que 
aquesta obra serà una de les més 
emblemàtiques per al municipi ja 
que implicarà la transformació 
del seu nucli urbà. La impres-
sió de l’edil és compartida pels 
membres de la Plataforma Tracte 
Just-Soterrament Total, a l’igual 
que la preocupació per les afec-
tacions que les obres tindran per 
al municipi. “La veritat és que el 
projecte és molt complexe i que 
els veïns més propers a les vies 
hauran de suportar moltes mo-
lèsties; ara del que es tracta és 
de vetllar perquè es faci el més 
aviat possible”, ha manifestat el 
portaveu del col·lectiu ciutadà, 
Jaume Relat. 

El govern ha presentat el projecte 
tant a la Plataforma com a tots els 
grups municipals i ha anunciat 
que farà al·legacions en la línia 
d’intentar minimitzar l’impacte 
de les obres. La intervenció pre-

veu la construcció del túnel al 
llarg de 3.860 metres, dels quals 
1.300 metres s’executaran amb 
tuneladora –des de Vallbona fi ns 
a l’alçada del carrer Llevant, de 
la Ribera- i la resta, en trinxera, 
amb el sistema de pantalles amb 
el qual s’ha fet el soterrament de 
la C-17 a Mas Rampinyo. 
El motiu pel qual les obres no es 
poden realitzar en la seva totalitat 
sota terra, a l’igual que les de la Lí-
nia d’Alta Velocitat (LAV), respon 
a la composició del terreny ja que, 
en el tram afectat, el túnel de Ro-
dalies anirà just a sobre de l’altre i, 
a la fondària, prevista el subsòl no 
és rocallós i no permet perforar.
Mentre es contrueixi el nou túnel 
de la línia de Portbou el trànsit fer-
roviari no es tallarà, sinó que es des-
viarà alternativament al marge dret 
i esquerre de l’actual traçat.

Pilar Abián | Montcada

Un quilòmetre del 
recorregut es farà amb 
tuneladora i la resta, 
en trinxera, seguint 
l’exemple de la C-17
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D’esquerra a dreta, Antoni Orihuela, Josep Parra, Elisa Riera i Jaume Relat, quatre dels membres més representatius de la Plataforma

 Arrizabalaga: “Passarem uns anys difícils, però hem de pensar en clau de futur i la ciutat s’ho mereix”

-El que semblava impossible, 
fer desaparèixer les vies del 
nucli urbà, està cada cop més 
a prop de fer-se real. 
Estic enormement satisfet. Fa 
uns anys la ciutat es va posar 
en peu de guerra per dir no 
a un projecte que implicava 
mantenir un tram de les vies pel 
centre de la població. Aquesta 
lluita ha donat els seus fruits i 
ara realment tenim un projec-
te que supera amb escreix les 
nostres expectatives.
-Què en destacaria?
Doncs que el tram que es farà 
amb tuneladora, sense que es 
vegin les obres en superfície, 
serà de 1.300 metres, 200 
més dels que s’havia previst 
inicialment. Les obres en trin-

xera començaran a partir de 
l’alçada del carrer Llevant, a la 
Ribera.
-Aquesta serà la part més 
dura, per les molèsties afegi-
des.
És cert i caldrà explicar bé a la 
ciutadania com es durà a ter-
me el projecte perquè, quan 
s’estigui fent el túnel, el trànsit 
ferroviari s’haurà de desviar i 
els marges de les vies s’hau-
ran d’ampliar a la banda dre-
ta i esquerra alternativament. 
Sens dubte patirem, passarem 
uns anys difícils però hem de 
pensar en clau de futur. 
-L’Ajuntament té previst pre-
sentar al·legacions al projec-
te?
Sí, però només en la línia de 

garantir que, durant les obres, 
s’afecti el mínim possible la vi-
alitat pels carrers que limiten 
amb les vies.
-Hi ha algun calendari previst 
respecte l’inici i el fi nal de les 
obres?
Encara no i, ara per ara, és 
molt difícil concretar. Però el 
més important és que es tracta 
d’un procés irreversible. Una 
vegada les vies estiguin soter-
rades caldrà fer el projecte de 
l’espai alliberat en superfície. 
Ja vam fer un concurs d’idees 
al respecte i, durant els pro-
pers anys, el que hem de fer 
és començar a buscar el fi nan-
çament perquè quan acabin 
les obres del túnel es pugui 
començar tot seguit la urba-

nització de la part superior.El 
més important és que aquest 
projecte implica per a Montca-
da un abans i un després: La 
ciutat s’ho mereix | PA

L’alcalde està molt satisfet amb el projecte 

SA
N

TI
 R

O
M

ER
O



4 2a quinzena | febrer 2010Notícies

>monogràfi c Àrea de Presidència
Coordinació i redacció: Premsa i Comunicació
Fotografi a: Premsa i Santi Romero

P R O J E C T E
SOTERRAMENT 
LÍNIA PORTBOU

PROPOSTA DEL MINISTERI DE FOMENT

Principals actuacions del soterrament
L’actuació permetrà guanyar un passeig de gairebé 3 quilòmetres que vertebrarà el municipi des de Can Sant Joan fi ns al Pla d’en Coll

Vista aèria de Montcada i Reixac que inclou el resum gràfi c de la proposta del projecte que ha elaborat el Ministeri de Foment i que detalla les grans intervencions previstes al llarg de tot el recorregut pel nucli urbà

La proposta de l’avantpro-
jecte inicial plantejava la 
sortida de la perforadora 
que havia de construir el 
túnel davant del Casal de 
la Mina. Amb el nou pro-
jecte que ara s’ha presen-
tat la sortida de la màquina 
se situa a la confl uència de 
l’avinguda de la Unitat amb 
el carrer Elionor (aparca-
ment de terra), on es des-

muntarà sencera, peça a 
peça. D’aquesta manera 
s’han guanyat 200 metres 
més de construcció amb 
tuneladora. Així, el nucli 
de la Ribera tindrà una 
nul·la afectació acústica 
i visual durant les obres. 
Després del soterrament 
desapareixerà el pont aeri 
que creua el parc de les 
Aigües.

Tram entre Can Sant Joan i el carrer Llevant 
Des de la zona que ocupa 
l’aparcament de terra (c. 
Elionor) i fi ns a la seva sor-
tida a superfície al polígon 
de Pla d’en Coll, passat el 
riu Ripoll, es construirà el 
túnel amb la tècnica cone-
guda com entre pantalles. 
Mitjançant aquest sistema, 
s’instal·len pantalles laterals 
de ciment i s’extreu el terra 
de l’interior. Posteriorment 
la superfície es cobreix amb 

lloses i deixa el túnel cons-
truït a l’interior, a una pro-
funditat entre el 16 i els 20 
metres. En aquest tram la 
construcció s’ha de fer amb 
la tècnica de galeria entre 
pantalles perquè el tipus de 
material que forma el sub-
sòl a aquesta profunditat 
és molt tou i no permet la 
utilització d’una tuneladora 
per sobre del túnel ja exis-
tent de la LAV.

Les obres del centre, entre pantalles
Mentre durin les obres, 
s’establiran desviaments 
ferroviaris provisionals en 
els dues fases per no in-
terrompre el servei ferro-
viari a la població. Durant 
l’execució de l’actuació, 
es mantindran els pas-
sos a nivell de Bogatell i 
Pasqual que permetran 
la connexió per als via-
nants i els vehicles i que 

desapareixeran un cop 
fi nalitzi l’obra. La plaça 
Lluís Companys, en un 
futur, s’afegirà al terreny 
alliberat i es convertirà en 
una gran zona infantil i 
d’esbarjo. 
Abans d’arribar al riu, el 
projecte també preveu el 
desmuntatge i muntatge 
de la pista coberta del col-
legi Reixac.

Afectació del servei ferroviari

L’actual edifi ci de l’estació es 
mantindrà i es convertirà en 
l’accés principal de la nova 
estació de rodalies de Mont-
cada Reixac (Línia 2) que 
estarà ubicada sota terra. La 

nova construcció disposarà 
d’un nou vestíbul soterrat 
des d’on es comunicarà amb 
les andanes mitjançant es-
cales mecàniques i fi xes i un 
ascensor. 

Construcció de la nova estació soterrada

Un cop passat el riu, la línia 
continua per l’espai que actu-
alment ocupa la zona d’atac 
de la LAV i es dirigeix cap al 
traçat original en direcció la 
Llagosta. L’actuació obligarà 
a desviar l’autopista C-33, en 
sentit Granollers, a l’alçada 
del Font Freda, on es cons-
truiran nous carrils. El projec-
te contempla la sortida a la 
superfície de la línia ferrovià-

ria mitjançant una rampa en 
trinxera des del carrer Segre 
(a l’alçada del CAP Les Indi-
anes) fi ns al torrent de Can 
Paiàs. Es preveu l’eliminació 
de les vies, com a barrera ar-
quitectònica, des del riu fi ns 
al torrent de Can Paiàs, amb 
el conseqüent benefi ci per 
al veïnat del barri, el col·legi 
Font Freda i el futur institut 
Montserrat Miró.

Sortida al polígon del Pla d’en Coll

Per sortejar el riu, el pro-
jecte preveu la construc-
ció del túnel mitjançant 
pantalles a banda i banda 
de les lleres del riu Ripoll. 
A continuació, es desviarà 
el curs del riu per sobre de 
la llosa del costat avingu-
da de la Ribera. Seguida-
ment es farà el túnel sobre 

l’espai lliure que ha deixat 
el riu. Amb el soterrament 
de la línia el pont de fer-
ro passarà a ser peatonal 
i unirà el centre amb el 
col·legi Font Freda. Tam-
bé s’eliminarà l’actual pas 
inferior que uneix Pla d’en 
Coll amb el l’escola per 
sota de la línia de tren.

El pont de ferro del riu Ripoll serà de vianants
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La tuneladora “Montcada”, que 
està fent el pas subterrani de la 
Línia d’Alta Velocitat (LAV), ja 
ha recorregut el primer quilòme-
tre dels 3 que ha d’excavar pel 
subsòl del nucli urbà. La màqui-
na ja ha superat el pas a nivell 
del carrer Pasqual amb Jaume I, 
molt a prop de l’edifi ci del con-
sistori, a l’avinguda de la Unitat. 
En aquest punt alguns veïns van 
apreciar fa uns dies lleugueres 
vibracions i un soroll de fons 
més perceptible a les nits i que 
els tècnics d’Adif (Administració 
d’Infraestructures Ferroviàries) 
han confi rmat que es troben dins 
dels paràmetres de normalitat 
d’aquest tipus d’obra. Els sen-
sors que hi ha instal·lats i activats 
les 24 hores del dia no han donat 
tampoc cap signe d’alerta.
L’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC), ha fet un comunicat manifes-
tant que “la ciutadania ha d’estar 

tranquil·la perquè hi ha una co-
municació permanent i constant 
entre els responsables de l’Adif i 
els arquitectes municipals”. 

Calendari previst. En aquest tram 
la tuneladora està treballant en 
una zona de roca granítica que 
fa anar més lents els treballs, tot 
i que el calendari, segons fonts 
d’Adif es manté d’acord amb 
les previsions inicials. A banda 
del túnel, també s’han de fer 7 
pous al llarg del traçat per a la 
ventilació, el bombeig i les sorti-
des d’emergència, dels quals un 
correspon al pou d’atac, ubicat 
a la confl uència dels rius Besòs i 
Ripoll, al costat del col·legi Font 
Freda, i un altre al pou d’extra-
cció de la tuneladora, situat a 
l’alçada del camp de futbol de 
Vallbona. Els cinc restants estan 
al parc de les Aigües –pràctica-
ment acabat–; al carrer Jaume 
I, al costat del CAP; a l’aparca-

ment de terra de l’avinguda de 
la Unitat, a l’alçada del carrer 
Llevant; el següent, a Can Sant 
Joan, a la confl uència del passat-
ge Reixagó amb el carrer Carril, 
i fi nalment, a la confl uència del 
carrer Guadiana amb Rocamo-
ra. Aquest últim és el que està 
previst començar a fer tant aviat 
com estigui disponible la màqui-
na perforadora.

La tuneladora ha fet el primer quilòmetre 
i ja ha passat per davant de l’Ajuntament
Pilar Abián | Redacció

LÍNIA D’ALTA VELOCITAT

L’Adif i el consistori confi rmen que les obres s’estan fent d’acord amb el previst i que les lleugeres vibracions que perceben els veïns són normals

Operaris d’Adif controlen a diriari les possibles vibracions durant els treballs de perforació del túnel al subsòl i fan treballs topogràfi cs
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La tuneladora ha recorregut fi ns 
ara un terç de la distància (3.017 
metres) que separa el pou d’atac 
del túnel de sortida, ubicat al camp 
de futbol de Vallbona. Els treballs 
de perforació van començar el 28 
d’abril de 2009. El tram comprès 
entre Trinitat i Montcada i Reixac 
està pressupostat en 127.653.245 

euros i la longitud total d’aquest 
tram de la LAV és de 4.754 metres. 
D’aquests, 3.709 metres correspo-
nen al túnel sota el municipi (3.017 
realitzats amb tuneladora i 692 
construïts entre pantalles). La resta 
del recorregut, 1.045 metres, anirà 
per la superfície en terrenys del ter-
me municipal de Barcelona | PA

Resten per fer dues terceres parts del recorregut
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Notícies RUMB A LA GENERALITAT
Els candidats a la presidència per 
CiU i el PPC s’han entrevistat amb 
empreses i entitats de Montcada

PÀG. 9

laveu.cat/noticies

CARRETERA C-17
La Generalitat ha 
encarregat les obres 
de millora de l’entorn

PÀG. 12

06

L’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC), ha cessat per Decret Jordi 
Climent (PSC) com a president de 
l’Àrea de Política Territorial, càrrec 
que ara ocuparà Sergio Hermo-
so, també del grup socialista, qui 
seguirà assumint les funcions de 
regidor de Serveis Municipals. El 
canvi en el cartipàs també implica 
que la presidenta de l’Àrea Social, 
Ana Rivas (PSC), passi a tenir de-
dicació exclusiva. 
Climent, que de moment ha de-
clinat fer declaracions, només 
conserva la seva acta de regidor 
i perd totes les atribucions que te-
nia assignades –dedicació exclu-
siva, 3r tinent d’alcalde, membre 
de la Junta de Govern i regidor 
d’Urbanisme, entre d’altres. 

Explicacions ofi cials. En declaraci-
ons a La Veu, Arrizabalaga ha ex-
plicat la seva decisió argumentant 
que el cessament respon a criteris 
organitzatius i no pas personals: 
“No hi ha res a especular, el can-
vi s’ha fet amb la voluntat de 
potenciar les àrees Social i Terri-
torial”. El fet que Climent sigui el 
primer regidor cessat des que Arri-

zabalaga i el PSC van entrar a l’Al-
caldia al 1999 no és signifi catiu per 
a l’edil. “En un govern municipal 
–ha dit– els canvis són normals”. 

Futur de Climent. El paper que a 
partir d’ara tindrà Climent dins del 
govern encara està per decidir. L’al-
calde ha dit que hi ha la voluntat 
d’oferir-li noves responsabilitats. 
“En última instància serà ell qui 
decidirà si accepta o no la pro-
posta”, ha puntualitzat. Respecte 
les desavinences personals amb 
Climent, Arrizabalaga ha assenya-
lat que, en política i especialment 
quan s’està al govern, el que comp-
ta és la feina: “Amb Climent tinc 
una relació normal, com la que 
pot tenir un alcalde amb qual-
sevol edil; fora de l’Ajuntament, 
les meves amistats les trio jo i el 
que li demano al meu equip és 
que treballi”. 
Tot i que l’alcalde en cap moment 
s’hi ha volgut referir, el distancia-
ment entre ambdós polítics feia 
mesos que era notori, però mai 
no havia trascendit el per què 
d’aquest divorci. Climent, com 
a número 3 de la llista del PSC 
a les passades eleccions munici-
pals, estava molt pròxim a Arri-
zabalaga –de fet, prèviament va 
ser el director de l’Àrea de Pre-
sidència durant dos anys– i es 
perfi lava com un possible futur 
candidat a l’Alcaldia. Plantejar 
ara aquesta qüestió està, segons 

l’alcalde, fora de lloc: “Serà el 
partit qui decidirà sobre qui 
encapçalarà la llista”. De mo-
ment, l’executiva local del PSC 
no ha fet cap pronunciament 
ofi cial al respecte. Arrizabalaga 
també ha afegit que el cessament 
no té cap mena de vinculació 
amb afers de tipus urbanístic. 
El grup municipal de CiU, com 
a soci de govern del PSC, ha dit 
que respecta la decisió de l’alcal-
de. “No afecta el programa de 
govern ni tampoc implica aug-
mentar la partida de sous dels 
regidors, contràriament es re-
duirà”, ha declarat el regidor de 
Convergència Joan Maresma. 

L’alcalde cessa el regidor d’Urbanisme, 
Jordi Climent, i fa canvis en el cartipàs
Pilar Abián | Montcada

POLÍTICA

El paper que tindrà 
Climent a partir d’ara 
dins del govern encara 
està per decidir

Arrizabalaga diu que la decisió respon a criteris organitzatius i no personals, tot i que era manifest el distanciament entre ambdós polítics

Climent, al costat de l’alcalde, va ser nomenat portaveu del PSC l’any 2007, càrrec al qual va renunciar el passat mes de setembre
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El cessament de Jordi Climent “no-
més ens genera dubtes”, ha expli-
cat el portaveu d’ICV-EUiA, Josep 
M. González, qui es pregunta el 
motiu pel qual l’alcalde ha pres ara 
aquesta decisió “després d’anys 
d’haver aguantat una situació en 
la que Climent no exercia com a 
responsable d’Urbanisme”. El re-
gidor ecosocialista ha avançat que 
demanarà explicacions sobre la 
destitució a l’alcalde, al mateix Cli-
ment i a l’agrupació local del PSC.
Per la seva banda, la portaveu del 
Partit Popular de Catalunya (PPC), 
Eva García, ha qualifi cat la deci-
sió com “una profunda crisi del 

govern, que va més enllà de les 
desavinences internes del PSC”. 
L’edil ha criticat que Sergio Hermo-
so afegeixi a les seves responsabili-
tats la cartera de Política Territorial 
perquè “és massa feina per a un 
regidor que ja en tenia molta amb 
Serveis Municipals” i es pregunta 
quines seran les noves funcions i 
atribucions de Climent. A Esquer-
ra, la notícia no ha causat sorpresa. 
“Feia molt de temps que les rela-
cions entre ell i l’alcalde no eren 
bones i, per tant, era d’esperar 
que prengués aquesta decisió”, 
ha expressat la portaveu del grup 
municipal, Marta Aguilar | SD

L’oposició opina que les raons són personals
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El Ple, reunit el 28 de gener, ha 
donat llum verda als 17 projec-
tes que el govern (PSC-CiU) ha 
presentat als Fons Estatals per a 
l’Ocupació i la Sostenibilitat Local 
(FEOSL) que inclouen la creació 
d’una xarxa de carrils bici, refor-
mes a centres cívics, inversions en 
noves tecnologies per modernitzar 
l’administració i programes d’àm-
bit social, entre d’altres. 

La inversió més elevada (500.000 
euros) es destinarà a connectar 
els barris potenciant l’ús de la 
bicicleta. “Aquí n’hi ha molta 
afi ció i, tot i que es tracta d’un 
pla que implicarà un gran es-
forç de conscienciació, paga la 
pena”, va dir l’alcalde, César Ar-
rizabalaga (PSC) en defensa del 
projecte que va ser qüestionat pel 
PPC: “La ciutat té altres prio-
ritats i aquests fons sobretot 
s’haurien de destinar al desen-
volupament econòmic”, va dir 
la portaveu del grup, Eva García. 

