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L’Ajuntament destinarà més d’un milió 
d’euros a asfaltar els carrers del municipi
Una de les actuacions més ambicioses és el condicionament de les avingudes de Terra Nostra i de la riera de Sant cugat, força deteriorades

OBRES PÚBLIQUES

actualitat
laveu.cat

PLA DE TREBALL
El projecte està en vies de licitació i una 
vegada s’adjudiqui, el consistori preveu que 
els treballs durin un any aproximadament
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A partir d’aquesta primavera i 
durant un any aproximadament, 
els principals carrers dels barris 
de Montcada i Reixac s’asfalta-
ran per millorar el seu aspecte, 
molt deteriorat en alguns casos. 
Al tancament d’aquesta edició 
de La Veu, el Ple corresponent al 
mes de febrer, celebrat el dia 25, 
passava a aprovació el plec de 
condicions per adjudicar l’asfal-
tat d’una trentena de carrers, per 
un import total d’1.151.824 eu-
ros. “Es tracta d’un pla ambiciós 
i molt important perquè tracta 
un dels aspectes que preocupa 
més la ciutadania com és l’estat 
dels carrers”, ha anunciat l’alcalde, 
César Arrizabalaga (PSC), qui ha 
apuntat que els criteris que s’han 
fet servir per triar els carrers són el 
deteriorament i el volum de trànsit 
que acullen. “Per a l’Ajuntament 
és més rendible adjudicar tot el 
pla de treball a una sola empre-
sa que anar enviant la brigada 
a solventar problemes puntuals, 
la majoria provocats per les plu-
ges”, ha explicat el president de 
l’Àrea de Política Territorial, Ser-
gio Hermoso (PSC). 

Una vegada s’adjudiqui el projec-
te, la previsió del consistori és que 
durant un any es dugui a terme 
la millora dels carrers tot i que el 
gruix central, segons ha avançat 
l’edil, es farà durant l’estiu. En la 
mesura del possible, els treballs 

s’aniran executant per barris, 
començant per Can Sant Joan 
i acabant a Mas Rampinyo. El 
regidor ha avançat que el pla de 
treball s’executarà en coordinació 
amb la Policia Local per intentar 
reduir al màxim les molèsties als 
vianants i als conductors i pre-
veure el trasllat de les parades 
d’autobús existents en alguns dels 
carrers que s’asfaltaran.

Per barris. Una de les interven-
cions més destacades del projecte 
és l’asfaltat de les avingudes de 
Terra Nostra i de la riera de Sant 
Cugat, per un import de 253.640 
euros. Per a Hermoso, aquesta és 
una de les obres més complexes 
per la quantitat de trànsit que pas-
sa per aquestes vies per enllaçar 
Terra Nostra amb el centre i, per 
tant, “aquest asfaltat el farem a 
l’estiu, perquè la circulació de 
vehicles és menor”, ha avançat 
l’edil. Els carrers que s’asfaltaran 
estan situats al centre, Terra Nos-
tra, Font Pudenta, Can Sant Joan i 
Mas Rampinyo. Segons el projecte 
municipal, els vials que actualment 
presenten un estat de l’asfaltat més 
deficient són Viver, Rec Comtal, 
Montiu, Julio García, Pompeu 
Fabra, Santiago, Rosselló, Antoni 
Pujades, Alt de Sant Pere i Ramon 
i Cajal. Per volum de trànsit, els 
carrers que necessiten una actuació 
de millora són Bogatell, les avingu-
des de Terra Nostra i de la riera de 
Sant Cugat i el carrer Quarters. 

Silvia Díaz | Redacció

Els carrers triats són 
els que presenten un 
aspecte més deteriorat 
o acullen més volum 
de circulació de cotxes

El projecte elaborat per l’Ajuntament preveu actuacions d’asfaltat als principals carrers de cinc sectors del municipi

 Beat Oriol l’assumeix la Generalitat

Un dels carrers del mu-
nicipi que presenta un 
aspecte més degradat 
és Beat Oriol (imat-
ge), situat a prop de 
la C-17, a la banda de 
Mas Rampinyo. L’alcal-
de, César Arrizabala-
ga, ha avançat que el 
cost d’aquests treballs, 
109.654 euros, el su-
fragarà la Generalitat en 
el marc del projecte de 
soterrament de la carre-
tera, que també inclou 
altres accions comple-

mentàries com l’ajardi-
nament de l’espai alli-
berat sobre la nacional i 
la nova passarel·la que 
enllaçarà Mas Ram-
pinyo amb el Pla d’en 
Coll, a l’alçada dels 
Mossos d’Esquadra. A 
nivell formal, Beat Oriol 
no s’inclou al projec-
te global d’asfaltat de 
carrers aprovat pel Ple 
perquè aquest només 
incorpora les accions 
que sufragarà directa-
ment el consistori | SD

Terra Nostra
Av. Terra Nostra
Antoni Pujades, 1r i 2n tram 
Montsant 

Mas Rampinyo
Carrerada, 2n tram  
Anselm Clavé 
Estanislao Abadal 
Pau Casals, 1r tram
Pep Ventura 
Enric Granados, 1r tram  
Mozart 
Consell de Cent, 2n tram 
Pg. Sant Jordi, 2n tram
Wagner, 1n tram 
Castells, 1n tram
Alt de Sant Pere, 2n tram
Ramón i Cajal 

Can Sant Joan
Carrer de la Mina 
Carrer del Molí, 1r tram 
Besòs 1r tram 
Masia 
Viver 
Rec Comtal

Montcada Centre
Bogatell, 1r tram 
Provença 
Larramendi, 1r tram 
Montiu, 1r tram 
Bonavista 
Sant Sebastià 
Elionor 
Montiu, 2n tram 
Julio Garcia
Pompeu Fabra 
Santiago Russinyol, 1er tram 
Rosselló