ICV-EUiA sí que va donar suport 
a la creació de carrils bici tot i que, 
juntament amb Esquerra, va criti-
car la intervenció prevista al parc 
de la Llacuna, per un import de 
280.000 euros, pel fet que es trac-
ta d’un espai que va ser inaugu-
rat al març de l’any passat i que 
ja té problemes de manteniment. 
El portaveu ecosocialista Josep M. 
González, va instar l’Ajuntament a 
“fer el possible per garantir que 
els projectes permetin contractar 
el màxim de personal i d’empre-
ses del municipi”, una qüestió que 
l’alcalde es va comprometre a tenir 
en compte. Mentre que la portaveu 
d’Esquerra, Marta Aguilar, va la-
mentar “que no es destini ni un 
euro per al manteniment del 
patrimoni i que no s’aprofi tin les 
obres a equipaments per instal-
lar plaques solars”.

Coincidència. Malgrat no coinci-
dir en l’ordre de prioritats, tots els 
grups van valorar positivament 
que, gràcies als Fons Estatals, es fa-
cin projectes a la ciutat per valor de 
3,5 milions d’euros. Per pressupost 
destaquen les reformes del Casal 
de la Mina (439.440 euros) i del 
Casino de Terra Nostra (382.045 
euros). A programes socials es desti-
naran 700.000 euros i a la modernit-
zació de l’administració, 556.000.

Aprovats per unanimitat els projectes 
proposats pel govern als fons estatals
Pilar Abián | Montcada

PLE DE GENER

El projecte de crear 
carrils bici entre 
els barris està 
pressupostat en 
500.000 euros

L’oposició qüestiona algunes de les actuacions en considerar que no són prioritàries tot i que valora positivament els 3,5 milions en inversions

L’objectiu de la creació dels carrils bici és la connexió entre barris potenciant l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport intern
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El Ple també va aprovar la renovació 
del Consell d’Administració de Mont-
cada Comunicació, organisme pú-
blic que gestiona La Veu, laveu.cat 
i Montcada Ràdio i que va ser creat 
l’any 1999 amb l’objectiu de desvin-
cular els mitjans públics dels grups 
polítics. Durant 10 anys el Consell 
ha estat presidit pel periodista Juan 
José Perona, exdegà de la Facultat 
de Ciències de la Comunicació de 
la UAB i, des del 2004, l’integraven 
Pere Oliva, expresident de CB Mont-
cada; l’historiador Jaume Alcázar; 
l’exmestra Enriqueta Gómez, i el 
fotògraf Cosme Oriol. El nou Consell 
el formen vuit veïns del municipi vin-

culats al món comunicatiu, cultural 
i associatiu: Oliva, l’únic conseller 
que continua; l’exmestra Elisa Riera; 
el pintor Maese Pérez; la periodista 
Núria Berbería; Jordi Amenós, pro-
fessional de la comunicació; Montse 
Sánchez, de l’AV Terra Nostra; Anto-
ni Orihuela, de la Fundació Cultural 
Montcada, i Flora Vázquez, mestra. 

Valoracions. Tots els grups van votar 
a favor, a excepció d’Esquerra, que 
va reclamar l’aprovació d’un regla-
ment que reguli la participació dels 
grups municipals en l’organisme po-
sant en dubte el control que exerceix 
el Consell sobre la gestió dels mitjans 

públics. “No votem en contra de les 
persones”, va dir el regidor d’Es-
querra, Jordi Sánchez, tot afegint 
que “és una ingenuïtat pensar que 
un Consell que no es fi ca en polí-
tica pugui garantir la independèn-
cia de Montcada Comunicació”. El 
portaveu del PSC, Carles Guijarro, 
opina contràriament que “un dels 
trets distintius d’aquest organisme 
és precisament que és apolític i 
l’exemple que això funciona és la 
bona acceptació que té La Veu”. 
Tant el govern com l’oposició van 
agrair als consellers entrants i sor-
tints la seva tasca altruïsta i la seva 
dedicació personal | PA

Renovació del Consell d’Administració de Montcada Comunicació
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El projecte del 
Barça passa a 
exposició pública

El projecte de modifi cació del Pla 
General Metropolità (PGM) per 
tal de dotar Montcada de part dels 
equipaments esportius que es per-
den a la zona del Miniestadi –apro-
vat inicialment al Ple de gener amb 
els vots a favor del govern (PSC i 
CiU), en contra del PPC i l’abs-
tenció d’Esquerra i ICV-EUiA– es 
troba en procés d’exposició públi-
ca. De fet, des que es va obrir el ter-
mini per presentar-hi al·legacions, 
desenes de persones l’han anat a 
consultar. La majoria són propieta-
ris dels terrenys rústics que s’han 
de requalifi car com a equipaments, 
a les dues pastilles on s’ubicaran les 
instal·lacions esportives, una al Pla 
de Reixac i l’altra, al costat de la 
depuradora, a Vallençana. 
L’operació, que inclou les compen-
sacions per expropiació, l’assumeix 
l’FC Barcelona, per un import de 
30 milions d’euros, segons l’acord 
signat l’estiu passat entre els ajun-
taments de Barcelona i Montcada i 
Reixac i l’entitat esportiva. El con-
veni diu que les instal·lacions que es 
perden amb el traslladat del Minies-
tadi es reubicaran a la plaça Comin 
de Barcelona i a Montcada. 

Silvia Díaz | Redacció

Arrenca el Pla d’Actuació Comercial 
per promoure un sector en plena crisi

El Ple del mes de gener, fet el passat 
dia 28, va aprovar per unanimitat el 
Pla d’Actuació Comercial 2010 que 
marca les línies estratègiques fi xa-
des per la Regidoria de Comerç 
en aquest àmbit, força castigat 
per la crisi, i que s’ha fet amb les 
aportacions de les associacions de 
comerciants. Les intervencions pre-
vistes es faran tant en l’àmbit privat 
–oferint als botiguers diagnosis gra-
tuïtes i subvencions per a reformes, 
informatització, millores de la imat-
ge comercial del negoci i assessora-
ment sobre l’atenció al client–, com 
en l’àmbit grupal amb l’organització 
decursos de formació i la potencia-
ció de l’associacionisme. 
Així mateix, el Pla incorpora ac-
tuacions que van més enllà de la 
Regidoria de Comerç i que impli-
quen un treball transversal de dife-
rents departaments, com ara l’Àrea 
Econòmica, Serveis Municipals 
o l’Àrea Interna, ja que es tracta 
d’accions relacionades amb la re-
baixa o exempció de taxes, la mi-
llora de la senyalització viària i de 

la mobilitat i la realització de cam-
panyes comercials, entre d’altres.

Calendari. “El Pla tindrà una 
vigència anual i la comissió de 
seguiment es reunirà trimestral-
ment per avaluar el seu com-
pliment”, va explicar el regidor 
de Comerç, Joan Carles Paredes 
(CiU), qui va destacar que el do-
cument aprovat “és fruit del con-
sens i del treball en comú amb 
les entitats del sector”. Els grups 
de l’oposició van votar a favor, tot i 

que en el debat plenari van criticar 
la demora. “Falta entonar el mea 
culpa pel retard; prou improvisa-
ció i més planifi cació”, va dir el 
portaveu d’ICV-EUiA, Josep M. 
González. En nom del PPC, Eva 
García, va incidir en el paper motor 
dels comerciants: “Sense la seva 
pressió aquest Pla no s’hagués 
fet”, una opinió també compartida 
per la portaveu d’Esquerra, Marta 
Aguilar, qui va dir que “el Pla arri-
ba tard i no ha estat liderat per la 
Regidoria”.

Les mesures previstes per l’Ajuntament inclouen intervencions individuals i col·lectives

Pilar Abián | Montcada

COMERÇ

Les associacions de comerciants han participat activament en l’elaboració del Pla
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Presentació del 
pla de millora de 
la competitivitat 
a les empreses

El departament municipal de Pro-
moció Econòmica presentarà el 22 
de febrer a la Biblioteca Elisenda 
de Montcada (9.30h) el pla de mi-
llora de la competitivitat a les em-
preses de Montcada, aprovat per 
la Junta de Govern Local a princi-
pi d’any. Es tracta d’un assessora-
ment que l’Ajuntament oferirà gra-
tuïtament a les companyies per tal 
de millorar el seu posicionament i 
la competitivitat. El projecte pre-
tén col·laborar amb les empreses, 
especialment les d’aquells sectors 
que estan patint més els efectes de 
la crisi econòmica. Els interessats 
poden posar-se en contacte amb 
Promoció Econòmica (tel. 935 
648 505) o enviant un correu a 
lcasado@montcada.org.

Funcions. El pla inclou mecanis-
mes per redefi nir models de nego-
ci, augmentar la formació i la qua-
lifi cació professional del personal, 
assessorar les fi rmes d’acord amb 
la realitat del mercat i reorientar 
la seva l’estratègia productiva, 
així com aconseguir una major 
cooperació entre les empreses.

Silvia Díaz | Redacció
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La Generalitat, a través de la so-
cietat pública Gisa, ha adjudicat 
a l’empresa Antonio Casado, per 
un import de 364.732 euros, les 
obres d’ajardinament de l’espai 
situat sobre la C-17, entre la plaça 
d’Espanya i el col·legi Elvira Cu-
yàs, una actuació vinculada al so-
terrament del tram de la nacional 
que passa pel nucli urbà de Mont-
cada. Fonts del consistori han 
avançat que l’empresa presentarà 
en breu als representants munici-
pals el projecte. Segons la infor-
mació facilitada per Gisa, l’obra 
ha d’estar enllestida en el termini 
de dos mesos a partir de la data 
d’adjudicació (26 de gener). 
El projecte global de condiciona-
ment incorpora la pavimentació 
de totes les zones de pas amb pe-
ces de formigó, la instal·lació d’una 
nova il·luminació i la col·locació de 
mobiliari urbà –bancs, cadires i 
papereres. El cost d’aquests tre-
balls els assumirà l’Ajuntament.

L’àmbit total a urbanitzar és de 
3.761 m2 i inclou les zones com-
preses entre el carrer Lleida i la 
plaça Espanya (235 m2) i entre 
aquest darrer punt i el carrer Cas-
telló (3.526 m2). Segons es des-
prèn de la memòria del projecte 
elaborat pels tècnics municipals, la 
dotació d’arbrat i de zones verdes 
consistirà en la creació d’una lí-

nia d’arbres a la banda a tocar amb 
Montcada Aqua i la creació de zo-
nes vegetals en forma de duna a 
la banda més propera al centre de 
Mas Rampinyo. Hi haurà també 
tres zones d’estada i repòs.

Passarel·la. Des del 31 de ge-
ner està instal·lada l’estructura 
metàl·lica de la nova passarel·la 

sobre la C-17. La constructora 
encarregada de les obres, Ex-
cover, ha informat que el pont 
estarà acabat totalment a fi nal 
de maig, una vegada s’instal·lin 
les escales i els ascensors. Fins 
que no es posi en marxa el pont, 
l’actual passarel·la, que uneix Mas 
Rampinyo amb Pla d’en Coll, no 
es desmuntarà. 

C-17

Els treballs formen part d’un projecte global de millora que assumiran la Generalitat i l’Ajuntament 

Silvia Díaz | Redacció

El dia 22 ja es 
podrà circular 
pel carrer Major
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Gisa adjudica l’ajardinament de 
l’espai alliberat sobre la nacional

L’estructura metàl·lica de la passarel·la que uneix Mas Rampinyo i Pla d’en Coll està col·locada a la nacional des de principi del mes de febrer

L’Ajuntament ha anunciat que a 
partir del 22 de febrer el carrer 
Major es tornarà a obrir al tràn-
sit, després d’haver estat 10 mesos 
tancat a la circulació a causa de 
les obres d’urbanització del vial. 
Tot i que la pavimentació es va 
acabar de col·locar al desembre, 
s’ha prohibit el pas de vehicles 
fi ns ara per garantir la fi xació de 
les peces | PA

Afectacions al 
trànsit de la 
N-150 a l’alçada 
de Can Cuiàs
Les obres del carril per a bus i 
vehicles d’alta ocupació (VAO) 
a la C-58 comportaran afec-
tacions al trànsit durant tot el 
mes a la N-150, sota del pont 
de l’autopista, a l’alçada de Can 
Cuiàs. Fins al 14 de març només 
hi haurà un carril per a cada sen-
tit de circulació, a la banda dreta, 
i del 15 de març al 30 d’abril, els 
dos carrils de la N-150 passaran 
al costat esquerre | SD 
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Connett alerta del risc 
de fer servir biomassa 
a la cimentera Lafarge

El químic Paul Connett va advertir 
el 29 de gener al Kursaal, davant 
d’un centenar de persones, que “les 
emissions de Lafarge seran més 
perilloses si l’empresa comença 
a fer servir biomassa”. Convidat 
per la Plataforma Antiincineració, 
el nordamericà –catedràtic emèrit 
per la Universitat de Saint Lawren-
ce i ferm opositor a la incineració– 
va centrar el seu parlament en els 
efectes de les nanopartícules, par-
tícules minúscules que es produei-
xen en la combustió i que, pel seu 
tamany inferior a les 10 micres, 
–concretament 0,01 micres– es fa 
pràcticament impossible controlar. 
Aquests elements, segons Connett, 
incorporen substàncies altament 
tòxiques com mercuri, crom o ar-
sènic. “Els sistemes de control de 
les incineradores i les cimenteres 
no poden mesurar partícules tan 
petites”, va dir.

Incidència en la salut. El catedràtic 
nordamericà, que es va manifes-
tar impactat per la proximitat de 
la cimentera al nucli urbà, va afi r-
mar que “està demostrat científi -
cament que les dioxines reper-
cuteixen en la salut humana, ge-
nerant patologies com al·lèrgies, 
asma, bronquitis aguda i altres 
afeccions pulmonars i cardio-
vasculars”. El químic va subrat-
llar que les dioxines s’acumulen 
als greixos dels animals i, a través 
de la cadena alimentària, passen a 
les persones. “En el cas dels ho-
me, són acumulatives però les 
dones sí que les poden eliminar, 
ja que quan es queden embaras-
sades, les traspassen als fi lls”, va 
explicar. L’expert en inicineració 

va indicar que la combustió d’ele-
ments com la fusta no seria perju-
dicial si es tractés de material net, 
però que habitualment el que es fa 
servir són materials que provenen 
de la construcció i que inclouen 
elements tòxics. “Que els experts 
no us treguin el sentit comú, si 
el combustible que faci servir 
la cimentera és perillós, encara 
ho serà més el que surti de la 
seva combustió”, va dir Connett 
tot encoratjant el veïnat a seguir 
lluitant contra la incineració. 
La conferència també va comptar 
amb la presència de la metgessa 
basca Julia San José, del municipi 
guipuscoà de Txingudi. La facul-
tativa forma part d’una platafor-
ma integrada per 400 metges i 
personal sanitari que van aconse-
guir que no s’instal·lés una inici-
neradora a la població. 

El químic nordamericà visita Montcada convidat per la Plataforma

Silvia Díaz | Can Sant Joan

INCINERACIÓ

Ponència local al taller del Fòrum Social 
Català sobre contaminació i tòxics

Els sentinelles de la vida: relació tòxics 
i salut és el títol del taller que la 
montcadenca Judith Marquès, en-
ginyer tècnic agrícola, i la psicò-
loga M. Carmen Miravete, amb-
dues afectades de Sensibilitat Qu-
ímica Múltiple (SQM), van oferir 
el 30 de gener a la Universitat 
Central de Barcelona en el marc 
del Fòrum Social Català. Les po-
nents van parlar de la necessitat 
de fer un bon control ambiental 
que eviti la càrrega de tòxics en 
prevenció de malalties provocades 

per la contaminació i per afavorir 
també la qualitat de vida de les 
persones que ja han emmalaltit 
per aquesta causa.

Alternatives. La xerrada es va 
centrar en establir la relació de 
les substàncies tòxiques amb el 
càncer, la diabetes, la fi bromialgia 
i el Síndrome de Fatiga Crónica, 
entre d’altres. També es van ex-
posar alternatives més saluda-
bles als hàbits diaris per reduir 
la toxicitat. Marquès té com a ob-
jectiu immediat obrir aquest any 

una Escola del benestar a Mas 
Rampinyo. “Serà un centre pio-
ner a Espanya, un espai lliure de 
fragàncies on podran adreçar-se 
persones que tenen problemes 
de salut per causa tòxica per re-
bre assessorament”, explica. 
Marquès i Miravete seran les po-
nents de la xerrada que organitza 
el 18 de febrer, a les 19h, la Plata-
forma Antiincineració al local de 
l’AV Font Pudenta (Hug, 28). Es 
prega als assistents no dur deso-
dorant ni cap fragància que per-
judiqui les ponents.

La montcadenca Judith Marquès, afectada d’SQM, reclama més control ambiental
Pilar Abián | Redacció

Al·legacions al control 
presentat per Lafarge

Paul Connett es va ajudar d’un suport audiovisual per explicar als assistents els efectes de les nanopartícules sobre la salut humana

El Grup de Medi Ambient-Ecologis-
tes en Acció ha presentat a l’Ajun-
tament les al·legacions que prèvia-
ment ha lliurat a la Generalitat en 
contra de la valorització de residus 
a Lafarge. Segons el col·lectiu eco-
logista, el consistori “ha d’actuar 
obrint expedients i ha de suspen-
dre l’activitat de la cimentera pels 
incompliments legals manifestats”, 
en referència l’incompliment dels lí-
mits de sorolls i l’emmagatzament 
de materials a l’aire lliure, entre 
d’altres. En l’escrit d’al·legacions, 
el col·lectiu ecologista també inclou 
dades sobre el volum del pols que 
emet la fàbrica i l’emissió de partí-
cules PM10 i d’altres contaminants i 
recorden al consistori la proximitat de 
la cimentera al nucli urbà i els anys 
que fa que hi està ubicada | SD
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La conferència del químic Paul Con-
nett s’emmarcava en les accions 
que la Plataforma Antiincineració de 
Montcada duu a terme per evitar que 
a Lafarge es faci servir biomassa. El 
col·lectiu va aprofi tar la presència de 
Connett a Catalunya, qui va partici-
par a les jornades sobre escalfament 
global i incineració, organitzades per 
la Federació Ecologistes de Catalu-
nya i el Centre d’Ecologia i Projectes 
Alernatius (CEPA) els dies 30 de ge-
ner i 1 de febrer. La Plataforma tam-
bé va prendre part en l’activitat, amb 
una xerrada sobre les actuacions 

dutes a terme 
a Montcada 
en contra de 
la incineració. 
“Estem satis-
fets perquè 
els assistents 
van entendre 
les nostres rei-
vindicacions”, 
va expressar 
José Luis Conejero, portaveu de la 
Plataforma i ponent a les jornades –a 
la dreta de la imatge. La Plataforma 
Antiincineració té previst organitzar 

el 18 de febrer (19h) una xerrada 
sobre l’ús de biomassa a la Font 
Pudenta. D’altra banda, el col·lectiu 
participarà a la Rua de Carnaval amb 
una comparsa reivindicativa | SD

Més accions de la Plataforma Antiincineració per evitar l’ús de biomassa
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OMIC 2009

La telefonia i les connexions a Internet continuen provocant el major nombre de reclamacions

El canvi en la facturació de la llum 
genera un centenar de consultes

L’Ofi cina Municipal d’Informació 
al Consumidor (OMIC) ha atès 
un total de 950 consultes i ha tra-
mitat 432 reclamacions durant el 
2009. Els àmbits de la telefonia 
mòbil i la connexió a Internet són 
els que més reclamacions registren 
(190 sobre 203 consultes), però 
també s’ha detectat un important 
increment de les consultes sobre 
el rebut elèctric –amb motiu de 
l’entrada en vigor del Decret que 
obliga les companyies a facturar 
mensualment amb lectures esti-
mades– i les de gestió bancària (68 
consultes). 
Pel que fa als serveis telefònics, 
l’OMIC alerta de la contractació 
dels serveis de companyies de baix 
cost –que prometen uns nivells 
de cobertura d’Internet elevats– 
ja que, a causa de la ubicació de 
Montcada i de la manca de potèn-
cia d’aquestes empreses, els clients 
poden arribar a pagar un servei 
del qual no poden gaudir. L’ofi cina 
també fa una crida a la ciutadania 
perquè vagi amb compte amb la 
venda de telefonia a domicili, ja 

que en ocasions s’han detectat 
pràctiques fraudulentes.