Font Pudenta
Av. Riera de Sant Cugat 
Quarters

Pla d’asfaltat 
de carrers
Les 36 actuacions

En la mesura del 
possible, l’asfaltat 
es farà per barris i 
l’Ajuntament ha previst 
l’inici a Can Sant Joan

03
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El Departament de Medi Ambient 
i Habitatge ha aprovat inicialment 
els dos controls que ha efectuat la 
cimentera Lafarge per tal de rebre 
l’autorització per fer servir biomas-
sa. La Generalitat està ara avaluant 
les al·legacions presentades per 
l’Ajuntament, respecte als sorolls 
que emet la planta, i per entitats 
com la Plataforma Antiincineració i 
el Grup de Medi Ambient. Un cop 
es resolguin totes les reclamacions, 
l’autorització definitiva podria arri-
bar a l’abril.
La Plataforma Antiincineració va 
presentar públicament el 18 de 
febrer, en un acte a la seu de l’AV 
de la Font Pudenta, les al·legacions 
sobre el primer control que Lafarge 
ha dut a terme per rebre l’autorit-
zació ambiental per fer servir bio-
massa. Entre d’altres arguments, el 
col·lectiu critica que les condicions 
del control no s’han complert i que 
existeixen més focus d’emissions 
dels que la firma fa públics. En el 
mateix acte, la Plataforma va pre-
sentar dades extretes del web del 
Ministeri de Medi Ambient sobre 

les emissions de Lafarge Cemen-
tos a Montcada. Segons l’informe, 
la cimentera supera amb escreix 
els llindars d’emissió a l’atmosfe-
ra permesos. “Cada ciutadà de 
Montcada rep a l’any 12.000 
quilos d’emissions de Lafarge”, 
va indicar José Luis Conejero, 
del col·lectiu. Per la seva banda, el 
Grup de Medi Ambient de Mont-

cada ha denunciat que la Generali-
tat “ha aprovat el control 2 sense 
haver resolt les al·legacions del 
primer informe”. El Grup ha 
anunciat que tornarà a al·legar so-
bre el segon control amb l’objectiu 
de revocar l’autorització ambiental 
i impedir l’ús de biomassa com a 
combustible a les instal·lacions de 
Lafarge de Can Sant Joan. 

Notícies JoRDI CLIMENT DIMITEIx
L’edil, que havia estat cessat en les 
seves funcions per l’alcalde, deixa 
l’acta de regidor de l’Ajuntament

pàg. 12

laveu.cat/noticies

TRAMVIA
La Generalitat inicia 
el procés per crear 
una línia pel Vallès

pàg. 11

La magnitud i la mortalitat a 
Montcada no difereix de forma 
significativa de la que es produ-
eix a la resta de municipis de la 
comarca i de Catalunya. Ho ha 
comunicat per carta la consellera 
de Salut, Marina Geli, a l’alcalde, 
César Arrizabalaga (PSC), per 
donar resposta a la petició del con-
sistori d’una anàlisi sobre les dades 
de mortalitat al municipi i les seves 
causes, tal com es va aprovar en el 
Ple extraordinari el 14 de gener, 
petició vinculada als dubtes respec-
te l’ús de biomassa a Lafarge Ce-
mentos. En la mateixa carta –amb 
dades entre el 2003 i el 2007–, Geli 
indica que “no és convenient fer 
un estudi epidemiològic perquè 
les estadístiques de mortalitat no 
són un bon indicador per mesu-
rar afectacions sobre la salut de 
tipus crònic”. Geli també diu que, 
si la cimentera passa els controls 
pertinents, la biomassa no ha de 
comportar afectacions a la salut. 
L’alcalde considera que aquestes 
dades “confirmen la realitat sa-
nitària de Montcada” i ha criticat 
la postura dels col·lectius que par-
len dels efectes nocius que pot pro-
vocar la contaminació ambiental 
sobre la població. 

L’edil, però, no ha mostrat un posi-
cionament definitiu favorable a l’ús 
de biomassa, ja que està a l’espera 
d’un informe sobre les emissions 
d’indústries que han fet el canvi de 
combustible. 
Lafarge ha rebut amb satisfacció 
l’informe. “Les dades oficials con-
firmen que les nostres emissions 
estan per sota de la normativa 
vigent”, ha indicat el director de 
la fàbrica, Oswaldo Pereda, qui ha 
demanat a l’Ajuntament que par-
ticipi en la comissió de seguiment 
de la cimentera. El comitè d’em-
presa, per la seva banda, també 
s’ha mostrat tranquil, en conside-

rar que l’informe de la Generalitat 
contribueix a evitar el trasllat de la 
planta. “Els primers interessats a 
saber els efectes de les emissions 
som nosaltres”, ha indicat la presi-
denta del comitè, Conchi Jiménez, 
qui ha demanat una rectificació 
als grups municipals partidaris del 
canvi d’ubicació de la planta.

Opinions contràries. La Plataforma 
Antiincineració considera que les 
dades sobre mortalitat “no tenen 
res a veure amb la petició que es 
faci un estudi epidemiològic”, ha 
indicat José Luis Conejero, porta-
veu del col·lectiu. En aquest sentit 
s’han expressat els tres grups en 
l’oposició, que no donen cap valor 
a la informació aportada per Geli. 
ICV-EUiA s’ha ratificat en el seu 
posicionament favorable al tras-
llat de la cimentera, principalment 
per la proximitat al nucli urbà i 
l’erosió del Turó. “La carta de la 
consellera no canvia res”, ha dit 
el portaveu ecosocialista, Josep M. 
González. Des del PPC, Eva Gar-
cía s’ha mostrat decebuda:“No 
aporta cap conclusió, tot i que 
l’alcalde l’utilitzi com a arma 
per defensar-se de les crítiques”. 
La portaveu d’Esquerra, Marta 
Aguilar, ha indicat que la necessitat 
de fer l’estudi no la pot valorar  Sa-
lut. “Som nosaltres els que l’hem 
demanat i considerem que ha 
de ser una prioritat política”, 
conclou. Al tancament d’aquesta 
edició, Esquerra presentava al Ple 
una moció al respecte.  
El Grup de Medi Ambient consi-
dera que la resposta de Geli “de-
fensa clarament els interessos de 
la multinacional” i afegeix que 
l’estudi epidemiològic del Centre 
de Recerca en Epidemiologia Am-
biental (CREAL) “demostra cien-
tíficament que l’índex de morts i 
de malalties cardiorespiratòries 
respon a la superació del límit 
de partícules fixat per l’OMS”.

Salut justifica amb dades de mortalitat 
la negativa a fer l’estudi epidemiològic
Silvia Díaz/Lluís Maldonado | Montcada

IMPACTE DE LA CIMENTERA

L’alcalde creu que 
les dades de Salut 
confirmen la realitat 
sanitària de Montcada

La consellera Geli ha informat l’ajuntament que la xifra de morts a Montcada no difereix de la de la resta de municipis de catalunya

Un dels arguments pels quals tant les entitats com l’Ajuntament demanen l’estudi epidemiològic és la proximitat de la cimentera a Can Sant Joan

pi
la

r
 a

bi
án

L’enginyera agrònoma montca-
denca Judith Marquès (imatge) 
–afectada per la Síndrome Química 
Múltiple (SQM)– va alertar el 18 de 
febrer en un acte a la Font Pudenta 
–organitzat per la Plataforma Antiin-
cineració– del perill tòxic dels arti-
cles d’ús quotidià. “Estem envoltats 
d’elements estranys per al nostre 
cos i cada dia n’acumulem més; si 
aquesta càrrega vessa, poden ar
ribar malalties greus”, va explicar 
Marquès. L’enginyera va assegurar 
que a un municipi com Montcada 
es fa més difícil l’aïllament dels tò-
xics per “la presència de la cimen
tera, les carreteres i el record que 
han deixat altres empreses com la 

incinerado
ra”. En el seu 
parlament, la 
montcaden-
ca va indicar 
que convivim 
c o n s t a n t -
ment amb tò-
xics: “les vacunes porten mercuri, 
els detergents inclouen un 80% 
de tòxics; els perfums incorporen 
pesticides per fixar la fragància...”. 
Davant d’aquest panorama, Mar-
quès va aportar alternatives com 
l’alimentació i la neteja ecològica. A 
l’acte també va intervenir la psicòlo-
ga valenciana M. Carmen Miravete, 
igualment afectada per l’SQM | SD

Marquès: “Aïllar Montcada dels tòxics és molt difícil”

Medi Ambient aprova inicialment 
els dos controls de la cimentera
La plataforma antiincineració i el Grup de Medi ambient hi han presentat al·legacions

La Plataforma i els 
partits en l’oposició 
continuaran reclamant 
l’estudi sobre salut

Silvia Díaz | Redacció
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El projecte destinat a eliminar els 
semàfors que hi ha a Can Sant 
Joan, en el punt on es creuen la 
C-17 i la N-150, comença de ple 
aquest mes de març. Les obres 
duraran al voltant de dos anys i 
consistiran a fer un pont elevat per 
on anirà el trànsit que surti i entri 
de Barcelona i, a sota, una rotonda 
que distribuirà la circulació de cai-
re intern en sentit Montcada, Can 
Sant Joan, Can Cuiàs, Terra Nos-
tra i Vallbona. “Aquesta infraes-
tructura permetrà desconges-
tionar un punt on sovint hi ha 
embussos i millorar la connexió 
entre barris”, ha assenyalat l’al-
calde, César Arrizabalaga (PSC).   
La intervenció compta amb un 
pressupost de 33,5 milions d’euros 
que sufragarà el Departament de 
Política Territorial i Obres Públi-
ques de la Generalitat. 

Fases previstes. La intervenció 
està prevista en cinc fases, la pri-

mera de les quals durarà tres me-
sos aproximadament i consistirà 
a guanyar espai al lateral de la 
carretera en sentit Granollers per 
construir un mur i un carril per on 
desviar el trànsit. També es tallarà, 
durant un any, l’accés al pas infe-
rior de la C-17 que uneix el polí-
gon industrial de Can Cuiàs amb 
Vallbona. A continuació s’iniciarà 

la segona fase durant la qual s’ha-
bilitarà una rotonda provisional. 
El trànsit en sentit Granollers es 
desplaçarà pel lateral i les obres 
es concentraran en el tronc cen-
tral del vial. 
Al mes de setembre es preveu 
construir els murs exteriors del 
nou pont elevat i una pèrgola de 
formigó sobre la línia de tren de 

Manresa. A final d’any estan pre-
vistos els treballs més importants 
a la part interior de la carretera i 
el trànsit circularà pels laterals del 
tronc central. Finalment, l’última 
actuació implicarà l’eliminació 
del trànsit per la rotonda per tal 
d’instal·lar en aquest espai les pilo-
nes que suportaran el viaducte aeri 
per on passarà la C-17. 