Els efectes de la crisi. La rescissió 
de pòlisses laborals, de vehicles o 
d’accidents, l’aplicació de clàusules 
i les comissions per gestions ban-
càries, entre d’altres, són temes que 
han generat un increment de les 
consultes sobre entitats bancàries 
respecte a anys anteriors. Segons 
l’OMIC, els clients “estan mirant 
amb lupa” les transaccions i les 

gestions bancàries amb l’objectiu 
de poder estalviar en aquest àm-
bit. Sobre el comerç, les consultes 
i reclamacions han baixat i l’ofi cina 
assegura que “la gent no compra 
tant, les consultes sobre serveis 
turístics han baixat malgrat la 
reducció de preus”. També s’han 
incrementat les consultes de caire 
jurídic, provocades perquè algunes 
empreses han tancat quan encara 
hi havia gent amb alguna relació 
contractual. 
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Silvia Díaz | Montcada
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L’OMIC està situada a la tercera planta de la Casa de la Vila i atén al públic de dilluns a divendres

 

Els futurs inquilins dels 42 
pisos de lloguer per a joves 
que l’Incasòl ha construït a 
Mas Duran han mostrat la 
seva indignació perquè en-
cara no han rebut les claus 
de l’habitatge i el sorteig va 
tenir lloc fa més de tres me-
sos. “No sabem què passa 
–ha explicat Ávaro Salazar, 
adjudicatari d’un dels pisos– 
i Adigsa no ens dóna expli-
cacions de cap tipus”. La regidora d’Habitatge, Eva Gonzalo (PSC), també 
ha mostrat la seva preocupació pel retard d’Adigsa en el lliurament dels 
pisos: “Ens diuen que hi ha problemes amb la connexió elèctrica, però 
ja han passat gairebé quatre mesos i entenem el desconcert dels futurs 
inquilins”. Mentrestant, Adigsa va organitzar el 6 de febrer una jornada 
de portes als habitatges | LG

El 15 de febrer hi ha convocada una apagada generalitzada del consum 
elèctric de cinc minuts com a mínim, a les 22h, per protestar contra la puja-
da “abusiva” que Endesa ha aplicat a les tarifes elèctriques, un augment cri-
ticat fi ns i tot per les organitzacions de consumidors. L’objectiu de l’aturada 
–convocada a través de xarxes socials tipus Facebook– és que la companyia 
elèctrica “deixi de guanyar uns milers d’euros durant aquella nit” | SD

> Aturada del consum elèctric com a protesta

> Adigsa retarda el lliurament dels pisos
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L’Associació de Defensa Forestal (ADF) organitza el 20 de febrer una re-
població popular a la serralada de Marina. La plantada es farà amb la par-
ticipació d’alumnes del col·legi Mitja Costa, però està oberta a la població 
en general. Els assistents podran plantar i apadrinar una alzina surera. El 
punt de trobada serà la Font del Tort, a les 10h | PA

> Plantada d’arbres a la serralada de Marina 

‘LOS LUNES AL SOL’

Els diputats dels partits del govern català han dit que estudiaran la gratuïtat del transport públic 

El col·lectiu presenta al Tripartit 
propostes de suport als aturats

Una moratòria en les hipoteques 
i els lloguers, rebaixes en el preu 
dels medicaments i la gratuïtat dels 
transports públics són les princi-
pals propostes que la Plataforma 
d’Aturats de Catalunya –d’on for-
ma part ‘Los lunes al sol’, creada 
per extreballadors d’Aismalibar– 
van presentar el 10 de febrer a 
representants dels partits polítics 
que governen la Generalitat per tal 
de col·laborar amb les persones en 
situació de desocupació a les quals 
se’ls està esgotant la prestació per 
atur. “Els diputats s’han compro-
mès a presentar al Parlament 
una iniciativa per permetre la 
gratuïtat en els transports, però 
la resta de temes els veuen més 
complicats de resoldre”, ha dit  
José Antonio Grillo, portaveu de 
‘Los lunes al sol’. Els parlamenta-
ris que van assistir a la reunió van 
ser Montse Capdevila (PSC), Oriol 
Beltran (Esquerra) i Laura Massana 
i Mercè Civit, d’ICV-EUiA.

Nova seu. La plataforma social tam-
bé ha sumat forces amb col·lectius 

que s’han posicionat en contra de 
la proposta del govern de l’Estat 
espanyol d’ajornar la data de la ju-
bilació fi ns als 67 anys i participarà 
a la manifestació unitària que tin-
drà lloc el 23 de febrer a Barcelo-
na. D’altra banda, ‘Los lunes al sol’ 
disposa des d’aquest febrer d’un 
espai de reunió al departament de 
Promoció Econòmica (Alt de Sant 
Pere, 73), a Mas Rampinyo, on els 
seus membres es reuneixen els di-
jous, de 17.30 a 19h.
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Silvia Díaz | Redacció

Les concentracions de ‘Los lunes al sol’ continuen, a les portes de les ofi cines

 

La tendència a l’alça del nombre 
d’aturats continua i a data gener 
del 2010, segons les dades del 
Departament de Treball, a Mont-
cada i Reixac hi ha 3.063 perso-
nes sense feina, 131 més que al 
desembre del 2009. Al conjunt de 
la comarca, el gener s’ha tancat 
amb 76.199 persones; a Catalu-
nya, 583.883 aturats, i a Espanya, 
4.048.493 | SD

Montcada supera les 
3.000 persones a l’atur
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El polític es va reunir a fi nal de gener amb representants d’entitats i empreses socials

Artur Mas felicita la tasca que fan 
Adimir Projecte Home i Engrunes

El secretari general de Conver-
gència Democràtica de Catalunya 
(CDC) i candidat de CiU, Artur 
Mas, s’ha compromès a col·laborar 
amb l’entitat Adimir “en tot allò 
que sigui possible en cas que 
arribi a la presidència de la Ge-
neralitat”. Mas va fer aquestes de-
claracions en el decurs d’una visita 
a Montcada, el 29 de gener, durant 
la qual va conèixer associacions i 
empreses socials. El convergent va 
visitar el Centre d’Atenció Integral 
que Adimir ha posat en marxa a 
Terra Nostra. En nom de l’entitat, 
Andrés Jiménez, va reclamar més 
recursos en l’àmbit escolar per evi-
tar que els infants amb discapacitat 
intel·lectual no hagin de marxar 
fora del seu municipi per estudi-
ar. “Falten vetlladors –va dir– i 
que continuï la implementació 
d’aules USEE d’integració per a 
aquests infants”. 

Engrunes i Projecte Home. Acom-
panyat del primer tinent d’alcalde, 
Joan Maresma, i de la regidora 

de Serveis Socials, M. Carmen 
González –tots dos de CiU–, 
Mas va visitar també la seu de 
Projecte Home, a Vallençana, i 
es va reunir amb els responsables 
de l’organització, que es dedica 
a rehabilitar persones amb pro-
blemes de drogodependències, i 
també amb usuaris del centre, els 
quals li van explicar la seva lluita 
per sortir del món de les drogues. 

El candidat convergent va elogiar 
la tasca dels professionals i dels vo-
luntaris que fan el seguiment dels 
interns, “que són la cara poc 
coneguda d’aquest país i ens 
donen esperança en el futur de 
la nostra societat”. Després de la 
visita a Projecte Home, Mas va 
anar a Engrunes, una empresa de 
reinserció social ubicada al polí-
gon del Coll de Montcada.
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Laura Grau | Montcada

Ana Ballesta, d’Adimir (dreta), explica a Artur Mas el funcionament del Centre d’Atenció

La candidata del PPC es 
reuneix amb empresaris 
Sánchez-Camacho lamenta el retard del soterrament de l’L2

La presidenta del Partit Popular 
de Catalunya (PPC) i candidata 
a la presidència de la Generali-
tat, Alícia Sánchez-Camacho, es 
va reunir el 4 de febrer a la Casa 
de la Vila amb comerciants i em-
presaris locals, amb l’objectiu de 
presentar les propostes de la seva 
formació. “Volem retornar-los la 
il·lusió, que vegin que hi ha un 
partit que pot aplicar mesures 
per millorar la seva situació i 
fer-los sortir del pou de la crisi”, 
va manifestar la també senadora 
popular. Les aportacions del PPC 

van en la línia de rebaixar la des-
pesa i els impostos així com incen-
tivar la contractació de més gent. 
Acompanyada de la diputada al 
Parlament de Catalunya i porta-
veu del PPC a Montcada, Eva 
García, i altres membres de la 
secció local del partit, Sánchez 
Camacho va fer les declaracions 
als mitjans a l’estació de tren de la 
línia de Portbou, on va aprofi tar 
per denunciar “la inoperància 
dels governs de Montilla i de 
Zapatero, perquè aquestes vies 
haurien d’estar soterrades fa 
dos anys”.

Silvia Díaz | Montcada

Sánchez-Camacho (esquerra) i García, a l’estació de tren de la línia de Portbou

POLÍTICA
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Neix UPyD a Montcada
El partit té previst presentar-se a les municipals del 2011

La secció de Montcada i Reixac 
de Unión, Progreso y Democra-
cia (UPyD) –formació liderada a 
nivell estatal per Rosa Díez– ha 
començat a funcionar. El partit, 
format per una vintena d’afi liats 
i una xifra semblant de simpa-
titzants, té previst presentar-se 
a les eleccions municipals del 
2011. Segons explica en un co-
municat, UPyD està format per 
“un grup de gent preparada, 
fi ns ara aliena a la política i 
amb un projecte de ciutat que 
valori i integri la participació 
ciutadana i la transperència en 
la política municipal”. L’exe-
cutiva d’UPyD de Montcada la 
integren Pepe Martínez (coordi-

nador), María Ruiz (secretària 
d’Organització), Josep Tort (res-
ponsable de Política Municipal), 
i els vocals Antonio Cabanillas, 
Raquel Serrano i Pedro García. 

Objectius. Segons el comunicat 
emès pel partit, els principals 
àmbits en què treballarà seran la 
participació ciutadana, la cultura, 
la neteja, la joventut, el patrimo-
ni i l’atenció a les persones més 
necessitades. La presentació ofi -
cial d’UPyD està prevista per a 
la pròxima Diada de Sant Jordi, 
que tindrà lloc el 23 d’abril. La 
formació té previst prendre part a 
la fi ra, com ho fa habitualment la 
resta de partits polítics presents 
al municipi. 

Silvia Díaz | Redacció

D’esquerra a dreta, Martínez, Cabanillas, Ruiz i Tort, membres de l’executiva local d’UPyD 
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El conseller d’Educació, Ernest 
Maragall, ha reafi rmat el com-
promís de la Generalitat de Cata-
lunya de construir el nou institut 
Montserrat Miró –que s’ubicarà 
als terrenys que ocupa la zona 
d’atletisme del Pla d’en Coll– 
però no ha concretat cap data 
per a l’inici de les obres “ja que 
les decisions econòmiques del 
govern necessiten el seu temps 
i encara més en un moment de 
crisi com el que estem vivint”, 
va dir. A hores d’ara, el comença-
ment de la construcció depèn de 
l’assignació d’una partida pressu-
postària a través de l’Institut Ca-
talà de Finances. Maragall va fer 
aquestes declaracions el 5 de fe-
brer, durant l’acte d’inauguració 
de l’escola Mas Rampinyo, un 
cop s’ha completat la segona fase 
de l’equipament. 

En la seva estada a Montcada 
i Reixac, el conseller va visi-
tar les instal·lacions actuals de 
l’equipament de secundària, al 
carrer Carrerada que pateix nom-
brosos problemes estructurals i 
defi ciències, tal i com ja establia 

l’estudi de viabilitat que va ela-
borar al 2005 Serveis Territorials 
d’Educació. L’Ajuntament ha dut 
a terme els tràmits pertinents que 
li corresponen per avançar en la 
construcció, l’últim dels quals ha 
estat la cessió dels terrenys a la 
Generalitat.

Escola Mas Rampinyo. Al març 
del 2009 va començar a funcio-
nar l’edifi ci que acull les classes 
d’educació infantil del centre, 
situat al carrer Joan Miró de 
Mas Duran, i ara s’ha inaugurat 
l’edifi ci de primària que, a més de 
les aules, inclou un gimnàs-audi-
tori, una pista esportiva i el pati. 
La nova escola té una capacitat de 
450 places i ha suposat una inver-
sió de 5,8 milions d’euros. 
Actualment, el centre compta 
amb dos grups de P-3 i un de P-4, 
que sumen un total de 72 alum-
nes matriculats, i hi treballen cinc 
mestres. L’escola s’anirà omplint 
paulatinament a mesura que els 
alumnes passin al curs següent. 
“El col·legi de Mas Rampin-
yo –va dir l’alcalde de Montca-
da i Reixac, César Arrizabalaga 
(PSC)– és la demostració que el 
govern municipal treballa amb 
previsió de futur per tal que 
els veïns que vagin ocupant els 
nous habitatges de Mas Duran 
tinguin garantida una plaça 
escolar per als seus fi lls”. Per la 
seva banda, la directora del cen-
tre, Teresa Salvador, va manifes-

tar la gran il·lusió del professorat i 
de les famílies “per construir una 
escola plegats amb l’objectiu de 
preparar futurs ciutadans lliu-
res i responsables”. Salvador 
també va destacar que el curs vi-
nent el centre oferirà tres línies de 
P-3 per eixugar el dèfi cit de places 
de preescolar motivat pel repunt 
de la natalitat registrat al 2007.
L’acte d’inauguració va comptar 
amb la presència d’un nodrida re-
presentació de professors de la resta 
de centres de primària del munici-
pi, a més de la regidora d’Educació, 
Ana Rivas (PSC), i de la directora 
de Serveis Territorials d’Educació al 
Vallès Occidental, Anna Riuró.

Societat
laveu.cat/societat

PREVENIR L’OBESITAT
L’Ajuntament s’adhereix al 
programa Thao que pretén 
evitar el sobrepès infantil

‘TASTET D’OFICIS’
Una vuitantena de joves 
participa en el projecte de 
Promoció Econòmica

PÀG. 15 PÀG. 16

EDUCACIÓ

Laura Grau | Mas Rampinyo

Ernest Maragall reafi rma el seu compromís 
de construir el nou institut Montserrat Miró
El conseller d’Educació de la Generalitat va visitar Montcada el 5 de febrer per inaugurar la segona fase del col·legi Mas Rampinyo

El conseller Maragall, a l’esquerra, les autoritats municipals i la direcció del centre, durant la visita a una de les aules del CEIP Mas Rampinyo

Maragall va visitar 
l’actual edifi ci de 
l’institut M. Miró, que 
pateix defi ciències 
i està obsolet

Nova plataforma per pressionar l’administració

L’AMPA i l’associació esportiva de 
l’institut M. Miró han impulsat la 
creació d’una plataforma per rei-
vindicar la construcció immediata 
del nou institut i han fet una crida 
a la participació de tothom i espe-
cialment de persones vinculades 
al món educatiu. “Les famílies, el 
professorat i l’alumnat estan molt 
amoïnats perquè la construcció 
està trigant massa”, ha indicat el 
president de l’AMPA, Agustín Fuer-
tes, qui ha reconegut la predispo-
sició del Departament d’Educació 

a tirar endavant l’equipament, 
però que “el projecte està aturat 
a Finances, tant el nostre institut 
com els equipaments d’altres po-
blacions, que estan pendents de 
l’assignació de fi nançament”. 
La primera assemblea del 
col·lectiu tindrà lloc el 18 de fe-
brer, a les 19.30h, a l’institut. Du-
rant la reunió, els assistents deci-
diran accions per reivindicar-ne la 
construcció el més aviat possible. 
“Estem oberts a totes les aporta-
cions”, ha indicat Fuertes | SD
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Marta
Bacardit

Sáez
13è aniversari

�Et sé molt lluny però em convides
amb els ulls clars a recordar-te
i ara amb un gest desmesurat
faig del teu gest el meu miratge�

Miquel Martí i Pol
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Les autoritats expressen el compromís per dotar els barris de més places públiques 

Centenars de persones assisteixen 
a la inauguració de Can Casamada

La presentació pública de l’escola 
bressol Can Casamada, la quarta 
de titularitat municipal, va generar 
força expectació entre les mares 
i els pares dels infants del centre i 
també de les famílies interessades a 
escolaritzar-hi els seus fi lls. L’Ajun-
tament va organitzar el 30 de gener 
una jornada de portes obertes per 
mostrar les noves instal·lacions, el 
resultat de la remodelació de l’edifi -
ci patrimonial del carrer Colon, un 
procés que, segons va explicar l’al-
calde, César Arrizabalaga (PSC), 
ha esdevingut complex: “Hauria 
estat molt més fàcil fer un edifi ci 
nou, però d’aquesta manera hem 
recuperat per a l’ús educatiu un 
espai únic”. Les aules són noves 
però l’edifi ci conserva l’estructura, 
la façana i algunes elements que re-
corden l’antiga casa. 

Valoracions. En el seu discurs, l’al-
calde va recordar que el compro-
mís de l’Ajuntament era crear 210 
places d’escola bressol pública fi ns 
al 2008 i “n’hem generat 265; 

volem dotar els barris de llars 
d’infants públiques, tot i que sa-
bem que és un gran esforç”, va 
apuntar l’edil. 
La regidora d’Educació, Ana Ri-
vas (PSC), va felicitar l’equip do-
cent del centre i va destacar que el 
programa educatiu promogut des 
de l’Ajuntament és “participatiu i 
implica les famílies per enriquir 

l’educació dels infants”. La direc-
tora de Can Casamada, Meritxell 
Cases, va convidar les mares, pares, 
avis i àvies dels alumnes a “entre 
tots, formar una gran família”. 
Després dels parlaments, els assis-
tents van visitar les aules, acompa-
nyats de l’equip docent. L’Escola 
Bressol Municipal va començar a 
funcionar al desembre passat.

Silvia Díaz | Montcada

ESCOLA BRESSOL
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Infants amb els seus pares i mares al pati de Can Casamada durant els parlaments ofi cials

Més de 200 
escolars 
coneixeran 
l’Ajuntament 

Un total de 224 alumnes de tercer 
curs visitaran l’edifi ci consistorial 
(av. de la Unitat, 6) dins el progra-
ma Coneguem l’Ajuntament, de la 
Regidoria d’Educació. Els centres 
que hi participen aquest curs són el 
Mitja Costa –que va obrir el calen-
dari l’1 de febrer–, El Turó, El Vi-
ver, l’Elvira Cuyàs, el Font Freda i 
el Reixac. Les visites consisteixen 
en una entrevista amb l’alcalde, 
César Arrizabalaga (PSC), i la 
regidora d’Educació, Ana Rivas 
(PSC), durant la qual els alum-
nes fan preguntes –consensuades 
prèviament a classe– sobre el que 
més els preocupa de Montcada. 
A continuació, els infants fan una 
aturada a la redacció de Montcada 
Comunicació i a la Policia Local.