Comença la construcció de la rotonda 
que enllaçarà la C-17 amb la N-150
Pilar Abián | Redacció

PLE DE GENER

La infraestructura té com a objectiu eliminar els únics semàfors que queden actualment entre Vic i la Meridiana

Denúncies pel 
soroll de la C-17 
al punt on s’ha 
soterrat el vial

Els veïns de Mas Rampinyo que 
viuen a tocar de la C-17 en el punt 
on s’ha soterrat, a l’alçada de la 
plaça d’Espanya, han recollit 500 
signatures per reclamar mesures 
que redueixin la contaminació 
acústica que provoca el vial. Se-
gons els promotors de la iniciati-
va, la problemàtica se centra en les 
rotondes que han quedat obertes i 
actuen com a “caixa de ressonàn-
cia” i en la velocitat a què circula 
el trànsit –80 km/h en comptes de 
60km/h, que és el límit que es fixa 
per als nuclis urbans. 
Les queixes respecte el soroll que 
ocasiona el vial no són pas noves, 
de fet es van començar a fer sen-
tir tot just després de la posada en 
funcionament de la infraestructura 
i es van comunicar a l’Ajuntament 
que, alhora, ha transmés la proble-
màtica a la Generalitat. Davant la 
manca de resposta, els veïns han 
decidit recollir les signatures que, 
de moment, han lliurat tant al De-
partament de Política Territorial 
com a la Direcció General de Tràn-
sit, acompanyades d’una petició de 
reunió amb els seus responsables.

Pilar Abián | Redacció
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Imatge virtual on s’observa com quedarà el nou pont amb la rotonda inferior, un cop acabades les obres de la infraestructura
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INVERSIONS
A L’ESPAI
PÚBLIC

Una de les actuacions més 
importants que s’executa-
ran enguany gràcies al Fons 
Estatal per a l’Ocupació i la 
Sostenibilitat Local (FEOSL) 
és la xarxa ciclable, que 
garantirà la circulació en 
bicicleta per tot el municipi 
amb l’adequació de més de 
5 quilòmetres de carrers. 
S’habilitaran carrils bici i es 
faran intervencions diverses 
en la via pública per tal que 
els ciclistes puguin despla-
çar-se des de Terra Nostra 
o Mas Rampinyo fins a Can 
Sant Joan amb total segu-
retat.
El projecte compta amb 
un pressupost d’execució 
de 500.000 euros. L’ha re-
dactat l’assessoria d’infra-
estructures i mobilitat, una 
consultora especialitzada 
en actuacions de pacifi-
cació del trànsit i mobilitat 

sostenible, els tècnics de 
la qual han recorregut tot 
el municipi per determinar 
quins carrers es poden 
adaptar a la circulació en 
bicicleta i quines actua-
cions cal fer-hi.

Demanda social. La xar-
xa ciclable dóna resposta 
a una demanda social, ja 
que a Montcada i Reixac hi 
ha una tradició important 
d’utilització de la bicicleta, 
i compleix amb un objectiu 
ambientalista de pacificació 
del trànsit: donant facilitats 

a l’ús de la bicicleta, es re-
dueix la utilització del cotxe 
en desplaçaments curts i, 
per tant, les emissions con-
taminants i els sorolls del 
trànsit.
A més, la xarxa està pen-
sada per complementar-se 
amb el transport públic. 
Mitjançant carrils bici (ja 
sigui en calçada o en vore-
ra), itineraris en convivèn-
cia amb vianants i itineraris 
en convivència amb vehi-
cles motoritzats (zona 30), 
quedaran connectades les 
parades d’autobús, que 
s’adaptaran a les persones 
amb mobilitat reduïda, i les 
estacions de tren, així com 
els principals equipaments 
públics, i els polígons in-
dustrials.  
L’objectiu prioritari de tota 
l’actuació és garantir la se-
guretat dels ciclistes, de 

manera que la implemen-
tació de la xarxa ciclable 
comportarà el canvi de 
sentit de la circulació en 
algun carrer; es faran pas-
sos elevats per a vianants 
i ciclistes on calgui; i s’hi 
instal·larà la senyalització 
viària necessària.
Aquest projecte es comple-
menta amb el de la Ronda 
de les escoles, que preveu 
un itinerari d’1,1 quilòme-
tres per a bicicletes a la 
zona de Montcada Nova 
i Pla d’en Coll, i comp-
ta amb un pressupost de 
201.770€, aportats pel 
Pla Únic d’Obres i Serveis 
(PUOSC) de la Generalitat 
de Catalunya. A més, els 
nous itineraris per a ciclis-
tes quedaran connectats 
amb els trams ja adaptats 
a la circulació amb bicicle-
ta, com el passeig de la ri-

bera del Besòs i el vial del 
Ripoll.
L’alcalde, César Arrizabala-
ga, assenyala que la xarxa 
ciclable “és un bon inici 
per transformar Montcada 
i Reixac en una ciutat més 
amable, i continuarem im
pul sant actuacions per 
acon seguir que la major 
part possible del municipi 
sigui transitable amb bici
cleta, i amb total segure
tat”.
Quan s’hagi executat el pro-
jecte els ciclistes podran 

arribar des del carrer Alzina 
de Terra Nostra fins a Can 
Sant Joan (on s’adaptaran 
els carrers com a zona 30), 
baixant pel carrer Progrés 
i l’avinguda de la Riera de 
Sant Cugat, passant pel 
carrer Major, Rocamora, 
Bogatell, Jaume I i l’avingu-
da de la Ribera.
Des del carrer Progrés tam-
bé es podrà accedir a Mas 
Rampinyo i Mas Duran, a 
través del carrer de la Qu-
ímica, Bach, Joan Miró, 
Salvador Dalí (fins a l’esta-
ció de Montcada–Ripollet), 
Àngel Guimerà, i, a través 
del carrer Ferrer i Guàrdia, 
s’enllaçarà amb Montcada 
Nova – Pla d’en Coll, on 
s’adaptarà la rambla dels 
Països Catalans i, creuant 
la passarel·la sobre el Ri-
poll, els ciclistes arribaran 
al carrer Major.

ACTUACIONS PER AL 2010

L’Ajuntament invertirà més de 5 milions d’euros 
en actuacions a la via pública i equipaments
L’Ajuntament de Montcada i Reixac in-
vertirà enguany més de 5 milions d’euros 
en més de 50 actuacions que milloraran de 
forma molt important la via pública i per-
metran reformar diversos equipaments. Els 
projectes municipals compten amb la sub-
venció del Fons Estatal per a l’Ocupació i 

la Sostenibilitat Local (FEOSL) i del Catàleg 
d’Actuacions Metropolitanes (CAME).
El Ple Municipal va aprovar el 25 de febrer 
un ambiciós pla d’intervenció en 35 car-
rers de tot el municipi, que s’arranjaran i 
s’asfaltaran de nou. En total, s’hi invertiran 
1.151.824,62 euros, segons el pressupost 

de licitació. D’altra banda, fins a final d’any 
s’executaran els projectes que subvenciona 
el govern estatal mitjançant el FEOSL, amb 
un total de 3.540.516 euros. Per últim, 
amb el fons CAME es reformaran la plaça 
del Poble de Terra Nostra i la plaça Roja de 
la Font Pudenta.

La nova xarxa 
permetrà connectar  
Can Sant Joan amb 
Mas Rampinyo i 
Terra Nostra

Per garantir la 
seguretat dels 
ciclistes, es 
canviarà el sentit 
d’alguns carrers

s’adaptaran més de 5 quilòmetres de carrers per a la circulació segura de bicicletes iN
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PROGRAMA fEOSL

El Fons Estatal per a l’ocupació i la Sostenibilitat 
subvenciona 17 nous projectes i programes socials
A més de la xarxa ciclable, entre 
les actuacions previstes a la con-
vocatòria del Fons Estatal per a 
l’Ocupació i la Sostenibilitat Local 
(FEOSL) n’hi ha altres onze sobre 
infraestructures, equipaments i 
medi ambient: l’adequació del llac 
perimetral del Parc de la Llacuna 
(275.264€); la reforma del Casal 
de la Gent Gran Casa de la Mina 
(419.720€); la reforma i millora 
de les instal·lacions del Casino de 
Terra Nostra (349.962,84 euros); 
la recuperació i ordenació de l’es-
pai forestal del camí de la Font 
del Tort (280.347,59€); el tracta-
ment de les pistes esportives del 
Col·legi Font Freda (38.543,63€) i 
de la pista esportiva de Can Cui-
às (29.603,48€); la instal·lació de 
calefacció al gimnàs del Font Fre-
da (13.225,97€); la millora i ne-

teja del col·lector de l’antic rec de 
Can Rata (200.745,83€); la instal-
lació de mosquiteres als col·legis 
i a les escoles bressol municipals 
(78.549,35€); el foment del com-
postatge casolà (10.000 euros); i 
l’adequació d’una oficina al Centre 
lúdic i de serveis El Punt per a joves 
emprenedors (5.958,35€).

També es duran a terme cinc pro-
jectes de desenvolupament d’in-
fraestructures tecnològiques i d’in-
novació; i de millora de l’accés a 
les xarxes i infraestructures de les 
tecnologies de la informació i de les 
telecomunicacions: Pla de moder-
nització de la gestió transversal d’in-
cidències i de projectes (90.000€); 
Pla de modernització de la Policia 
Local (140.000€); ampliació de la 
xarxa corporativa municipal WIMAX 

i cobertura Wifi  gratuïta als espais 
públics (128.000€); modernització 
de la gestió de l’Ajuntament mit-
jançant la implantació de la gestió 
documental i la signatura electrò-
nica en els processos i tràmits mu-
nicipals (74.000€); i creació d’un 
entorn virtual de servidors informà-
tics, per tal de donar un servei àgil 

als requeriments actuals dels sis-
temes d’informació (134.000€).
La convocatòria del FEOSL con-
templa la possibilitat de reservar 
un 20% dels diners per a progra-
mes socials, de l’àmbit educatiu i 
de serveis socials, de competència 
municipal, inclosos en el pressu-
post de 2010. Així, l’Ajuntament 

de Montcada i Reixac destinarà 
709.522€ a cobrir la gestió del ca-
sal d’estiu 2010 (50.000€); l’orga-
nització i gestió dels casals infantils 
(101.172€); el servei de teleassis-
tència (48.000€); el servei d’aten-
ció domiciliària a la dependència 
(250.000€); i la gestió de les esco-
les bressol municipals (260.350€).

Un dels projectes més im-
portants que subvenciona el 
FEOSL és l’ampliació del Ca-
sal de la Gent Gran Casa de 
la Mina en una planta més, 
que anirà ubicada sobre l’ac-
tual sostre de la planta baixa, 

a la terrassa existent. S’hi farà 
una coberta inclinada amb di-
ferents plecs que s’adaptarà a 
la nova sala i la protegirà de la 
climatologia. El nou espai es 
destinarà a sala de ball i poli-
valent; estarà oberta al Parc de 

les Aigües i quedarà protegida 
de l’accés rodat de la façana 
oest. Dins de la mateixa ac-
tuació està prevista també la 
instal·lació d’una nova escala 
i d’un ascensor, que donaran 
accés a la nova sala. 

Reforma del Casal de la gent gran 
Casa de la Mina

El Casino de Terra Nostra, 
que es va reobrir el setem-
bre del 2002, pateix alguns 
problemes en el sostre que 
se solucionaran gràcies a la 
convocatòria del FEOSL. Se 
substituirà l’actual coberta 
de fibrociment de l’edifici per 
pannells tipus Thermochip, 
que assoleixen amb escreix 

els requeriments mínims en 
qüestió d’aïllament tèrmic i 
acústic. També se substituiran 
les corretges de fusta que pa-
teixen patologies i es reforça-
rà la coberta interior de la sala 
d’actes i del bar-cafeteria.
D’altra banda, el projecte 
també contempla obres de 
condicionament i legalització 

de la cuina i del magatzem 
adjacent, per tal d’adaptar-
los a la normativa vigent. 
Finalment, s’actuarà en les 
instal·lacions d’aigua, electri-
citat i de calefacció, i estan 
previstes actuacions d’aïlla-
ment tèrmic tant als para-
ments com a les finestres de 
l’equipament.