Silvia Díaz | Montcada

El col·legi El Turó és un dels 13 
centres educatius de la província 
de Barcelona que s’han adherit al 
pla Euronet 50-50, un programa 
que té lloc a 9 països europeus per 
augmentar l’efi ciència energètica a 
través de l’estalvi i l’ús de les ener-
gies renovables. A la demarcació, 
la iniciativa la lidera la Diputació 
amb el suport dels ajuntaments im-
plicats. “Participar en aquest pla 
és una motivació més dins del 
nostre projecte d’escola verda”, 
ha explicat el director d’El Turó, 
Jon Anchustegi-Etxearte. El pro-
grama preveu que la meitat dels 

diners que s’estalviïn a través del 
nou sistema repercutirà en accions 
als centres educatius.
Dins del projecte global ‘Escola 
Verda’, l’equip docent d’El Turó ha 
incorporat al currículum escolar 
els conceptes mediambientals que, 
de forma pràctica, s’han donat 
als infants, com que tinguin cura 
d’apagar els llums quan surten de 
classe, que regulin els sistemes de 
calefacció i que no deixin obertes 
les aixetes. “Tots hem de treba-
llar per reduir el CO2 i nosaltres 
ho podem fer des de casa i des 
de l’escola”, ha indicat Anchuste-
gi-Etxearte.

El Turó participa en un
projecte energètic europeu

EDUCACIÓ AMBIENTAL

Silvia Díaz | Redacció

Escolars del Mitja Costa coneixen ‘La Veu’
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El Turó ha incorporat brides a les guixetes per reduir el consum d’aigua

La meitat dels diners que s’estalviïn repercutiran en millores al centre
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NOU PROJECTE

Salut Pública hi destinarà 6.300 euros en els pròxims 4 anys

L’Ajuntament s’adhereix 
a un pla de prevenció 
de l’obesitat infantil

L’Ajuntament ha aprovat en Ple 
l’adhesió del municipi al programa 
Thao-Salud Infantil, un projecte 
que té com a objectiu la promoció 
de la salut dels nens i nenes entre 
3 i 12 anys mitjançant l’activitat 
física i l’alimentació saludable, per 
tal de prevenir l’obesitat infantil. 
El projecte, al qual el consistori 
destinarà 6.300 euros anuals du-
rant els propers quatre exercicis, 
ha estat desenvolupat per la Fun-
dació Thao amb la fi nalitat de 
frenar la progressió de l’obesitat 
infantil a Espanya, un dels països 
amb la taxa més alta de sobreprès 
infantil del món. 
“Des de la Regidoria creiem 
convenient fomentar que els 
infants i les seves famílies ad-
quireixin hàbits sobre compor-
taments alimentaris saludables, 
lluny del sedentarisme i la mala 
alimentació”, ha indicat la regi-
dora de Salut Pública i Consum, 

M. Carmen González (CiU). El 
programa preveu fer xerrades i 
tallers implicant les escoles, els 
centres d’atenció primària i les 
famílies. 
Tots els grups municipals van 
donar suport a la iniciativa en el 
decurs del Ple de gener, fet el dia 
28, tot insistint en què realment es 
dinamitzi, ja que implicarà feina 
afegida per al departament de Sa-
lut, un compromís que la regidora 
va adoptar.

Educació a l’escola. Promoure 
hàbits d’alimentació saludable 
és una de les prioritats dels men-
jadors escolars, que diàriament 
acullen una gran quantitat de 
nens. Un dels més concorre-
guts és el del col·legi Reixac, 
que compta amb un promig de 
196 usuaris per dia. A diferèn-
cia d’altres centres, on el menjar 
prové d’empreses de càtering, en 
la cuina d’aquest menjador, ges-

tionat per la cooperativa Algim, 
s’elaboren a diari els menús dels 
escolars formats sempre per dos 
plats, amanida i postres. 
La línia que se segueix per pre-
parar els menús per als infants 
es basa en la dieta mediterrània, 
equilibrada i variada, amb la in-
corporació de pasta, verdura, 
arròs, sopa i llegums, un cop a la 
setmana, i també vedella, pollastre 
i peix, preferiblement elaborats a 
la planxa o al forn. “Fregits, no-
més en servim una vegada a la 
setmana i arrebossats, un cop 
cada quinze dies”, explica la cui-
nera, Margarita Campos.

Pilar Abián | Montcada

SA
N

TI
 R

O
M

ER
O

 Recomanacions sobre alimentació a les famílies
La cooperativa Algim potencia que 
els usuaris del menjador del col·legi 
Reixac mengin de tot i aprenguin 
a distinguir textures i sabors. “Els 
nens tenen criteri i saben apreciar 
un bon plat”, diu la cuinera, Mar-
garita Campos, tot afegint que so-
vint als pares i les mares els costa 
transmetre hàbits de menjar salu-
dables perquè implica constància: 
“És més fácil cuinar allò que sa-
bem que els agrada i que no hau-
rem d’insistir perquè s’ho mengin, 
però el cert és que si volem que 

tinguin una dieta equilibrada els 
hem d’ensenyar a menjar de tot”. 
Aquesta experta en cuina reco-
mana a les famílies vigilar amb les 
calories dels plats que elaboren, no 
abusar d’olis ni fregits, intentar fer 
menjars mínimament elaborats i 
gustosos i no renunciar a les ver-
dures: “Encara que alguns nens 
no vulguin bledes o espinacs, 
els podem introduir en un puré o 
una salsa, de manera que al fi nal 
s’acabaran acostumant al seu sa-
bor sense problemes” | PA

El menjador del col·legi Reixac el gestiona la cooperativa Algim que a la cuina de l’escola elabora a diari els plats que serveixen als usuaris 



16 2a quinzena | febrer 2010Societat

L’àmbit sanitari és el preferit dels 
participants al programa 2010 del 
‘Tastets d’Ofi cis’, una iniciativa 
que gestiona Promoció Econòmica 
per donar suport els joves que no 
tenen clar com orientar el seu futur 
laboral o educatiu. Una vuitantena 
de joves participa a aquesta edició 
del projecte, la majoria procedents 
dels instituts Montserrat Miró, La 
Ribera, La Ferreria i Ginesta, però 
també hi ha usuaris de Promoció 
Econòmica que, o bé han deixat 
l’institut perquè volen fer una for-
mació específi ca l’any vinent, o bé, 
participen als programes d’inserció 
laboral i formativa que ofereix el 
departament. 

Els tastets –sessions d’una setmana 
de durada durant la qual els parti-
cipants ‘tasten’ una professió– van 
arrencar el 5 de febrer amb les 
classes dedicades a administració. 
“Intentem orientar els joves en 
el món laboral, al que arriben 
amb incertesa però on a ben se-
gur podran trobar perspectives 
de futur”, ha indicat el regidor de 
Promoció Econòmica, Joan Carles 
Paredes (CiU). L’edil ha reconegut 

que cada vegada hi ha més gent 
jove que s’adreça al servei a bus-
car informació i orientació laboral. 
“Els joves ho tenen complicat 
per aconseguir un lloc de feina 
en l’actual context de crisi i ara, 
més que mai, necessiten algun 
mecanisme que els orienti”, ha dit 
Paredes, qui ha explicat que el de-
partament ha contractat una tècni-
ca especialitzada en l’àmbit juvenil, 
Verónica Millán, qui, entre d’altres 
projectes, s’encarrega de la gestió 
del programa ‘Tastet d’Ofi cis”. 

Funcionament. Fins a l’abril se 
succeiran els set tastets d’aquesta 
temporada. A fi nal de febrer hi 
haurà el d’imatge personal i pos-
teriorment, per aquest ordre, 

el de cossos de seguretat –amb 
la col·laboració dels Mossos 
d’Esquadra, els Bombers i Les For-
ces Armades–, educació infantil, 
mecànica, informàtica i sanitat. Les 
classes s’imparteixen a diferents 
equipaments municipals i també hi 
ha visites, com les que es faran a les 
comissaries de policia.
El tastet s’estructura en classes 
teòriques i pràctiques i el darrer 
dia té lloc una tutoria per fer va-
loració de la formació rebuda. “El 
seguiment continua més enllà 
de la setmana que dura el tastet; 
durant un any fem diverses tru-
cades als participants per saber 
si han tornat a estudiar o han 
començat a treballar”, ha indicat 
Millán. 

El ‘Tastet d’Ofi cis’ preferit aquesta 
temporada és el de l’àmbit sanitari

La primera reunió tindrà lloc el dia 25 de febrer, al Kursaal

Ana López, tècnica de la Dona, imparteix el curs d’informàtica al Centre Cívic La Ribera

Silvia Díaz | Montcada

JOVES I TREBALL
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Iniciativa per crear un grup 
de dones a Can Sant Joan 
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Can Sant Joan és una de les zones 
més actives de Montcada a nivell 
social i veïnal, però, contràriament, 
a hores d’ara no hi ha cap grup de 
dones sòlid o desvinculat d’altres 
entitats. Per potenciar la participa-
ció del col·lectiu femení del barri, 
la Regidoria de Dona i Igualtat ha 
convocat una trobada –amb el lema 
Vius a Can Sant Joan, aDONA’t– 
per al dia 25 de febrer, a les 10h, al 
Kursaal (Masia, 39). 
La reunió és oberta a totes aque-
lles dones interessades a organitzar 
grups de dones o bé a estar infor-
mades i participar en les activitats 
d’oci, socials i culturals. “Les pri-
meres trobades les dinamitza-
rem des del consistori amb la 
idea que a la llarga, siguin les ma-
teixes dones les que s’organitzin 
i constitueixin xarxes de relació 
consolidades”, ha anunciat la regi-

dora de Dona i Igualtat, M. Teresa 
Gallego (PSC). 

Vinculació a la Llei de barris. 
El Pla Integral de millora de la 
muntanyeta de Can Sant Joan 
–que s’hi desenvoluparà a través 
de fi nançament municipal i de 
la Llei de barris– inclou partides 
per incentivar la participació de 
les dones. El programa Treball 
als barris ha permès l’Ajuntament 
contractar una tècnica per temes 
relacionats amb la dona, que 
treballa en col·laboració amb 
l’Ofi cina d’Atenció a la Dona. 
D’altra banda, a la Ribera han 
començat dues iniciatives noves, 
un curs d’informàtica bàsica –del 
qual encara hi ha places– i un ta-
ller-col·loqui quinzenal, que es va 
posar en marxa el 4 de febrer amb 
una sessió de risoteràpia, que es 
repetirà el dia 18 a la tarda.

Silvia Díaz | Redacció

El programa ofereix a una vuitantena de joves l’opció de conèixer els trets principals de set professions

Un alumne del tastet d’administració durant una pràctica al Centre Cívic La Ribera

Cossos de seguretat, 
informàtica, mecànica i 
imatge personal, altres 
opcions escollides

 

> Més ordinadors al Casal de la Mina
L’Ajuntament està duent a terme obres al Casal de la Gent Gran Casa de la 
Mina, situat al Parc de les Aigües, per tal de convertir el despatx que fi ns 
ara feia servir la dinamitzadora del centre en una segona sala d’informàtica, 
que es dotarà de sis nous ordinadors. A l’espai informàtic de sempre, que 
disposa d’altres cinc equips informàtics, s’ha instal·lat una pantalla de te-
levisió de grans dimensions que es farà servir per practicar esport i altres 
activitats a través de jocs de videoconsola. L’objectiu de la reforma és poder 
oferir al Casal més cursos d’informàtica per als usuaris, d’àmbits diversos 
com Internet i noves tecnologies | SD

> Montcada Ràdio emet només per Internet
Una avaria al centre emissor de la 
freqüència modulada, a causa del 
temporal de pluja, ha provocat que 
l’emissora municipal Montcada Rà-
dio (104.6fm) hagi deixat d’emetre 
temporalment per FM. Està previst 
que la incidència es resolgui en els 
propers dies. De moment, només 
es pot escoltar online a través del 
webs montcadaradio.com i laveu.
cat. Per raons tècniques, els programes espe cialitzats, que cobreixen la 
franja horària de 19.30 a 0h, no s’emetran fi ns no es resolgui l’avaria. La 
resta de la programació, informativa i fórmula musical, es manté | SD
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La Xarxa d’Intercanvi dóna l’oportunitat a tothom de fer cursos

Oferir coneixements a 
canvi de rebre d’altres

Quatre propostes noves –henna, 
tècniques de relaxació, maqui-
llatge i informàtica per buscar 
feina– s’han afegit aquest trimes-
tre a la programació de la Xarxa 
d’Intercanvi de Coneixements 
de la Ribera. El grup va néixer 
al 2007 impulsat per dues veï-
nes, Dulce Viso i Sole Orden, i 
compta amb el suport de les di-
namitzadores del Centre Cívic. 
“No tothom que vol fer un curs 
s’ho pot pagar, la Xarxa dóna 
la possibilitat de participar en 
activitats gratuïtes”, ha destacat 
Orden, professora d’informàtica 
i, a la vegada, alumna de les clas-
ses d’aeròbic. 
La Widad Zaid fa anglès i, a 
canvi, s’encarrega d’oferir el curs 
d’henna i un de castellà. Aquest 
és el funcionament de la Xarxa, 
que, com ha explicat Viso, “no 
és tracta de fer un voluntariat, 
sinó de rebre coneixements a 
canvi d’oferir alguna cosa”. A 
banda de les noves propostes, la 

Xarxa imparteix cursos de caste-
llà –un dels que té més deman-
da–, anglès, música, cuina, cos-
tura, aeròbic i informàtica per a 
adults i per a tota la família. “De 
fet, no hem inventat res, hem 
recuperat la tradició del troc i 
de fer favors”, ha indicat la di-
namitzadora del Centre Cívic, 
Cristina Garre. 
Les persones interessades a ofe-
rir la seva experiència o a fer 
cursos s’han d’adreçar al Centre 
Cívic (Llevant, 10). Els dimarts 
s’ha habilitat un horari especial 
d’atenció al públic sobre la Xar-
xa d’Intercanvi, d’11 a 14h i de 
17 a 20h. 

LA RIBERA

Silvia Díaz | La Ribera

Sole Orden, al centre, és la monitora dels cursos d’informàtica en família i per a adults

Exposició al 
voltant dels 
Drets Humans 

L’exposició itinerant Els Drets 
Humans a la ciutat, de l’Àrea 
d’Igualtat i Ciutadania de la Dipu-
tació, visitarà el Kursaal del 16 al 
28 de febrer. L’acte d’inauguració 
tindrà lloc el dia 16, a les 19h. La 
mostra vol generar una refl exió 
entre la ciutadania al voltant del 
municipi com a espai de convivèn-
cia entre iguals i com les adminis-
tracions han de garantir la igualtat 
d’oportunitats a tots els veïns. 

Principis. La mostra, adreçada a 
tothom, presenta la informació 
sobre la Carta Europea de Salva-
guarda dels Drets Humans a la 
Ciutat de manera àgil i amena, 
amb exemples de com es fan rea-
litat els compromisos. Els contin-
guts giren al voltant del principis 
com la proximitat, la igualtat, la 
protecció social –especialment als 
col·lectius vulnerables (infància, 
dones, gent gran i nouvinguts)–, 
la vida familiar, el medi ambient, 
la participació política de tota la 
ciutadania, la cooperació inter-
nacional i els mecanismes de ga-
rantia dels drets al municipi, com 
el defensor del poble o la policia 
de proximitat. 

Silvia Díaz | Redacció

 Qualsevol persona pot ser alumne i professor
“Tothom és capaç d’oferir alguna 
cosa, però potser no ho sap. Quan 
els interessats venen els entre-
vistem i gairebé sempre trobem 
alguna cosa a oferir”, explica la 
dinamitzadora de la Xarxa, Míriam 

Pereira. A través d’un qüestionari, 
la tècnica esbrina les inquietuds i 
les capacitats de les persones que 
s’hi adrecen i les orienta sobre les 
possibilitats que tenen de fer o im-
partir un curs | SD
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L’Associació Catalana de la Sín-
drome de Rett (ACSR), a la qual 
pertany una família de Montca-
da, tindrà a partir d’ara la seva 
seu al Kursaal. L’equipament de 
Can Sant Joan va ser l’escenari 
el 6 de febrer de la presentació 
del llibre Un dia a la neu que ha 
editat l’entitat amb l’objectiu de 
repartir-lo per escoles i hospitals 
i sensibilitzar la població sobre 
aquesta malaltia neurològica 

que té el seu origen en una alte-
ració genètica que encara s’està 
investigant. La publicació costa 
15 euros i els benefi cis de la seva 
venda es destinaran a la inves-
tigació.

Escola de pares. El president de 
l’ACSR, Jordi Serra, es va mos-
trar satisfet de disposar d’una 
seu com el Kursaal “que ens 
permetrà fer noves activitats 
com una escola de pares”. Des 

de la seva fundació, l’any 1994, 
l’entitat feia les reunions a casa 
d’un particular. Per la seva ban-
da, la regidora de Serveis Socials, 
M. Carmen González (CiU), va 
donar la benvinguda a l’entitat i 
va encoratjar els seus membres a 
seguir treballant. L’acte va cloure 
amb l’actuació de l’Associació Gi-
ravolt. Responsables de l’entitat 
atendran les consultes de les fa-
mílies tots els dimarts i dijous, de 
les 11 a les 13.30h, al Kursaal. 

L’entitat ha presentat el conte infantil ‘Un dia a la neu’ per divulgar la malaltia i recaptar fons 

ENTITATS

L’Associació de la Síndrome de Rett 
estableix la seva seu al Kursaal

Laura Grau | Can Sant Joan

Una vintena de veïns originaris del sud del Marroc ha creat l’entitat Grup 
d’Amics i Amigues de Casabas, amb l’objectiu de fomentar la inclusió social 
dels nouvinguts. “Hem vingut a Catalunya a treballar però també a viure-
hi, per això volem conèixer la població autòctona i saber com podem 
conviure entre tots”, ha dit el president de l’entitat, Mhamed Duhena –a la 
dreta de la imatge, amb altres membres de l’entitat. L’associació tindrà un 
espai de reunió al Kursaal de Can Sant Joan i les primeres activitats que vol 
posar en marxa són cursos de català i de castellà, “especialment adreçats 
a les dones”, ha explicat Duhena | SD
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En acabar l’acte, tres nenes amb Rett van pujar a l’escenari per agrair la praticipació de Giravolt
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> Neix l’entitat marroquina Amics de Casabas

L’exposició fotogràfi ca sobre el sahrauís que viuen en l’exili recorrerà diversos centres cívics

Una mirada sobre els refugiats 

Donar a conèixer la situació 
actual dels refugiats sahrauís a 
Tinduf (Algèria) és l’objectiu de 
l’exposició ‘Sàhara, una reali-
tat’ que acollirà fi ns al 28 de fe-
brer el Centre Cívic La Ribera 
(Llevant, 10). La mostra, que 
ha portat a Montcada la Xarxa 
d’Equipaments, està formada per 
imatges en color de dos joves fo-
tògrafs de Mataró, Xènia Sola i 
Albert Canalejo, que van visitar 
els campaments durant un mes 
recollint en imatges l’organització 
dels refugiats a nivell educatiu, sa-
nitari, social i cultural. 
Les fotografi es van acompanya-
des d’uns plafons explicatius amb 
dades sobre la història del poble 

sahrauí, exiliat des de fa 35 anys 
del seu territori –el Sàhara Occi-
dental– i a l’espera d’un referèn-
dum d’autodeterminació que   no  
es  pot dur a terme a causa de 
l’incompliment dels compromisos 
acordats per part del Regne del 

Marroc. “Tot i viure en un dels 
llocs més inhòspits del desert, 
els refugiats han fet un gran 
esforç d’autoorganització que 
els ha permès sobreviure tots 
aquests anys amb dignitat”, ha 
explicat Sola. 