Reforma del Casino de Terra Nostra

En aquest espai inaugurat fa 
un any es faran actuacions 
de millora per solucionar els 
problemes de manteniment 
que ha tingut la làmina pe-
rimetral del llac, sobretot pel 
que fa a la neteja i a la circu-
lació d’aigües.
Entre les accions més impor-
tants destaquen la protecció 
de la làmina d’impermeabilit-

zació del canal amb formigó; 
es col·locarà un mur de gavi-
ons a la part inferior del ca-
nal, possibilitant el pas de les 
instal·lacions per l’interior; 
s’hi instal·larà un aparell d’ul-
trasons per al control de la 
formació d’aigües; es crearà 
un corrent superficial, mitjan-
çant una xarxa de recircula-
ció; se substituirà la platgeta 

de l’extrem nord-oest per una 
zona de prat humida; i es re-
construiran les illes de nenú-
fars i altra vegetació aquàtica 
preexistents.
El parc de la Llacuna dispo-
sa de més de 55.200 metres 
quadrats d’espai verd, amb 
itineraris i llocs d’estada, in-
tegrat en l’entorn natural i els 
terrenys rurals adjacents.

Llac perimetral del parc de la Llacuna

L’ús de la bicicleta ha augmentat en els darrers anys i un dels itineraris més utilitzats, sobretot els caps de setmana, és la llera del riu Besòs

S’invertiran més de 3,5 milions d’€ en la millora de la casa de la Mina i el casino de Terra Nostra i en espais com el parc de la Llacuna i la Font del Tort

INVERSIONS A L’ESPAI PÚBLIC
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Enguany el govern municipal farà una apos-
ta ferma per millorar la via pública i aquells 
equipaments que requereixen d’obres de 
reforma. El 25 de febrer vam aprovar en el 
Ple la convocatòria del concurs per a l’ad-
judicació del projecte d’arranjament del 
paviment de 35 carrers, que suposarà una 
inversió de més d’1 milió 150 mil euros. És 
una quantitat econòmica important, però 
necessària. Hi ha carrers que requereixen 
una intervenció urgent, i, en lloc d’anar po-
sant pegats, hem apostat per una actuació 
de magnitud, que solucioni d’una vegada 
els problemes de manteniment de la via 
pública. No podem oblidar que la qualitat 
de vida de la ciutadania comença per dis-
posar d’un espai públic digne. 

Montcada i Reixac suporta un gran vo-
lum de trànsit, cosa que repercuteix en la 
degradació de l’asfalt. Ara és el moment 
de fer una inversió que deixi com nous 
aquells carrers que es troben en pitjor es-
tat. Però les actuacions en la via pública 
van més enllà. Gràcies al Fons Estatal per 
a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, en-
guany disposem de més de 3,5 mi lions 
d’euros per dur a terme un total de 17 
projectes que milloraran equipaments 
com el Casal de la Gent Gran Casa de la 
Mina, el Casino de Terra Nostra, espais 
públics com el Parc de la Llacuna i la 
Font del Tort, o les instal·lacions de les 
escoles i llars d’infants. 

A més, farem una aposta decidida per 
adaptar els carrers de la ciutat a la circu-
lació amb bicicleta.També farem una im-
portant inversió en la modernització de les 
infraestructures tecnològiques i de teleco-
municacions municipals, amb l’objectiu 
de millorar el servei de l’administració a la 
ciutadania. Per últim, mitjançant el Catà-
leg d’Actuacions Metropolitanes (CAME), 
enguany rehabilitarem la plaça Roja de 
Font Pudenta i la plaça del Poble de Ter-
ra Nostra, dos espais emblemàtics per als 
veïns d’aquests barris. 

Malgrat la crisi econòmica, que afecta  
tothom, però d’una manera especialment 
greu a les administracions locals, des de 
l’Ajuntament de Montcada i Reixac tenim 
molt clar que hem de fer un esforç màxim 
per adaptar la ciutat a les necessitats de 
la ciutadania. I amb aquest objectiu con-
tinuarem treballant.

César Arrizabalaga, alcalde

Aquest projecte pretén donar 
compliment al procés d’ex-
propiació, iniciat el gener del 
2002, que tenia per objectiu 
crear, a prop del nucli urbà, 
una àrea de lleure i d’accés 
al Parc de la Serralada de 
Marina.
El nou espai es destinarà 
a l’ús de la ciutadania i a la 
restauració i conservació del 

medi, respectant els paràme-
tres del Pla Especial de la Ser-
ralada de Marina. Pel que fa 
les intervencions directes, es 
millorarà l’accessibiltat per a 
vianants i vehicles; s’hi habili-
taran 26 places d’aparcament 
i s’hi instal·laran papereres, 
taules i bancs de picnic. 
Pel que fa a d’altres actuaci-
ons de millora de l’entorn i el 

paisatge, està prevista també 
la revegetació dels vessants 
més erosionats mitjançant 
hidrosembra, la plantació de 
masses aromàtiques lligades 
als àmbits de descans i al 
camí que discorre per la pi-
neda, i s’aportarà sòl, de ter-
ra vegetal, també als àmbits 
més erosionats i als de nova 
plantació.