Laura Grau | Redacció

Una de les imatges incloses a l’exposició ‘Sàhara, una realitat’ que es pot veure al CC La Ribera
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Agenda
laveu.cat/agenda

Comiat del Rei 
Carnestoltes
Arribada de la Quaresma 
i la seva negra cort

17 DE FEBRER, 18H
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA

18 DE FEBRER, 19H
CASA DE LA VILA

12 l divendres
Hora del conte. Quan plou i fa sol, a 
càrrec  Marc Lloan. Hora: 18h. Lloc: Bi-
blioteca Elisenda de Montcada. 

Carnaval. Al Centre Cívic Can Cuiàs, 
amb l’espectacle d’animació ‘Nem de 
parranda’. Hora: 18h.

Carnaval. A la Ribera, amb espectacle a 
càrrec de la companyia Pallassos Abril i 
tallers per a joves. Hora: 18h. Lloc: Da-
vant del Centre Cívic La Ribera.

13 l dissabte
Visita. Convents de la Rambla. Hora: 
11h. Lloc de trobada: Font de Canaletes. 
Organitza: Fundació Cultural Montcada.

Carnaval. Rua 2010 pels carrers de 
Montcada. Hora: 18h (més informació 
a la pàgina 21).

14 l diumenge
Carnaval. A Terra Nostra. Hora: 11h. 
Lloc: Plaça del poble. Organitza: Centre 
Cívic l’Alzina. 

Ball. De disfresses de la plaça amb 
Amadeu & Cia. Hora: 12h. Lloc: Plaça 
de l’Església.

Ball. De disfresses i concurs al Casal 
de Gent Gran Casa de la Mina. Hora. 
17.30h. Lloc: Sala d’actes.

16 l dimarts
Inauguració. De l’exposició ‘Drets hu-
mans a la ciutat’. Hora: 19h. Lloc: Espai 
Cultural Kursaal. 

17 l dimecres
Festa. De comiat del Rei Carnestoltes i 
arribada de la Quaresma amb el grup 
Pepsicolen. Hora: 18h. Lloc: Davant de 
la Casa de la Vila. 

18 l dijous
Presentació. Del número 10 de la revis-
ta Monte Catano i de les conclusions 
de les excavacions fetes al jaciment al 
2009. Hora: 19h. Lloc: Casa de la Vila. 
Organitza: Museu Municipal.

Inauguració. De l’exposició amb les mi-
llors imatges del Carnaval 2010. Hora: 
19.30h. Lloc: Casa de la Vila. 

Xerrada. Sobre la incineració. Hora: 19h. 
Lloc: Local de l’AV Font Pudenta. Orga-
nitza: Plataforma Antiincineració.

20 l dissabte
Medi Ambient. Plantada d’arbres. Lloc: 
Font del Tort. Hora: 10h. Organització: 
Associació de Defensa Forestal (ADF).

Visita. Al convent de les Teresianes, obra 
de Gaudí. Hora: 10.30h. Lloc: Ronda 
General Mitre cantonada Ganduxer. 

Concert. ‘Smile’, amb Sandra Rehder i 
Darlly Maia. Hora: 21h. Lloc: Kursaal. 
Preu: 7 euros.

21 l diumenge
Visita. ‘Tres monuments, tres personatges: 
Pau Clarís, Rafael Casanova i Bertomeu 
Robert’. Hora: 11h. Lloc: Arc de Triomf. 

Sortida. Descoberta del riu Ripoll amb 
bicicleta per a nens. Hora. 15.50h. Lloc: 
Davant del pavelló Miquel Poblet.

23 l dimarts
Inauguració. De l’exposició de Miquel 
Villà. Hora: 19.30h. Lloc: Auditori.

26 l divendres
Hora del conte. Les disfresses encan-
tades, a càrrec de Sandra Rossi. Hora: 
18h. Lloc: Biblioteca de Can Sant Joan.

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

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

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

Exposició 
MIQUEL VILLÀ 
Dibuixos
23 de febrer, a les 19.30h

Exposició
El Carnaval 2010 
en imatges

Del 18 de febrer 
al 7 de març

Teatre familiar 
EN XIMPA A LA SELVA
Sinilos Produccions
28 de febrer, a les 12h 
Preu: 3,5 euros

sala 
principal

SMILE
Sandra Rehder & Darlly Maia
20 de febrer, 21h | 
7 euros
Sala Joan Dalmau

Exposició Els drets 
humans a la Ciutat
Del 16 de febrer a l’1 de març
Sala Sebastià Heredia

Ajuntament 935 726 474
Ambulàncies 061
Atenció ciutadana 010
Sanitat Respon 902 111 444
Mossos d’Esquadra 088-112
Policia Local 092
Policia Nacional 935 642 450
Taxis 936 917 600Te
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Rivas, c. Conca,10
Duran, av. Terra Nostra, 37
J.Recasens, av.Catalunya, 65
Guix, c. Major, 25
Miró, c. Orquidea, 8
J.Relat, c. Major, 89
Pardo, c. Masia, 2
Vila Nieto, Països Catalans, 51
J.Vila, pg. Jaume I, 26

12 13 14

19 20 2116 17 1815

23 522

Rivas Duran Duran

J.Relat Rivas RivasGuix Recasens V.NietoPardo

V.NietoPardo Guix RecasensJ.Vila

24 2625
J.Relat J.Relat

27 28

febrer

Presentació del número 
10 de ‘Monte Catano’
A càrrec del Museu Municipal
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>Editorial
Més a prop

Trastos vells
Per a l’Administració la gent gran som 
una important càrrega econòmica sen-
se cap altra fi nalitat que esperar la fi  
dels nostres dies estalviant-li d’aquesta 
manera una mísera pensió i despeses 
sanitàries. Durant la nostra vida laboral 
ens ha explotat descomptant-nos subs-
tancioses quantitats de la nòmina i ara, 
quan ens correspon per justícia recollir 
els fruits, fem nosa. Els cantaires de les 
Corals dels Casals de Gent Gran de Ca-
talunya ens sentim com “trastos vells” 
quan veiem com, d’acord amb criteris 
partidistes, es pretén regular una acti-
vitat que per a nosaltres representa un 
motiu d’il·lusió i satisfacció. 
Ara resulta que l’Administració decideix 
eliminar tota activitat que requereixi la 
presència d’un professor qualifi cat, bé 
reduïnt les hores de la mateixa, bé con-
tractant veritables professionalas acre-
ditats amb paupèrrims salaris i sempre 
a través de tercers que treuen un sucòs 
benefi ci d’un ja prou esquifi t contracte. 
El cant coral és una activitat que enri-
queix pel seu caràcter cultural alhora 
que serveix com a taller de memòria. 
Però el més important és la il·lusió re-
fl ectida als ulls d’unes persones que al 
fi nal de les seves vides es troben, per 
circumstàncies alienes a la seva pròpia 
voluntat, recloses en asils o residències, 
en la majoria dels casos amb les seves 
facultats mentals mermades de tants 
anys de lluita. És per ells que ens esfor-
cem setmanalment per portar una mica 
d’alegria a les seves vides i pels qui 
creiem que s’han de potenciar les di-
verses Corals dels Casals de Gent Gran 
als Casals de Catalunya, si bé pensem 
que es podria efectuar una avaluació de 
cadascuna d’elles per veure quin nivell 
tenen i ajudar-les amb actuacions,  ma-
terial, monitors competents i, el més 
important, pagant un salari digne a la 
persona que dedica tan de temps a 
aconseguir un nivell acceptable de les 

Corals de Gent Gran. Estem disposats 
a lluitar per aquesta causa i no cedirem 
amb facilitat.

Pilar Descárrega
Cantaires de les Corals de Gent Gran

Mala gestió
En les darreres eleccions municipals 
els partits que fi nalment van formar 
govern (PSC i CiU) van enfocar la 
seva campanya amb el lema: “Es-
coltar, dia logar” amb veïns, entitats, 
associacions  i partits de l’oposició so-
bre els problemes que afecten el dia a 
dia dels montcdencs per buscar les so-
lucions més adients. Aquelles prome-
ses brillen per la seva absència, prova 
d’això són les nombroses plataformes 
populars que han sorgit de manera es-
pontània per canalitzar el descontent 
ciutadà davant la desconnexió entre 
govern municipal i vilatans. Abans 
de construir la ciutat dels seus som-
nis amb infraestructures caríssimes 
i faraòniques, caldria que els polítics 
baixessin dels núvols i toquessin de 
peus a terra per intentar solucionar els 
problemes més quotidians que compli-
quen el dia a dia dels montcadencs, 
sense necessitat d’afegir més projectes 
que compliquen més la situació com 
els 2.130 habitatges de l’Àrea Resi-
dencial Estratègica que es vol aixecar 
a Mas Duran. 
Senyors administradors municipals, 
les cases es comencen pels fonaments 
i no per la teulada. Quan tinguem 
uns serveis d’ordre públic, de neteja 
viària, de parcs i jardins, d’enllume-
nat, de carrers i voreres, de recollida 
d’escombraries… a l’alçada de les ne-
cessitats dels veïns de tots els barris 
–sense exclusió–, serà llavors quan ens 
podrem plantejar fer més gran Mont-
cada. Malauradament, els que tenim 
encara són molt defi cients, bé per fal-
ta de personal, de mitjans tècnics, de 
pressupost o, el que és més greu, per 

falta de planifi cació i mala gestió dels 
recursos disponibles. A això s’ha d’afe-
gir una actitud prepotent, falta de di-
àleg i política dels fets consumats per 
part del govern municipal. Tenim tot el 
dret de demanar explicacions sobre la 
seva gestió perquè són els gestors dels 
diners que com a ciutadans i contribu-
ents aportem a les arques municipals.

Antoni Trias
Montcada

Mercado Municipal
Sr alcalde, le escribimos esta carta para 
intentar que reaccione ante el caos que 
su mala gestión está produciendo en el 
comercio en general. Es lamentable que 
un pueblo de 40.000 habitantes, no 
tenga un Mercado Municipal de verdad, 
ya que el que hay en estos momentos 
no es municipal, pues los paradistas pa-
gamos nuestros impuestos igual que un 
comercio de la calle.
El Ayuntamiento tiene una forma muy 
especial de ayudar a que los comercios 
del tipo que sea para que tengan una 
oportunidad de mantener su negocio. 
Para hacer una remodelación tienes 
que pedir permiso, algo que nos parece 
correcto, pero no todos los problemas 
que de ello se derivan. En estos días he-
mos estado hablando con la Generalitat 
(departamento de Mercats Municipals) 
y siente mucho no poder ayudarnos, ya 
que es una resolución política que se 
haga un Mercado Municipal, cuestión 
que al gobierno local no le interesa, se-
gún ha demostrado durante estos casi 
diez años que estamos esperando que 
se posicione. En el citado departamento 
de la Generalitat sí nos han comentado 
que, si existiera un proyecto, podrían 
ayudarnos económicamente, pero el que 
se hizo en su día, del cual pagamos una 
parte, el Ayuntamiento lo ha perdido o 
no sabe dónde está. Les hemos infor-
mado de como han ido las negociacio-
nes, incluído el proyecto perdido en el 

que nosotros ofrecíamos nues tro merca-
do a cambio de un Mercado Municipal y 
cada paradista su negocio montado listo 
para trabajar, sin mediar dinero.
Por desgracia para nosotros, la clientela 
y el pueblo tienen los días contados de 
poder ir a comprar al Mercado, donde 
son atendidos con un trato personali-
zado. Deseo que su conciencia y la de 
todos los políticos, sin excepción del 
partido que sean, si es que la tienen, 
les hagan pensar en años venideros la 
oportunidad que dejaron escapar y que 
puedan estar contentos ustedes mismos 
con su actuación,  sobre todo en el tema 
del Mercado Municipal.

Paradistas Mercado Municipal
Montcada

Treballant per la inclusió
Voldria cridar l’atenció de tants ciuta-
dans i ciutadanes com sigui possible so-
bre els nens amb necessitats educatives 
especials. Aquests nens, discapacitats 
físics, psíquics i sensorials que formen 
part de la nostra societat, estan veient 
negat el que, per dret i per llei, no per 
caritat, els correspon: educació professi-
onal de qualitat al seu municipi i al llarg 
de tot el seu procés educatiu. Cap de 
nosaltres sabem si en un moment o un 
altre de les nostres vides ens pot tocar 
una d’aquestes situacions. Es per això, 
per solidaritat amb aquests nens i les 
seves famílies, per empatia i, sobretot, 
per reclamar el que és just, que convido 
tothom a visistar la web d’Adimir, l’As-
sociació de Discapacitats de Montcada i 
Reixac, qui són, què fan, els seus esfor-
ços i la seva lluita per la inclusió social 
d’aquestes persones especials.

Charo Zamora
Montcada

Fe d’errates
En l’anterior número vam publicar erròniament 
que el Bus de les professions havia visitat l’IES 
La Ferreria quan realment va ser el Bus de la 
prevenció, una iniciativa conjunta dels Departa-
ments de Treball i Educació de la Generalitat.

El que semblava una utopia 
està cada cop més a prop 
de fer-se realitat. El projecte 
incial del soterrament de la 
línia de Portbou ja està en ex-
posició pública i el procés per 
eliminar les vies del paisatge 
urbà sembla ja imparable. 
Han passat més de 20 anys 
des que es va anunciar el pas 
de la Línia d’Alta Velocitat 
(LAV), fet que l’Ajuntament 
va aprofi tar per reclamar el 
soterrament de la línia de 
Rodalies, entenent que difí-
cilment es tornaria a repetir 
aquesta oportunitat històrica 
de demanar contrapresta-
cions a l’Estat. Tot i que en 
principi la demanda va ser 
recollida, anys després va ser 
necessari passar a la mobilit-
zació per aconseguir que el 
projecte complís realment les 
expectatives del municipi. 
En aquesta lluita ha estat 
clau el paper de la Platafor-
ma Tracte Just-Soterrament 
Total. Aquest col·lectiu ha 
demostrat la força i la capaci-
tat d’actuació que la societat 
civil pot tenir en un moment 
determinat, quan es tracta 
de defensar l’interès comú. 
El model ha agradat tant que 
ha donat peu a la creació d’al-
tres similars al municipi, com 
la Plataforma Antiincineració 
o la que ara es vol crear per 
pressionar la Generalitat per-
què iniciï les obres de cons-
trucció del nou edifi ci de l’ins-
titut Montserrat Miró. Aquests 
moviments demostren que, 
malgrat que es digui que la 
participació està en crisi i que 
la gent no vol implicar-se en 
l’esfera pública, la ciutadania 
té criteri i està disposada a fer 
sentir la seva veu quan con-
sidera que la seva reclamació 
és de justícia.

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

El proper número, el 26 de febrer

En el mes de septiembre pregunté sobre el estado del asfalto de la calle 
Beat Oriol i el Sr. César Arrizabalaga respondió que se iba a asfaltar y a 
hacer una rotonda. Cinco meses después siguen poniendo parche tras 
parche. ¿Cuánto más se va a demorar el asfaltado? ¿Hay que esperar a 
que pase un accidente para actuar? David Martín

La Direcció General de Carreteres es va comprometre a fer l’asfaltat 
del carrer Beat Oriol i la rotonda en la confl uència amb el carrer 
Narcís Monturiol, una actuació prioritària per a l’Ajuntament. Veient 
que no hi havia notícies per part de la Generalitat, el consistori ja 
havia iniciat els tràmits per adjudicar l’obra. Finalment, però, a l’inici 
d’aquest mes des de Carreteres han confi rmat que assumiran l’ac-
tuació i l’executaran de forma urgent | César Arrizabalaga, alcalde 
(PSC)

Arriba el bicing

el clic

Fa uns mesos s’anunciava 
l’arribada del bicing a Mont-
cada. Pel que es veu, algú 
s’ha pres la notícia al peu 
de la lletra i ja ha trobat on 
aparcar-la, això sí després 
de desballestar-la. Encara 
que ha tingut la deferèn-
cia de deixar-la en un bon 
aparcament. En fi , lamen-
table.

S. R.
Font Pudenta

Participa i envia la teva foto a som@laveu.cat
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Contràriament al que es podia 
esperar, la participació a la Rua 
de Carnaval 2010 no s’ha vist 
afectada per la crisi. Un total de 
15 comparses, una més que l’any 
passat, s’han inscrit per prendre 
part en l’acte central del progra-
ma festiu que tindrà lloc el 13 de 
febrer. No faltaran a la desfi lada 
les comparses grans i ja conso-
lidades com La Salle Conect@, 
April School of English, el grup 
Endansa i Jym’s. També s’in-
corporen cinc noves comparses, 
dues de Montcada –la Platafor-
ma Antiincineració i Les Marie-
tes– i tres de fora del municipi 
–els Unga-Unga, els Caporals de 
Bolívia i la Joventut Sardanista 
de Martorelles–, un fet novedós 
que té lloc el primer any en què 
el consistori ha decidit restringir 
les subvencions als grups locals.

Itinerari. La Rua, que serà encap-
çalada pel grup d’animació La 
desbandada, sortirà de Can Sant 
Joan (18h) i es dirigirà a l’avingu-
da de la Unitat, Major, Pont dels 
Hermanos, Rambla dels Països 
Catalans i, fi nalment, el pavelló 

Miquel Poblet, escenari del Sam-
bòdrom que serà presentat pel 
Rei Carnestoltes –que haurà ar-
ribat a Montcada l’11 de febrer– 
i la banda Pentina El Gat. Des-
prés del lliurament de trofejos i el 
sorteig de dos viatges per a dues 
persones entre les comparses 
participants, començarà la dis-
comòbil fi ns a les 3h. “Enguany 
no farem cap parèntesi entre 
el sambòdrom i el ball perquè 
hem detectat que molta gent 
marxava a casa i després ja no 
tornava”, ha explicat la tècnica 
de Cultura, Anna Carruesco. 
Diumenge 14 tindrà lloc a la pla-
ça de l’Església (12h) un ball de 
disfresses a càrrec de la compa-
nyia Amadeu & Cia. El Carna-
val fi nalitzarà dimarts 17, amb 
l’arribada de la Quaresma (18h), 
“un acte que volem potenciar 
fent que el públic pugui afe-
gir-se al seguici fúnebre amb 
mocadors negres”, ha explicat 
la regidora de Cultura, Amèlia 
Morral (CiU). A partir del 18 de 
febrer, la Casa de la Vila acolli-
rà una exposició amb les millors 
fotografi es  del Carnaval 2010 i 
les obres presentades al concurs 
de sardines “carnavaleres”. El 
concurs per triar la màscara que 
apareixerà al cartell de Carna-
val 2011 es prolongarà fi ns al 7 
de març. L’actor Pep Callau va 
presentar el programa festiu el 2 
de febrer en un divertit acte a la 
Casa de la Vila.