Recuperació i ordenació de l’espai 
forestal del camí de la Font del Tort

INVERSIONS METROPOLITANES

Remodelació de la plaça Roja de Font Pudenta 
i de la plaça del Poble de Terra Nostra,
i construcció d’un mur a Sant Pere de Reixac

L’Ajuntament de Montcada i Rei-
xac, a través del Catàleg d’Actua-
cions Metropolitanes (CAME), exe-
cutarà enguany tres projectes més 
de millora de l’espai públic, com 
són la remodelació de la plaça Roja 
de Font Pudenta, l’ampliació de la 
plaça del Poble de Terra Nostra i la 
construcció d’un mur de contenció 
a l’esplanada de l’església de Sant 
Pere de Reixac.
El Ple municipal va aprovar el 25 de 
febrer la convocatòria del concurs 
per a l’adjudicació de les obres a 
la plaça Roja, un pati d’illa al qual 
s’accedeix des del passatge Hug 
de Montcada, delimitat pels blocs 
ubicats dels números 30 al 38 del 
carrer Riera de Sant Cugat i del 46 
al 62 del carrer de la Font Pudenta.
L’actuació vol dignificar aquest es-
pai, amb una superfície de 1.685,49 
m2, per permetre a la gent del barri 
fer-ne un ús més intensiu del que 
se’n fa actualment. El nou espai 
serà una plaça tancada amb una 
tanca al passatge Hug de Montca-
da, que és l’únic accés públic.

Zona d’estada i de lleure. El pro-
jecte preveu una zona central amb 
dos àmbits molt diferenciats: una 
zona d’estada, amb rampa d’ac-
cés, conformada per diferents 
paviments (fusta, cautxú continu 
i formigó imprès i de color), i que 
disposarà d’una pèrgola i jardine-
res; i una pista de patinatge a la 
part final de la plaça, limitant amb 
la finca número 38 de l’avinguda 
Riera de Sant Cugat.
La intervenció, amb un pressupost 
de licitació de 480.494,67 euros, 
eliminarà les barreres arquitectòni-
ques que actualment impedeixen 
l’accés a la plaça a les persones 
amb problemes de mobilitat.
Pel que fa a la plaça del Poble, els 
Serveis Tècnics municipals estan 
redactant el projecte per ampli-
ar un espai emblemàtic de Terra 
Nostra. S’hi faran algunes obres 
de millora i es mantindrà la pista 
esportiva, però la principal actua-

ció consistirà en la incorporació a 
la plaça actual del solar adjacent, 
amb l’objectiu d’integrar tot l’espai 
amb el carrer Alzina, remodelat re-
centment gràcies al Fons Estatal 
d’Inversió Local.
Per últim, aquesta primavera es 
construirà un mur de contenció a 
l’esplanada de l’església de Sant 
Pere de Reixac que substituirà el 
que hi havia sobre el barranc, que 
va caure per culpa de les pluges 
intenses de l’any passat.

El ple aprova la convocatòria del concurs per a l’adjudicació de les obres de la plaça Roja

Aspecte del mur actual de contenció que es millorarà a l’entorn de Sant Pere de Reixac

Aspecte del solar buit a la plaça del Poble de Terra Nostra

Millorar l’espai 
públic per millorar 
la qualitat de vida

Plànol dels futurs usos que tindrà la plaça Roja de Font Pudenta, i que preveu zones de lleure i d’estada
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El 22 de febrer, al voltant de les 
13h, es va tornar a obrir a la cir-
culació el carrer Major un cop 
assegurat l’assentament del nou 
paviment després de les obres de 
remodelació del vial, que es van 
enllestir a final de desembre. El 
trànsit ja pot circular entre les 6 
i les 14h, moment en què s’ac-
tivaran les pilones automàtiques 
situades en els dos extrems del 
recorregut. Fora de l’horari au-

toritzat només hi poden accedir 
els usuaris del parking ubicat al 
número 1 del carrer i els vehicles 
de serveis i emergències. Amb 
l’obertura del vial tornen a funci-
onar les places de zona blava, un 
total de 44, entre les 8 i les 14h. 

Aparcament. Al carrer Genera-
litat, actualment en obres, se 
n’habilitaran 13 places més de 
zona blava; i al carrer Guadiana, 
afectat per les obres del pou de 

ventilació de la Línia d’Alta Velo-
citat, s’han eliminat les 28 places 
de pagament que es van habilitar 
mentre es feia la remodelació del 
carrer Major. 
Actualment s’està executant l’ar-
ranjament dels carrers Bogatell 
i Generalitat, dues actuacions 
incloses en el projecte de remo-
delació del carrer Major que ha 
estat finançat pel Fons Estatal 
d’Inversió Local 2009 amb 3,5 
milions d’euros.

El vial obre al trànsit després d’haver 
estat tancat més de deu mesos

Pilar Abián | Redacció

CARRER MAJOR

Uns pivots automàtics regulen l’obertura del carrer des de les 6 fins a les 14h

> Ampliació de l’enllumenat a Carretera Vella
El tram de Carretera Vella entre els carrers Major i Vic s’està dotant d’un 
nou enllumenat públic, consistent en sis fanals de peu, a la vorera dreta 
en sentit centre, i d’il·luminació de paret a la banda on hi ha les vies de 
tren, amb un total de 5 fanals. Els treballs estan pressupostats en 22.767 
euros. La dotació de més llum és una antiga reivindicació del veïnat, que en 
reiterades ocasions s’ha queixat de la manca de llum a l’AV de Montcada 
Vella. “Quan els comerços tancaven, el carrer es quedava pràcticament 
a les fosques i els veïns notaven inseguretat”, ha explicat el president de 
l’entitat, Adolfo de Dios. Fins ara, el tram de vial millorat només disposava 
de llums a les façanes de la banda dreta. Per dur a terme els treballs, ha fet 
falta retirar un total de sis arbres, cinc dels quals s’han pogut recuperar | SD