CARNAVAL 2010

Es mantenen les comparses de gran tamany i s’hi incorporen cinc més, dues de Montcada i Reixac i tres de fora del municipi

La crisi no afecta la participació a la Rua, 
que comptarà amb una quinzena de grups
Laura Grau | Montcada

Cultura
laveu.cat/cultura

PÀG. 22

MOSTRA INÈDITA
S’exposen per primer cop 
dibuixos del pintor Miquel Villà

PÀG. 25

MÉS SOBRE ELS ÍBERS
Es presenten els resultats de la 
darrera campanya d’excavacions
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L’actor Pep Callao, amb un vestit dissenyat per la montcadenca Rosa Bandrés, va presentar el programa de Carnaval 2010 a la Casa de la Vila

 

Els centres cívics se sumen al Carnaval
El Carnaval és una festa molt 
arrelada a Montcada i Reixac. 
Per això, tant les escoles com 
alguns barris fan diferents pro-
postes per celebrar l’arribada 
del Rei Carnestoltes. És el cas 
de la Ribera, Can Cuiàs i Terra 
Nostra. El grup Pallassos Abril 
farà un espectacle musical el 
12 de febrer davant del Cen-
tre Cívic La Ribera, seguit d’un 
taller per a joves (18h). El ma-
teix dia, la companyia De Par-
randa amenitzarà la festa que 
ha organitzat el Centre Cívic 
Can Cuiàs a partir de les 18h 

(a la foto, Rua de l’any passat). 
Després de l’actuació hi haurà 
un berenar per a tothom que 
vagi disfressat. El Centre Cívic 
l’Alzina organitza una festa de 
carnaval amb animació i ta-
llers per als més petits a Terra 
Nostra. La cita serà el 14 de 
febrer a les 11h a la plaça del 
Poble. El Casal de Gent Gran 
Casa de la Mina torna a con-
vocar un ball i un concurs de 
disfresses amb premis per a 
les tres millors creacions que 
tindrà lloc el 14 de febrer a la 
sala d’actes (17.30h) | LG
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A partir del 18 de 
febrer, la Casa de 
la Vila acollirà una 
exposició de les millors 
imatges del Carnaval

 l’apunt 



22 2a quinzena | febrer 2010Cultura

L’Auditori acull la primera exposició 
de dibuixos del pintor Miquel Villà

Miquel Villà (Barcelona 1901-El 
Masnou 1988) és un dels grans 
mestres de la pintura moderna. 
La seva obra pictòrica és força 
coneguda, però no passa el ma-
teix amb els seus dibuixos, una 
part de la seva obra pràcticament 
desconeguda, tant per a la críti-
ca com per al públic en general. 
L’Auditori Municipal tindrà el 
privilegi d’exposar per primera 
vegada una selecció dels dibui-
xos de Villà gràcies a la iniciati-
va del seu fi llastre, Antonio Ur-
rutia, i la col·laboració entre els 
ajuntaments de Montcada i El 
Masnou. La mostra, que s’inau-
gurarà el 23 de febrer (19.30h), 
està formada per alguns esbos-
sos que, posteriorment, van es-
devenir pintures dels pobles, els 
paratges i la gent que va conèi-
xer, i també de dibuixos acabats 
fets amb llapis i carbó. 

Infl uències. Villà va viure al Pa-
rís de principi del segle XX, on 
va conèixer algunes de la fi gures 
més destacades de l’art contem-
porani i va adquirir bona part 
dels coneixements i les infl uèn-
cies que van marcar la seva 
obra. Al 1985 va ser distingit 
per la Generalitat de Catalu-
nya amb la Creu de Sant Jordi. 
Els dibuixos que s’exposaran a 
Montcada van ser descoberts de 
manera casual per Antonio Ur-

rutia arran de la mort de la seva 
mare que els havia seleccionat i 
catalogat en diferents carpetes. 
“Sembla que no donava mas-
sa importància als seus dibui-
xos, bona part dels quals va 
regalar al col·leccionista ma-
drileny Rodríguez Sahagún, 
amb gran disgust per part de 
la meva mare”, explica Urru-

tia. Villà acudia al dibuix per 
captar moments que no acostu-
maven a aparèixer en els seus 
olis com escenes de la vida ru-
ral o tasques quotidianes. “Crec 
que era una forma de gaudir 
de la realitat d’una manera 
més íntima i fugaç del que li 
permetia la pintura”, conclou 
el fi llastre del pintor.

MOSTRA

Laura Grau | Redacció

La mostra és el resultat de la col·laboració entre els ajuntaments d’El Masnou i Montcada

Un dels dibuixos que integra l’exposició de Miquel Villà on s’aprecia una escena rural
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Els artistes interessats a partici-
par en la Mostra de Pintura de 
Festa Major 2010 hauran de 
portar a segellar i datar la tela 
del 22 de febrer al 12 de març 
a l’Ofi cina d’Atenció Ciutada-
na (OAC). Segons les bases, 
es poden presentar a la mostra 
persones majors de 18 anys, 
amb una única obra que pot 
tenir qualsevol de les següents 
mides: 55x38 cm, 61x46 cm, 
65x50 cm ó 73x54 cm. 

Blocs temàtics. Com a les darre-
res edicions, les imatges poden 
ser de tècnica lliure però han 
de pertànyer a algun d’aquests 
blocs temàtics: els barris i la 
seva gent, Montcada rural, 
Montcada industrial, Montca-

da en transformació i patrimo-
ni cultural. Totes les obres pre-
sentades s’exposaran a la sala 
d’exposicions de la Casa de la 
Vila des de l’11 de maig i fi ns 
al 6 de juny. El veredicte del ju-
rat es farà públic l’11 de maig a 
l’Auditori Municipal (19.30h). 
El jurat, format per regidors i 
representants de les arts plàs-
tiques, seleccionarà fi ns a tres 
obres que el consistori adquiri-
rà per formar part del seu fons 
d’art local. 
A l’anterior edició, en la qual 
van participar una vintena 
d’autors –16 dels quals eren de 
Montcada–, el jurat va seleccio-
nar el pintor montcadenc Josep 
Maria Pons, a més dels artistes 
Josep Plaja, d’Esclanyà, i Ricard 
Terraza, de Granollers.

Laura Grau | Redacció

La mostra de pintura obre 
el termini d’inscripció
Totes les obres presentades s’exposaran a la Casa de la Vila

Mostra de pintura de Festa Major de l’any passat que es va poder veure a l’Auditori Municipal

FESTA MAJOR
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Nova edició 
del concurs 
de cartells de 
Festa Major
Amb l’objectiu d’escollir la 
imatge que difondrà el progra-
ma de Festa Major 2010, l’Ajun-
tament convoca el 22è concurs 
de cartells. El jurat triarà el tre-
ball guanyador, que rebrà 800 
euros, i tres accèssits dotats de 
150 euros cadascun. També se-
leccionarà altres treballs perquè 
les entitats dels barris puguin 
escollir-los per divulgar la seva 
festa major.
En la modalitat infantil, s’han 
establert quatre categories  en 
funció de l’edat a causa de l’ele-
vada participació que any rere 
any registra aquest certamen. 
S’atorgaran quatre premis con-
sistents en lots de dibuix i pin-
tura. Els cartells s’han de pre-
sentar a l’OAC entre el 15 de 
febrer i el 5 de març de 2010. 
El veredicte es farà públic l’11 
de maig a l’Auditori | LG 
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Transsubstanciació, de Montse Ga-
llés (Barcelona, 1948), és l’obra 
fi nalista de la convocatòria de 
gener del Premi de Microrelats 
‘El Basar’. Gallés, que s’ha jubi-
lat recentment com a secretària, 
és afi cionada a l’escriptura i la 
literatura des de ben jove i ha 
participat en diversos cursos 
d’escriptura creativa. El seu re-
lat narra l’estat de terror d’una 
monja quan comença a sentir 
les veus de les fi gures de sants 
que hi ha al convent. Final-
ment, després d’un accident, es 
converteix en una estàtua més, 
sense que ningú se n’adoni. 
L’autora va crear la història a 
partir del que li va suggerir el 
mot “transsubstanciació” en  el 
marc d’un taller literari.Aquest 
terme, específi c de la religió 

catòlica, es refereix a la conver-
sió del pa en el cos de Crist i 
del vi en la seva sang. “Curi-
osament quan vaig escriure 
el text desconeixia el sentit 
teològic d’aquesta paraula i 
d’una manera in cons cient  va 
afl orar en el relat”, ha explicat 
Gallés qui, arran de la jubilació, 
ha reprès l’hàbit d’escriure re-
gularment. “M’agrada escriu-
re relats curts, però no tinc 
massa experiència escrivint 
microrelats, un gènere que 
m’atrau força”, ha afegit.
El portaveu del jurat, l’escrip-
tor i crític literari Juan Antonio 
Masoliver Ródenas, ha destacat 
que es tracta d’un microrelat 
“concís i ple de suggeriments 
que descriu amb delicadesa i 
amb un ritme in crescendo el 
destí misteriós d’una monja, 

desbordada per un entorn 
opressiu que la portarà a la 
bogeria i, fi nalment, la mort”. 
El jurat, del qual també formen 
part l’escriptora i periodista, Sò-
nia Hernández, i el crític literari 
Fernando Valls, ha seleccionat 
6 obres més d’entre les 300 pre-

sentades a la convocatòria de 
gener: Problemes tècnics, de Gem-
ma Pellisa, de Sant Cugat; El 
general, de Guillermo Presti, de 
Barcelona; Mejor así, de Javier  
Mije, i Amor secreto, d’Elena 
Marqués, ambdós de Sevilla; 
Sin cuartel, d’Isabel Cañelles, 

de Madrid, i La gran crisis, de 
Carmen Estévez, de Watkins-
ville (Estats Units). El mes de 
febrer és la darrera convocatò-
ria mensual  del certamen. El 
veredicte i el llibre recopilatori 
es faran públics a l’abril coinci-
dint amb Sant Jordi.

Montse Gallés resulta fi nalista amb 
un microrelat situat en un convent
La convocatòria del mes de gener ha rebut un total de 300 obres de diferents procedències 

PREMI ‘EL BASAR’

Laura Grau | Montcada

FUNDACIÓ MASOLIVER

La revista ‘Quaderns de Vallençana’ 
aborda la dècada dels quaranta
Un dels articles analitza les aportacions de Juan R. Masoliver al panorama cultural de la postguerra

El número 3 de la revista 
‘Quaderns de Vallençana’, que 
editen la Fundació Juan Ra-
món Masoliver i l’Ajuntament, 
aborda la dècada dels quaranta 
i l’exili de la majoria dels intel-
lectuals i creadors més des-
tacats de l’Estat espanyol, en 
molts casos, amics personals de 
l’erudit de Vallençana, que va 
abandonar el franquisme per 
dedicar-se al periodisme com a 
corresponsal fora del país. La 
presentació de la revista –feta 
a la llibreria Central del Raval 

de Barcelona– va comptar amb 
l’editor Jaume Vall corba, mem-
bre del Consell Assessor de la 
publicació, la coor dinadora, 
Sònia Hernández, i l’escriptor i 
crític literari Juan Antonio Ma-
soliver Ródenas, membre del 
Patronat de la Fundació i nebot 
de l’erudit de Vallençana. En 
representació de l’Ajuntament 
va ser-hi present la regidora de 
Cultura, Amèlia Morral (CiU). 
Un dels articles analitza dues 
de les iniciatives més interes-
sants amb què Juan Ramón 
Masoliver va contribuir a llui-

tar contra la desertització del 
panorama cultural i literari es-
panyol de la primera postguer-
ra: la col·lecció Poesía en la mano i 
la revista Entregas de poesía. “Se-
ria interessant publicar-les en 
edició facsímil ja que encara 
avui dia resulten de gran in-
terès”, va dir Vall corba. Her-
nández va anunciar que s’està 
preparant la Jornada Literària 
Masoliver, que s’acostuma a fer 
per Sant Jordi, i un número es-
pecial de la revista amb motiu 
del centenari del naixement de 
l’erudit.

Laura Grau | Barcelona

Finalista de gener

Cada dia havia de creuar aquell passadís llarg i fosc, que sempre 
l’havia intimidat, tot ple de totes aquelles imatges que la miraven 
fi xament des dels seus pedestals. Hi passava de pressa, procu-
rant no sentir les seves veus xiuxiuejants. “Caritat”, li murmurava 
Santa Rita al passar pel seu costat. “Humilitat”, mussitava San 
Antoni, inclinant el cap. Mentre Santa Teresa li repetia amb in-
sistència, “Castedat, castedat”. Ella es tapava les orelles per no 
sentir-los, però darrerament, la cridaven pel seu nom, i més d’una 
vegada, fi ns i tot, havien intentat tocar-la. Corria pel passadís com 
una boja, i quan arribava a la cel·la, es tancava amb clau i resant 
al Sant Crist de la paret, li demanava que la deslliurés d’aquell 
malson. Volia creure que tot era fruit de la seva imaginació, però 
ja no podia més. Havia de marxar del convent. S’estava trasto-
cant. Aquell capvespre, corria pel passadís tancant els ulls plens 
de llàgrimes, el cor li bategava amb tanta força, que semblava 
que li anés ha sortir del pit. Amb tanta rapidesa l’hàbit la va fer en-
sopegar i va caure. L’endemà, Sor Maria Auxiliadora, no va acudir 
a les matines. No la van trobar enlloc i ningú va reparar que en un 
racó del passadís hi havia una fi gura més. 

Transsubstanciació

Montse Gallés
Barcelona
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D’esquerra a dreta, l’editor Jaume Vallcorba i l’escriptor i crític literari, Juan Antonio Masoliver

Montse Gallés, fi nalista del mes de gener



24 2a quinzena | febrer 2010Cultura

MÚSICA

La banda de jazz Shine torna a l’Abi 
per presentar el seu nou treball
El grup farà un concert de jazz clàssic, tradició manouche i gipsy swing el proper 27 de febrer

La banda de jazz Shine visitarà 
per segona vegada l’Abi el 27 de 
febrer (22.30h) per presentar el 
seu nou treball discogràfi c que 
porta per títol Swingin “Heart 
in Natural Extasy”. Shine és si-
nònim de swing, un swing cà-
lid i elegant que evoca els sons 
d’una època passada –el primer 

terç del segle XX–, en què la 
música era protagonista a les 
ràdios, als clubs i a les sales de 
ball. El grup va néixer a Bar-
celona al 2006 arran de la tro-
bada de tres músics d’origens 
diferents: el català Albert Bello 
(guitarra), el serbi Ivan Kovace-
vic (contrabaix) i l’argentí, Her-
nán Senra, més conegut com ‘el 

Chino’ (guitarra). “Els uneix 
la passió pel swing i un direc-
te contagiós que converteix el 
públic en part de l’especta-
cle”, ha explicat el crític de jazz, 
Andreu Fàbregas, coordinador 
del cicle de l’Abi. L’entrada in-
dividual costa 7 euros, però per 
als grups a partir de de tres per-
sones el preu és de 5 euros. 

Laura Grau | Redacció

D’esquerra a dreta, el guitarrista català Albert Bello, el contrabaixista serbi Ivan Kovacevic i el guitarrista argentí Hernán Senra ‘el Chino’
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La Fundació Cultural Montcada ha reprès el programa de visites guiades 
a Barcelona que al mes de febrer proposa un recorregut pels convents 
de la Rambla (el 13), una incursió al convent de les Teresianes, obra de 
Gaudí (el 20), un acostament a tres personatges històrics a partir dels 
seus monuments: Pau Clarís, Rafael Casanova i Bertomeu Robert (el 21) i 
una sortida al peu de Sant Pere Màrtir (el 27). Les persones interessades 
poden consultar el web de l’entitat fundacioculturalmontcada.org | LG

> Noves visites guiades de la Fundació Cultural 

El grup de poetes conegut com l’Enfi lall va fer un recital de poesia el 29 de 
gener a la sala gran de l’Abi que va comptar amb l’assistència d’una cin-
quantena de persones. El col·lectiu es va crear el passat setembre arran 
d’una trobada poètica feta a Cerdanyola del Vallès amb motiu del Corre-
llengua. Els seus components són la montcadenca Elisa Riera –llegint 
poemes a la foto– Clara Mir, Esperança Castell, Leonci Canals, Margarida 
Medina, Marisa Olivera i Miquel Sánchez. Els components de l’Enfi lall es 
defi neixen com una colla de “poetes en construcció” que han crescut a 
l’entorn del poeta Francesc Parcerisas, professor a l’Ateneu Barcelonès de 
qui van ser alumnes | LG 
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> Nit de poesia en català a la sala gran de l’Abi

El Kursaal acollirà el 20 de fe-
brer (21h) un concert que amb 
el títol ‘Smile’ acosta el públic 
a dos universos musicals, el 
d’Argentina, a través d’una de 
les veus de tango i folclor més 
importants del panorama musi-
cal argentí, Sandra Rehder, i el 
de Brasil, a través d’un músic 
brasiler que des de Barcelona 
porta el seu treball per tot el 
món, Darlly Maia. L’espectacle 
inclou grans poetes i compo-

sitors llatinoamericans i cata-
lans, com Lecuona, Goytisolo, 
Serrat i Margarit, entre d’al-
tres. El duet interpreta temes 
propis i també d’autors com 
Badel Powell, Vinicius de Mo-
raes, Astor Piazzolla, Chico 
Buarque i María Elena Walsh, 
entre d’altres. Rehder resideix 
a Barcelona des del 2001 i ha 
desplegat una intensa activitat 
com a cantant de tangos de la 
nova generació. Maia cultiva la 
bossa nova, la samba i el forró.

Laura Grau | Redacció

‘Smile’ proposa un viatge 
a l’Argentina i al Brasil 
Sandra Rehder i Darlly Maia apropen dos universos musicals

La intèrpret Sandra Rehder és una de les veus més importants del panorama musical argentí
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el retro-visor Jaume Aregall
Fundació Cultural

Al 1974, per iniciativa d’un particular, s’aixecà una plaça de braus a la plaça Lluís Companys

Ara que el torero montcadenc Se-
rafín Marín defensa aquest mes 
les curses de braus al Parlament, 
es pot dir que l’actualitat d’àm-
bit general també ens permet fer 
una mirada retrospectiva a la his-
tòria local amb una imatge com 
aquesta: la d’una plaça de braus 
instal·lada els mesos de setembre 
i octubre del 1974 on actualment 
s’alça l’ambulatori del centre. Si 
bé Montcada no ha tingut una 
gran tradició torera, sí que és cert 
que el 1931 existia la Penya Tauri-
na Brau d’Or.

Als anys 50 s’improvisa una plaça 
tancada amb carros i fustes a l’an-
tic camp de futbol, on ara s’ubica 
l’escola Reixac. L’espectacularitat 
però, vindrà amb aquesta plaça 
portàtil de 1974, iniciativa d’un 
particular. Amb un preu d’entrada 
de 250 pessetes –1,50 euro a l’ac-

tualitat–, a la plaça no hi vénen a 
torejar grans professionals ni s’hi 
veuen tampoc braus de pes però 
la instal·lació farà les delícies dels 
montcadencs afi cionats a aquest 
món. Lucio Guerras, propietari lla-
vors d’una empresa de màquines 
excavadores, col·labora amb la 
iniciativa transportant i estenent la 
sorra de la plaça. I també hi salta: 
“Vam portar una “chotilla”, de 
tres anys, amb una força capaç 
de llençar a terra sis o set per-

sones d’una envestida”, recorda. 
L’animal anirà a parar als fogons 
del desaparegut bar “El sol sale 
para todos”, de la Font Pudenta. 
Les necessitats de l’època però 
són també unes altres i és així 
com trobem un article de Miquel 
Capella a la Hoja Informativa, just 
quan es retira la instal·lació: “Su-
posem que aviat hi veurem l’am-
bulatori però, si us plau, que no 
sigui desmuntable com l’esmen-
tada plaça”.

Tardes taurines a Montcada

Aspecte de la plaça de braus “portàtil” que va existir a Montcada durant dos mesos, al 1974
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La instal·lació 
va fer les delícies 
dels afi cionats 
montcadencs

El Museu Municipal presenta-
rà el número 10 de la revista 
Monte Catano i el resultat de 
les darreres excavacions fetes al 
jaciment iber de Les Maleses el 
18 de febrer a la sala institucio-
nal de la Casa de la Vila (19h). 
L’acte comptarà amb represen-
tants de l’Ajuntament de Sant 
Fost de Campcentelles, ja que 
una part del jaciment es troba 
en aquest terme municipal, i del 
Consorci del Parc de la Serrala-

da de Marina, organisme que 
fi nancia les campanyes arqueo-
lògiques des del seu inici ara fa 
deu anys. El número 10 de la 
publicació anual de divulgació 
científi ca del Museu inclou un 
estudi sobre una llàntia localit-
zada al poblat; una investigació 
sobre la família Goltret de Rei-
xac; les experiències dels tallers 
de memòria històrica, fets al 
2008 i al 2009, i un article dedi-
cat als mitjans de comunicació 
municipals.

Laura Grau | Redacció

Es presenta el resultat de 
les excavacions del 2009
Surt al carrer el número 10 de la revista científi ca ‘Monte Catano’ 

Un dels grups de voluntaris que va participar a la campanya d’excavacions del darrer estiu
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El CD Montcada va sumar un 
valuosíssim punt al camp del Tà-
rrega, un dels pocs camps de la 
categoria on cap equip ha aconse-
guit guanyar aquesta temporada. 
Aquest empat i la derrota del Ban-
yoles fan que l’equip guanyi un lloc 
i se situï a la catorzena posició. 
A terres lleidatanes, els verds van 
donar la cara, tocant, i arriscant-
se. Així és l’esperit verd que de-
fi neix les línies que ha dissenyat 
Jaume Creixell des que va arri-
bar a la banqueta en substitució 
d’Alfonso Pino i que ha permès 
passar de ser últim a escalar sis 
llocs a la taula en tres mesos. 
El més important és que l’equip 
demostrat que té solidesa per 
donar i per vendre. Ni la marxa 
de jugadors, ni una infermeria re-
pleta de lesionats frenen la il·lusió 
d’un bloc. A la llista de tocats cal 
afegir ara Paco Tamudo.

Nou fi txatge. Uns que se’n van i 
altres que arriben. És el cas del 
jove lateral esquerre José Al-
berto Serrat que la directiva va 
presentar el 5 de febrer. Un altre 
reforç que encara no ha pogut 
jugar cap minut és Fran Jerez, 

que arrossega una lesió i que és 
previst que s’incorpori a les or-
dres de Creixell en les properes 
jornades. 
El jugador Israel Serrano creu 
que “l’equip ha entrat en una 
motivació extra, està seriós en 
defensa i rep pocs gols”. El da-
vanter confi a mantenir la dinà-
mica positiva de joc i resultats 
que faci sortir el conjunt verd 
de la zona de perill “que no ens 
pertany”, diu.

Lluís Maldonado | Redacció

Esports
laveu.cat/esports

PODIS DEL SHI-KAN
El club de karate aconsegueix 
tres medalles al Campionat de 
Catalunya en kata i combat

ELS ESCACS, EN CRISI
La UE Montcada té problemes de 
fi nançament i no pot pagar els 
jugadors de Divisió d’Honor

PÀG. 28 PÀG. 28

El Montcada suma cinc partits sense 
perdre i s’allunya de la zona de perill 
En els darrers dos matxs, els verds han empatat mantenint la porteria a zero contra el Sant Cristòbal i el Tàrrega

El Sant Joan 
encaixa dues 
noves derrotes

La derrota a casa contra la Lla-
gosta (1-3), però sobretot la pa-
tinada contra un rival directe, 
el Pineda (2-1), han situat La 
Unió en el llindar de la zona de 
perill. El tècnic, Marcos Her-
moso, assegura que “no puc 
retreure res, la plantilla lluita 
fi ns a l’últim minut”.
La bona notícia és l’arribada 
del davanter Éric Calvo que 
va demanar la baixa voluntària 
del CD Montcada al·legant 
falta de minuts de joc. Mentre 
Calvo no trobi un altre equip, 
entrenarà i jugarà amb el Sant 
Joan. El tècnic lloa la qualitat 
del jugador montcadenc i creu 
que “podrà aportar moltes 
coses al joc de l’equip”. 
Els propers dos compromisos 
vitals són contra el Sant Vicentí 
a casa i al camp de l’Arenys, ri-
vals directes en la lluita per sortir 
de la zona de perill del grup. El 
míster té clar que aquests són els 
partits que han de guanyar “per 
no despenjar-nos i quedar re-
legats a la part baixa”.

Lluís Maldonado | Redacció

FUTBOL. PRIMERA CATALANA
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Els verds van puntuar a casa contra el Sant Cristòbal, el segon classifi cat, en un dia en què la directiva va fer jornada de portes obertes

FUTBOL. 1A TERRITORIAL

Un dels puntals de la defensa 
del CD Montcada, Albert Cu-
adras, ha fi txat pel Terrassa, 
de Segona B. La marxa no ha 
agradat el club verd, qui ha 
criticat l’entitat terrassenca 
perquè assegura que la nego-
ciació s’ha fet a esquenes de 
la directiva montcadenca. “El 
CD Montcada no és un zero a 
l’esquerra. Ens estem jugant la 

permanència a Primera Cata-
lana i no podem permetre que 
els nostres jugadors se’n vagin 
sense res a canvi com pretenia 
el Terrassa”, ha dit Modesto 
‘Tato’ Sanchís. També cal afegir 
la baixa voluntària del davanter 
Éric Calvo qui, insatisfet per la 
manca de minuts al terreny de 
joc, ha recalat a la Unió Esporti-
va Sant Joan | SA

Albert Cuadras i Éric Calvo deixen l’equip

Des de l’arribada de 
Creixell, l’equip ha 
escalat sis posicions i 
ha passat de ser cuer 
al 14è lloc de la taula 

El Sant Joan està necessitat de victòries
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La segona volta del campionat 
ha començat amb una gran go-
lejada del Mausa a la pista del 
Riudellots, l’antepenúltim del 
grup. Una victòria (2-8) que 
catapulta els homes de Juan 
Antonio Jaro directes a lluitar 
per col·locar-se entre els tres 
primers classifi cats. Ara amb 
25 punts, l’equip espera els re-
sultats del cap de setmana per 
saber si escala posicions. 

“Ni abans èrem tan dolents, 
ni ara som tan bons”, assegu-
ra el jugador Mario Litrán. El 
jugador montcadenc reconeix 
que el gran ambient del vesti-
dor i els resultats han injectat 
molta moral a la plantilla. “Es-
tem fent bé la nostra feina, 
partit a partit”, diu. El pano-
rama de la segon tram de lliga 
deixa els homes de Juan Anto-
nio Jaro a només quatre punts 
de les places d’ascens. 

Primera volta. L’FS Montcada 
va tancar la primera volta de 
la competició golejant a la pista 
l’Arderiu de Granollers (2-6). 
L’entrenador fa un balanç posi-
tiu del primer tram de la lliga: 
“Hem guanyat amb solidesa i 
la lluita per l’ascens ha motivat 
els jugadors”, reconeix Jaro. 
Una altra bona notícia per a la 
segona part de la competició és 
el retorn a les pistes de Raúl, 
després d’una llarga lesió.

El Mausa arrenca la segona volta 
amb una nova golejada a Girona
L’equip suma sis victòries i només un empat en els últims set compromisos de lliga
Lluís Maldonado | Redacció

FUTBOL. SEGONA TERRITORIAL
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Els homes de Juan Antonio Jaro estan a només tres punts de les places d’ascens

La jornada 18 de lliga ha 
col·locat el Valentine tercer a la 
classifi cació després d’imposar-
se a la pista del Premià (76-92). 
Una gran victòria si es té en 
compte que els montcadencs 
van jugar tot el partit amb no-
més 7 jugadors. 
“El triomf té molt de mèrit, i 
vull felicitar la plantilla”, va 
subratllar el tècnic Joan Cortés. 
Els montcadencs van apallissar 
l’Escala una setmana abans per 
45 punts de diferència, 102 a 57. 
“El grup està molt igualat i el 

llindar entre els equips és mí-
nim, tothom guanya tothom”, 
assegura Cortés.

La clau: il·lusió i treball. L’entre-
nador opina que la clau d’aquest 
equip passa per la il·lusió, el tre-
ball i l’esperit competitiu. “Ens 
tocarà patir i podem perdre 
partits, jo ho tinc clar”, diu. 
El Valentine està a una victòria 
del Palamós i el Vic que són lí-
der i colíder amb 31 punts, però 
hi ha tres equips empatats amb 
30 punts: Montcada, Masnou i 
Premià.

Lluís Maldonado | Redacció

BÀSQUET. 1A CATALANA
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Marc Amenós ha sorprés l’equip anunciant a fi nal de gener que deixa l’equip

El Valentine guanya a 
Premià i ja és tercer
L’esperit de lluita permet la victòria amb només 7 jugadors

El Santa Maria 
fa tres jornades 
que no guanya

FUTBOL

L’Escola de Futbol s’enfonsa, 
jornada a jornada, en el pou 
de la taula. Les ensopegades a 
Sant Quirze de Besora (5-1) i a 
casa contra l’Empuriabrava (0-
4) fa que el somni de la salva-
ció s’esvaeixi a poc a poc. “No 
acabem de trobar la línia de 
joc”, assumeix el tècnic, Gerard 
Taulé. Ara la plantilla tindrà 
dues setmanes d’aturada. Un 
temps clau per intentar reaccio-
nar i recuperar algunes de les 
jugadores lesionades | LM

Nova derrota del 
femení de l’EF

El Santa Maria ha sumat la ter-
cera derrota consecutiva con-
tra el Cerdanyola B (2-3) que el 
situa en una situació delicada, 
molt a prop de la zona compli-
cada del grup. En la jornada 
anterior, els de Terra Nostra 
van perdre a Badia per 5 a 1.
“Jugant així estic conveçut 
que l’equip no entrarà en 
la zona de perill”, matisa el 
tècnic, Salva Serrano. “A par-
tir d’ara comença la nostra 
guerra contra els equips que, 
com nosaltres, volen evitar la 
zona de perill i no podem fa-
llar”, conclou el tècnic | LM

L’EF només ha guanyat un partit en 20 jornades
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La Salle reforça la moral 
superant a casa el GEIG 
L’equip afronta la fase decisiva per la permanència

Comença la fase decisiva de la 
lliga per intentar aconseguir la 
permanència. La victòria a casa 
contra el GEIG és una injecció 
de moral. El moment és impor-
tant, i per això, l’equip entrenarà 
també els dijous. 
A poc a poc, el tècnic Dídac 
Delatorre podrà anar comptant 
amb els jugadors que s’estan re-

cuperant de lesions. Ara, però, el 
calendari que afronta l’equip és 
complicat, com la visita a la pista 
del líder, el Vendrell. “Hem de 
seguir lluitant per puntuar”, 
diu el central Pau Maresma. 
La lliga segueix molt apretada i 
la permanència es vendrà molt 
cara. I és que hi ha quatre equip 
lluitant per una plaça que asse-
guri seguir a Primera Catalana.

Lluís Maldonado | Redacció

HANDBOL

La Salle ISTE va guanyar a casa 
i pràcticament sense despenti-
nar-se l’Agramunt per 28 a 9, un 
equip que està situat segon per 
la cua i que només havia gua-
nyat un partit a la lliga. Les lleida-
tanes van disputar el matx amb 
una jugadora menys, i el conjunt 
d’Esperanza Hoyos ho va aprofi -
tar per sentenciar a la contra.
La jugadora Marta Casajuana 

va destacar que el triomf plàcid 
havia servit perquè “jugadores 
que habitualment no tenen 
minuts també tinguessin pro-
tagonisme”. Casajuana afi rma 
que les dues derrotes conse-
cutives contra el Banyoles i el 
Canovelles “han motivat enca-
ra més la plantilla; hem après 
dels nostre errors i no podem 
baixar la guàrdia”, diu | LM

> La UE Montcada no pot pagar els jugadors
La UE Montcada té problemes econòmics per pagar els jugadors de 
l’equip de Divisió d’Honor. Els escaquistes –en aquesta categoria són 
semiprofessionals– no han cobrat encara res, tot i que ja fa tres ron-
des que va començar la competició. El president, Jaume Izquierdo, 
confi a que “aquesta situació se solucioni aviat perquè estem pen-
dents d’una subvenció de l’Ajuntament”. Pel que fa als resultats, la UE 
Montcada tampoc està tenint sort. Els montcadencs són antepenúltims 
de la màxima categoria després de la derrota a la tercera ronda contra 
el Barberà per un ajustat 5’5 a 4’5. A la jornada anterior, la UE Montca-
da va obtenir l’única victòria al torneig en vèncer el Foment per 6 a 4. 
D’altra banda, el Montcada B va superar el Llinars per 7-3, el C va fer 
taules contra el Vallromanes i el D va guanyar el Badia B per 0-4 | SA

El Shi-kan guanya tres 
medalles al torneig català

El Club Shi-kan Montcada ha 
guanyat tres medalles al Cam-
pionat de Catalunya sènior 
de karate en les modalitats de 
kata i combat, disputat el 31 de 
gener a Montornès del Vallès. 
David Bermejo va aconseguir 
el guardó de plata en combat al 
grup de més de 84 quilos i Adil 
Khella i Marta García van obte-
nir el bronze a les categories de 
menys de 75 quilos i menys de 
55 quilos, respectivament. Els 
tres karateques locals han par-
ticipat el 6 de febrer al Centre 
d’Alt Rendiment de Sant Cugat 
en un entrenament de preselec-
ció per confeccionar l’equip ca-
talà que competirà al Campio-
nat d’Espanya, que tindrà lloc 
a Salou a mitjan de març. En 
el moment de tancar aquesta 

edició encara no s’havia fet pú-
blic quins karateques formaran 
part del combinat català.
D’altra banda, els dies 13 i 14 
de febrer, el montcadenc Kevin 
André prendrà part a un cam-
pionat internacional a Saragos-
sa com a component júnior 
de la selecció catalana. En el 
capítol de pròximes competi-
cions, prop d’una desena de 
karateques del Shi-kan parti-
ciparà el dia 20 al Campionat 
de Catalunya Universitari, que 
tindrà lloc a la Universitat de 
Barcelona.
L’entrenador del Shi-kan, Mi-
guel Franco, està content amb 
el rendiment dels seus karate-
ques i els resultats obtinguts. 
“Estan entrenant dur per se-
guir millorant i sumar més 
triomfs”, ha indicat el tècnic.

Sílvia Alquézar | Redacció

David Bermejo va aconseguir el guardó de plata en combat

KARATE

Els tres medallistes montcadencs al Campionat de Catalunya de karate
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Victòria còmoda del femení contra l’Agramunt

El lateral dret Josep Maria Valls en una acció al Pavelló Miquel Poblet
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La Penya ‘perica’ 
celebra el seu 
36è aniversari 

COMMEMORACIÓ

El Centre Excursionista de 
Montcada, el Cim, organitza 
el 20 de febrer una excursió al 
Taga amb raquetes de neu i el 6 
de març farà la cinquena etapa 
de la Ruta del Císter. Per la seva 
banda, el Centre Espeleològic 
Alpí Vallesà (CEAV), amb seu 
a Can Sant Joan, proposa per al 
27 i 28 de febrer una sortida per 
pujar al Pedraforca, on es posa-
ran en pràctica tècniques d’usos 
de material en progressió en 
neu i gel i l’autodetenció | SA

Sortides a la 
muntanya

La Penya Blanc-Blava de 
Montcada i Reixac celebrarà el 
12 de març el seu 36è aniver-
sari en el decurs d’un sopar al 
restaurant Can Piqué. L’entitat, 
que va recuperar la seva acti-
vitat fa poc més d’un any, ha 
anunciat l’assistència de les 
autoritats municipal i d’alguns 
directius de l’Espanyol. Durant 
l’esdeveniment, la Penya ha 
avançat que se sortejaran di-
versos lots de productes blanc-
i-blaus. Les persones interessa-
des a assistir poden posar-se en 
contacte amb els components 
de l’entitat a través del correu 
pbibmontcada@hotmail.com o bé 
trucar al telèfon 607 271 055. 
El preu del sopar per a adults 
és de 40 euros i per als infants 
de 20 | SA

El club de ball Endansa segueix 
aconseguint bons resultats 
aquesta temporada. La pare-
lla formada per Carles Cirera 
i Eva Nieto ha quedat en pri-
mera posició al Campionat de 
Sant Vicenç dels Horts en la 
categoria de sènior I B nacional 
llatins. Per la seva banda, Neus 
Mestres i Itxasai Mediavilla han 
acabat segons en adult I A inter-
nacional en llatins | SA 

El club Endansa 
triomfa a Sant 
Vicenç en llatins

Les dues parelles guanyadores a Sant Vicenç
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Profesora. Nativa de inglés, da clases particulares 
a domicilio. Tel. 648 585 513.
Grupo Single Vallès Unido. Ven a celebrar el 
Carnaval. Premio de 200 € al mejor disfraz. Cena y 
baile 28 €. 13 de febrero. Tel. 627 59 85 81 Fermín. 
Se vende. Coche eléctrico para niño de 1 a 4 años 
y cuna. Precio a convenir. Tel. 616 02 00 76.
Has perdido unas gafas de señora? Se 
encontraron el dia 30 de enero en la avenida de 

la Ribera, cerca de la piscina de verano. Están 
depositadas en la policia local de montcada.
Ecoprinting. Es reciclen cartutxos de tòner 
d’impressora. Estalvi fi ns a un 70% del preu. 
Recollida a domicili gratuïta. Tel. 651 397 339.
Venda o lloguer. Plaça de pàrquing al carrer Aragó 
de Mas Rampinyo. Tel. 620 992 410. 
Tebeos antics. Còmics de superherois. Manga i 
àlbum de cromos particular. Tel. 630 930 616.

Tel. 935 726 492anuncis gratuïts 
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Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL SALA. AE CAN CUIÀS

BÀSQUET. AE ELVIRA-LA SALLE

L’equip sènior B de l’AE 
Elvira-La Salle es troba a 
la setena posició del Grup 
Quart del Campionat de 
Catalunya amb 10 victòri-
es i 7 derrotes. A les dues 
últimes jornades, els locals 
van superar La Sinera per 

70 a 67 i l’Alhenya per 45 a 
53. D’altra banda, el sèni-
or A es manté a la quarta 
posició del Grup Cinquè 
amb 11 triomfs i 5 derro-
tes. Al darrer matx jugat, 
els montcadencs van per-
dre contra el Caldes C, el 
tercer, per 65 a 78.

Sílvia Alquézar | Redacció

> El Mausa B segueix invicte a dalt
El Mausa B de futbol sala es manté a la primera posició 
del Grup Sisè de Tercera Divisió amb 33 punts i cap derro-
ta. Els montcadencs van guanyar el Lliçà per 4-3 en l’últim 
matx de lliga disputat. D’altra banda, l’EF Montcada con-
tinua immersa als darrers llocs de la taula del Grup Segon 
de Segona Divisió. Els locals són penúltims amb 10 punts. 
Al darrer partit van perdre contra el Bigues per 3-5 | SA

El Can Cuiàs A va empa-
tar a 4 a casa contra el San 
Lorenzo, el segon classifi cat, 
en un matx vibrant amb 
una part per a cada equip. 
El primer temps va acabar 
amb un 0-3, però a la repre-
sa els locals van donar la 
volta al marcador amb un 
4-3. A falta de 30 segons, 
el rival va igualar l’electrò-
nic i a manca de 18 segons, 

el Can Cuiàs va fallar un 
doble penal. A la jornada 
anterior, els homes de Ma-
tías Ruiz van perdre con-
tra el Castellar, també a la 
part alta de la classifi cació, 
per 5 a 6 en un partit amb 
alternances constants en el 
marcador.
D’altra banda, el Can Cuiàs 
B va vèncer sense proble-
mes el Club de Petanca de 
Teià per 7 a 2. 

El Can Cuiàs B va superar el Teià per 7-2 en un matx fàcil per a l’equip local

Els locals van superar l’Alhenya i La Sinera

El sènior B va vèncer el Teià per 7 gols a 2

El sènior B suma dos 
triomfs consecutius

El Can Cuiàs A empata a 
4 contra el San Lorenzo

> La Salle B empata a 35 a Molins 
El sènior B de La Salle d’handbol ha tret un valuós empat a 
35 gols a la pista del Molins de Rei, situat a la taula de la clas-
sifi cació a 3 punts dels locals, que ocupen l’antepenúltima 
posició del Grup Sisè de la Tercera Catalana amb 6. Els mont-
cadencs, dirigits per Juan Manuel Fernández, han guanyat 
dos partits, n’han empatat dos i n’han perdut sis | SA

El sènior B de l’Elvira-La Salle és a la setena posició amb 27 punts
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> El Can Sant Joan cau amb el líder 
El B. Montseny-CEB Can Sant Joan de bàsquet va perdre 
contra el líder invicte del seu grup, l’Abell-Gassó de Ripollet, 
per 71 a 82. El rival es va posar al principi amb una diferència 
àmplia que, de mica en mica, els locals van anar retallant fi ns 
arribar a tenir un desavantatge de 5 punts a falta de 2 minuts. 
El Gassó va rematar el partit amb dos tirs exteriors | SA
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Alguns nens i nenes de 
Montcada han tingut la 
sort de rebre els primers 
dies de febrer unes classes 
d’handbol de luxe a càrrec 
d’Andrei Txepkin, exjuga-
dor del Barça, amb un pal-
marès ple de títols entre els 
quals destaquen 7 Copes 
d’Europa, 6 lligues Aso-
bal, una medalla de plata 
al Mundial del 1990 i una 
de bronze als Jocs Olím-
pics de Sydney (2000). 

El projecte. Des que va 
penjar les bambes, Txep-
kin es dedica a fomentar 
la pràctica de l’esport entre 
els més petits. La iniciativa 
s’emmarca dins un projec-
te del club blaugrana que 
enguany ja ha complert 
dos anys. “Fer esport és 
molt important per ser 
una persona sana, el 
dia és molt llarg i s’ha 

de tenir temps per estu-
diar, jugar i fer esport”, 
va indicar l’exjugador als 
alumnes de sisè del col·legi 
Reixac, un dels centres 
locals que juntament amb 
el Sagrat Cor, La Salle i 
el Font Freda es van ad-
herir a aquestes sessions. 
En total, 280 alumnes de 
Montcada van entrar en 
contacte amb l’handbol de 

la mà d’una de les fi gures 
mundials de tots els temps 
d’aquest esport. 
En el cas de Montcada, el 
projecte ha arribat al muni-
cipi gràcies al CH La Salle, 
que es va posar en contac-
te amb el Barça. “Creiem 
que és una excel·lent 
manera de promoure 
l’handbol a les escoles”, 
ha explicat el coordinador 

de l’escola d’handbol de La 
Salle, Àlex Weikert, qui 
ha recordat que qualsevol 
persona que estigui inte-
ressada en aquest esport 
pot posar-se en contacte 
amb el club a les pistes 
de l’escola La Salle els di-
lluns i dimarts, de 17.30h a 
18.30h. També es pot tro-
bar més informació al web 
chlasallemontcada.com.

HANDBOL 

L’exjugador del Barça Andrei Txepkin explica als infants del col·legi Reixac alguns coneixements bàsics d’handbol

Sílvia Alquézar | Montcada

El cadet B es troba al tercer 
lloc a un triomf del primer

L’equip cadet B del Valen-
tine es troba a la tercera 
posició del Grup Segon del 
Nivell B-1 amb 3 victòries 
i dues derrotes. A les dues 
últimes jornades, els ho-
mes d’Ismael Sistrachs van 
superar el Taradell, el cuer 
de la taula amb cap triomf, 
per 52 a 43 i el Parets B, 
el segon empatat amb els 

montcadencs, per 49 a 60. 
L’entrenador s’ha mostrat 
content amb la trajectòria 
de la plantilla perquè 
“és molt treballadora”. 
L’equip està format per 
nois d’entre 14 i 16 anys, 
per a alguns dels quals és 
la primera temporada que 
juguen federats. La gran 
virtut d’aquest conjunt en 
paraules del seu tècnic és 

el treball en equip”. Per 
al club, l’objectiu d’aquesta 
campanya és que els ju-
gadors segueixin creixent 
com a equip. El mateix 
entrenador reconeix que 
l’any passat es va plantejar 
deixar els entrenaments 
però ha decidit continuar 
“perquè em trobo molt a 
gust amb ells, és un grup 
molt maco”. 

Sílvia Alquézar | Redacció

L’AE Elvira-La Salle té 
aquesta temporada cinc in-
fants de 4 i 5 anys a l’Escola. 
Els més petits entrenen dues 
vegades a la setmana, de 17 
a 18.30h, i no participen en 
cap competició. L’objectiu 
és que estimin el bàsquet a 
través de jocs que estimulin 
la coordinació, el control 
de pilota, la delimitació del 
terreny de joc i, el que més 
els agrada, tirar a cistella. La 
presidenta de l’entitat, Cris-
tina Iniesta, està molt con-

tenta amb el funcionament 
de l’Escola, tot i que lamen-
ta la davallada en el nombre 
de components. Segons la 
directiva, és la primera ve-
gada que tenen tants pocs 
jugadors. “La crisi també 
s’està notant en l’esport. 
Si costa arribar a fi nal de 
mes, les famílies retallen 
despeses, malauradament 
de l’esport”, ha comentat 
Iniesta, qui espera que la 
temporada vinent hi hagi 
més petits a l’Escola per po-
der competir.

L’Escola trasmet el 
bàsquet amb jocs

AE ELVIRA-LA SALLE

Sílvia Alquézar | Redacció
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La Salle porta els coneixements 
d’Andrei Txepkin a quatre col·legis
La iniciativa s’emmarca dins un projecte del Barça per fomentar aquest esport entre els infants

> L’escola La Salle acull la quarta 
ronda del torneig comarcal d’escacs
L’escola La Salle va acollir el 6 de febrer la quarta ronda del 
Campionat Comarcal d’Escacs, que compta amb la participa-
ció de set jugadors de la UE Montcada. Els resultats no van ser 
bons, ja que només dos nens van guanyar les seves respec-
tives partides. Durant la jornada van competir 116 infants de 
10 ciutats del Vallès Occidental. El proper 13 de febrer hi ha 
jornada de descans amb motiu de la celebració del Carnaval. 
La competició es reprendrà a Cerdanyola el dia 20 | SA
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Els jocs estimulen la coordinació dels infants
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El cadet B és tercer al Nivell B-1
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BÀSQUET. CB MONTCADA

L’equip d’Isma Sistrachs ha guanyat el Taradell per 52-43 i el Parets per 49 a 60

 

> Bronze del karate local a Madrid

El cadet Rubén Serrano, del Shi-kan Montcada, va guanyar 
la medalla de bronze amb la selecció catalana –a la foto– a la 
tretzena edició del torneig internacional de karate per equips 
de Collado Villalba (Madrid), disputat el 23 de gener. El selec-
cionador català és el també montcadenc Miguel Franco, entre-
nador del Shi-kan | SA

> Primera volta de la lliga de futbol 7
L’equip White Night Saten United lidera la classifi cació de 
la lliga d’hivern de futbol 7 que organitza l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME). Després de la primera volta, el líder 
ha guanyat un total de 8 partits, n’ha empatat un i n’ha per-
dut un altre. El primer classifi cat es troba amb un avantatge 
d’un punt sobre el Team, el segon a la taula, i 4 de diferència 
respecte el conjunt Lo Templo. Els partits es juguen a l’estadi 
de la Ferreria els divendres a la tarda, tot i que cada setma-
na s’avança un matx a la tarda del dimecres. Enguany, la 
competició compta amb la participació d’11 equips, sent la 
temporada que més inscripcions hi ha hagut | SA

> L’esport, una eina per prevenir malalties
L’Ajuntament s’ha adherit a un protocol de col·laboració im-
pulsat pel Consell Català de l’Esport per tal d’implementar el 
Pla d’Activitat Física, Esport i Salut (PAFES). Aquest projecte 
pretén aconseguir que els centres d’atenció primària conce-
bin l’esport com una eina terapèutica i el prescriguin als seus 
pacients. “Practicar una activitat física de manera mode-
rada és una eina efectiva de prevenció amb efectes molt 
positius, sempre i qual hi hagi el control pertinent per part 
dels professionals”, ha indicat la regidora de Salut Pública i 
Consum, M. Carmen González (CiU) | SD
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FUTBOL. EF MONTCADA

L’aleví B s’estrena en camp gran 
jugant bé i sumant bons resultats

L’equip aleví B de l’EF 
Montcada ha estat un 
dels equips revelació de 
la temporada. Tot i que la 
plantilla està formada en 
més del 90% per nois de 
primer any i és la prime-
ra temporada que juguen 
en camp gran (futbol 11), 
el conjunt que entrena 
Robert Villa es troba a la 
zona alta de la classifi cació 
del Grup 24 de Segona Di-
visió. El bloc montcadenc 
té 25 punts, empatat amb 
el Lliçà d’Avall i a tan sols 
un del Canovelles, que és 
el quart classifi cat. El seu 
entrenador es mostra molt 
satisfet amb la plantilla 
“perquè ho aprenen tot 

a la primera i són molt 
aplicats”. Per al tècnic, els 
resultats que estan aconse-
guint “són molt meritoris 
perquè és un grup com-
petitiu i igualat”.
A les dues últimes jorna-
des, l’aleví B de l’EF Mont-
cada va superar l’Olímpic 
la Garriga per 2-1 i el Pla 
d’en Boet de Mataró pel 
mateix resultat. “Els nois 
es mereixen un 10”, ha 
comentat Villa, qui recor-
da que l’objectiu d’aquesta 
campanya és que els juga-
dors aprenguin a jugar a 
futbol. “Els fem classes 
teòriques per ensenyar el 
reglament i, fi ns i tot, els 
fem exàmens i controls”, 
ha explicat el tècnic.

FUTBOL SALA. FS MAUSA MONTCADA

Sílvia Alquézar | Redacció

L’infantil B és líder 
amb cap punt perdut 

L’equip infantil B de l’FS 
Mausa Montcada ha sor-
près tothom amb els seus 
excel·lents resultats. El 
conjunt, dirigit per Mano-
lo Guerrero, és el primer 
classifi cat del Grup Quart 
de Segona Divisió amb 
cap punt perdut en 10 jor-
nades. Els montcadencs 
han guanyat els quatre 
partits disputats a casa i 
els 6 jugats a domicili. A 
la darrera jornada de lliga 
disputada, els locals van 
superar el Sant Cugat B 
per 3 a 6. 

La plantilla de l’infantil B 
està formada per 8 nois, 7 
de primer any i un juga-
dor aleví. És un bloc cons-
tituït aquesta temporada 
amb 4 nens de Montcada 
i 4 de Barcelona que, tot i 
ser la primera vegada que 
juguen junts, està molt 
ben cohesionat. “Estic 
satisfet perquè mostren 
interès per aprendre 
i treballen bé”, ha dit 
l’entrenador, qui ha re-
conegut que li agradaria 
que la plantilla pogués 
aconseguir l’ascens de ca-
tegoria.

Sílvia Alquézar | Redacció
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L’equip Multiòpticas Isis 
Montcada A ha quedat 
eliminat de la Copa Cata-
lana de korfbal després de 
perdre contra el CEAVG, 
actual sotscampió de lli-
ga, per 6 a 24. El conjunt 
local, amb moltes baixes, 
no va tenir cap opció da-
vant un dels rivals més en 
forma de Catalunya. Els 
vilanovins van dominar el 
marcador des del principi 
amb un primer parcial de 
0 a 4 i un resultat al des-
cans de 3 a 11 “que ja diu 
molt de la diferència dels 
dos equips”, ha indicat 
l’entrenador del Multiòp-
ticas, Dani Vidaña, qui ha 

afegit que ara cal pensar 
en millorar el joc de cara 
a la segona volta de la lliga 
de Primera Divisió. 

Sènior B. El Multiòpticas 
Isis B va perdre contra el 
KA Vallparadís B, el líder, 
per 7-10. Un mal inici va 
fer anar a remolc els mont-
cadencs, que van millorar 
el seu joc a la represa que-
dant-se només a tres ciste-
lles del rival. Els egarencs 
continuen líders, mentre 
que el Montcada és tercer.
Pel que fa a la lliga júnior, 
l’IES Montserrat Miró va 
guanyar el seu segon partit 
de lliga. Va ser a casa con-
tra l’UKSA Jr per 10-4. 

El Multiòpticas Isis A, 
eliminat de la Copa

KORFBAL

Sílvia Alquézar | Redacció

El Multiòpticas Isis A ara se centrarà en la segona volta de la lliga
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> El juvenil de l’Escola és al vuitè lloc
L’equip juvenil de l’EF Montcada de futbol ha acabat la 
primera volta a la vuitena posició del Grup 25 de Segona 
Divisió, amb 19 punts. Els nois d’Alejandro Salas van 
trencar una ratxa positiva de resultats amb la derrota a 
casa contra el Montmeló per 8-9 en un matx boig on els 
dos equips “només es van dedicar a jugar l’atac, per 
això tants gols”, ha comentat el tècnic montcadenc. Per 
la seva banda, el juvenil del CD Montcada ha fi nalitzat la 
primera volta com a líder imbatut al Grup 24 de Segona 
Divisió, amb 38 punts. Al derbi contra la Llagosta, els 
locals van guanyar per 7-0 i contra el Lliçà. El matx es va 
suspendre al minut 75 amb el marcador 4-3 | SA
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Els nois de Robert Villa han superat els seus dos últims partits a casa contra la Garriga i el Pla d’en Boet

L’aleví B de l’EF Montcada va vèncer el Pla d’en Boet de Mataró per 2 a 1
SA

N
TI

 R
O

M
ER

O

L’infantil B va jugar un matx amistós el dia 6 perquè tenia jornada de descans

EL PLANTER, EN IMATGES

i més fotogaleries, a laveu.cat

Mira les fotos de tots els equips dels 
CEIP’s Turó i Mitja Costa a:

Els més petits del col·legi Mitja Costa fan psicomotricitat

El grup de psicomotricitat de l’escola Turó



Juan José Perona
Docent vocacional. Juan José Perona, doctor i llicenciat en Ciències de la Informació, és un 
apassionat de la comunicació en general i de la ràdio en particular. Fa més de 20 anys que forma 
periodistes i professionals de la publicitat a la facultat de Ciències de la Comunicació Audiovisual i 
Publicitat de la UAB. Durant tot aquest temps ha compaginat la docència amb la investigació, la base 
de la seva feina. “Sense investigar, difícilment pots ensenyar, sobretot en un àmbit que està en 
constant evolució”, opina. Abans de dedicar-se plenament a les aules, Perona també va treballar set 
anys a El Periódico de Catalunya, en la secció d’Internacional. Però els seus inicis arranquen a Ràdio 
Montcada, en la dècada dels 80, en ple boom de les emissores locals. Potser per això l’any 1999, 
sent degà de Ciències de la Comunicació de la UAB, no va dubtar a acceptar l’oferiment de presidir 
el Consell d’Administració de Montcada Comunicació, un càrrec que ha ocupat fi ns a l’actualitat. 

“Els mitjans locals són una 
bona escola de periodistes”

Per què va acceptar presidir el Con-
sell d’Administració de Montcada 
Comunicació?
Vaig acceptar perquè entenia que 
Montcada es mereixia tenir uns mit-
jans de titularitat pública de qualitat. 
El fet que els polítics prenguessin 
la decisió de delegar la gestió dels 
mitjans en ciutadans no adscrits 
a cap partit era tot un repte. De 
fet, és l’únic Consell no polititzat 
de tot l’Estat. Fins i tot els Consells 
d’administració dels mitjans públics 
estatals i autonòmics estan integrats 
per polítics.
I quina valoració fa de la tasca del 
Consell ara que deixa el càrrec?
Estic molt satisfet. Si analitzem, per 
exemple, La Veu jo crec que ha ex-
perimentat una evolució en positiu. 
Realment en aquest moment i tenint 
en compte que sempre es pot millo-
rar, crec que compleix amb la seva 

funció de servei a la ciutadania que 
hauria de tenir tot mitjà de titularitat 
pública. Està més despolititzat, tracta 
temes d’interès social, cultural, per a 
tota la població i està molt ben treba-
llada des del punt de vista periodístic. 
Crec que tenim uns mitjans altament 
professionalitzats i vull felicitar tots els 
periodistes que hi treballen al depar-
tament.
La ràdio, però, ha anat perdent.
És cert i reconec que no m’agrada, 
perquè és un mitjà que particular-
ment m’apassiona, però entenc que 
ha evolucionat d’acord amb la socie-
tat. L’oferta radiofònica és molt àm-
plia i hi ha molta competència. 
Està condemnada a desaparèixer? 
No ho crec pas. La ràdio és un mitjà 
viu, però la tecnologia ha evolucionat 
i el repte passa per integrar en una 
mateixa plataforma el so, la imatge i 
el text. Aquesta és la possibilitat que 

ofereix internet i el repte que ha assu-
mit laveu.cat.
En un món globalitzat, quin paper 
tenen els mitjans locals?
Tenen molta importància en els eco-
sistemes comunicatius. Si un vol 
estar informat del que passa al seu 
poble, no té més remei que anar als 
mitjans locals. A més, són una bona 
escola per formar periodistes.

I què n’opina dels mitjans genera-
listes?
El ventall és molt ampli. En el món 
de la televisió i des del punt de vista 
informatiu, trobem des de TVE i TV3, 

que tenen un perfi l més clàssic, a 
les privades, algunes de les quals 
tendeixen a la premsa com a línia 
editorial. Opino que qui vol està ben 
informat ja sap quins mitjans ha de 
veure. El mateix passa amb la resta 
de programes. Jo, per exemple, no 
estic en contra dels reality show, 
penso que és bo que hi hagi espais 
de tota mena i que sigui el telespec-
tador qui triï en funció de les seves 
preferències. 
Tornant als informatius, no tro-
ba que estan massa marcats per 
l’agenda política? Creu que això 
canviarà algun dia?
Ho dubto. Avui dia hi ha 4 qüestions 
que marquen l’agenda informativa i 
són la política, els desastres naturals, 
els successos i l’economia. Ara per 
ara, veig molt difícil que això canviï.
Vostè va treballar com a periodista 
però aviat es va decantar per la do-

cència. És una qüestió vocacional?
Doncs sí, ja quan anava a l’institut 
en època d’examens m’agradava 
donar classes als meus companys 
per preparar-los i la veritat és que els 
funcionava. 
I què implica ensenyar joves que es-
tan al dia en les noves tecnologies?
Implica estar en contínua forma-
ció per no quedar-te enrere. Has 
d’estar al dia en informàtica, inter-
net, blogs... És un repte continu.
I què és més important, el canal o 
el contingut?
El contingut, sens dubte. La tecno-
logia ajuda, però no és determinant 
per fer un bon producte comunica-
tiu. L’essència és la idea a desenvo-
lupar, al marge de la manera en què 
es presenti. Un bon programa de 
ràdio es pot fer igual amb els mitjans 
actuals que amb els de fa cinc anys, 
el que importa és el missatge.

“La tecnologia ajuda, 
però no és determinant 
per fer un bon producte 
comunicatiu. El que 
importa és el contingut”
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