Les zones blaves tornen a estar operatives i, per aquest motiu, s’han eliminat 28 places de pagament que es van habilitar al carrer Guadiana
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La Generalitat ha concedit a l’Ajun-
tament una pròrroga de dos anys 
per poder enllestir tots els projectes 
inclosos en el Pla Integral de la Ri-
bera. El desembre del 2011 és la 
data límit perquè les comunitats de 
propietaris que vulguin rehabilitar 
el seu edifici aprofitant les subven-
cions de les administracions  –i que 
poden arribar a cobrir un 70% de 
les obres– acabin les reformes. 
De moment, dels 41 edificis que hi 
ha a la Ribera se n’han rehabilitat 
2; un tercer començarà a fer-ho al 
març; 2 més ja disposen de subven-
ció per iniciar l’actuació, tot i que 
encara no han reunit la totalitat 
dels diners que han d’aportar els 
propietaris; altres 3 blocs encara te-
nen pendent d’adjudicació del pro-
jecte, i 19 més ja el tenen adjudicat 
i estan pendents de rebre l’ajut 
econòmic de les administracions. 
En total, 27 comunitats han dit sí 
a rehabilitar, malgrat que algunes 
encara no han enllestit el finança-
ment, un problema agreujat arran 

l’actual conjuntura econòmica, 
mentre que 11 blocs han descartat 
afegir-se a la proposta. 

Finançament dels particulars. “Ara, 
en plena crisi, no és gens fàcil per 
a les famílies assumir 4.000 o 
5.000 euros per pagar les obres”, 
ha explicat el regidor responsable 
del programa, Carles Guijarro 
(PSC). Per tal d’ajudar als propie-
taris afectats per una situació eco-

nòmica delicada, l’Ajuntament ha 
concedit 29 ajudes complementà-
ries a les subvencions públiques, 
per un total de 42.262 euros. El 
cost mig de les intervencions per 
a la millora dels espais comuns 
dels blocs d’habitatges (incloent-
hi la instal·lació d’ascensor) és 
de 356.000 euros, una quantitat 
que varia en funció del tamany 
de l’edifici i la magnitud de les 
obres a fer. 

Desembre del 2011, data límit per 
fer obres de rehabilitació als blocs

Pilar Abián | Montcada

LLEI DE BARRIS A LA RIBERA

La Generalitat ha concedit a l’ajuntament una pròrroga per acabar el pla integral

De moment s’han rehabilitat dos edificis i un tercer començarà en breu la reforma
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Jordi Climent dimiteix 
com a regidor del PSC

En el moment de tancar aquesta 
edició, el 25 de febrer, durant la 
sessió plenària corresponent al 
mes de febrer Jordi Climent pre-
sentava la renúncia al càrrec de 
regidor pel PSC, després que a 
principi de mes l’alcalde, César 
Arrizabalaga (PSC) anunciés el 
seu cessament com a president 
de l’Àrea de Política Territorial 
i Urbanisme amb la pèrdua de 
totes les atribucions que tenia as-
signades.
El propi edil ha anunciat la seva 
decisió a través d’un correu elec-
trònic sense explicar els motius 
de la mateixa que es reservava 
per al Ple. Climent ha mantingut 
des del seu cessament un herme-
tisme total i no ha realitzat cap 
mena de declaració al respecte. 
Les úniques manifestacions les 
ha fet l’alcalde argumentant que 
la seva decisió no responia a de-
savinences personals, sinó a la 
voluntat del govern de potenciar 
les àrees Social i de Territori.
Un cop feta la renúncia de Cli-

ment a l’acta de regidor, al Ple 
de març s’incorporarà un nou 
membre al grup socialista –Alicia 
Solano, d’acord amb la llista pre-
sentada als darrers comicis–.

Mandat per acabar. Climent, pe-
riodista de professió, deixa el 
govern sense haver arribat al fi-
nal del mandat. La seva carrera 
política es va iniciar poc abans 
de les eleccions del 2007, quan 
dirigia l’Àrea de Presidència del 
consistori, sent el número 3 de la 
llista del PSC.

La renúncia la va presentar durant la sessió plenària de febrer 

Pilar Abián | Montcada

POLÍTICA

Climent era regidor des del 2007
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La generalitat dóna llum verda a 
un tramvia entre Montcada i la UAB

Una línia de tramvia connectarà 
Montcada amb la Universitat Au-
tònoma de Barcelona, passant per 
Ripollet i Cerdanyola. El Departa-
ment de Política Territorial i Obres 
Públiques ha licitat l’estudi infor-
matiu, per un import de 191.580 
euros, per implementar aquesta 
nova xarxa, que enllaçarà les tres 
poblacions amb la universitat, en 
un recorregut d’aproximadament 
10 quilòmetres, durant els quals 
s’ha previst que s’instal·lin entre 
12 i 18 parades. 
La proposta de la Generalitat és 
que l’itinerari s’iniciï a l’estació de 
Rodalies de Montcada i Reixac 
(R2) –molt a prop de l’estació 
de Manresa– i que continuï per 
Mas Rampinyo (R3), el centre 
de Ripollet i l’estació de tren de 
Cerdanyola (R4 i R7) fins arribar 
a la Universitat, on hi haurà s’ha 
previst una aturada a l’estació de 
tren (R7). El final de trajecte és la 
parada de Ferrocarrils de la Ge-
neralitat de Catalunya (FGC) de 
l’Autònoma. La línia es concep 

essencialment per donar resposta 
a les necessitats de mobilitat urba-
na entre les tres poblacions però 
també permetrà la connexió amb 
Barcelona a través de l’intercanvi 
en els serveis de Rodalies Renfe 
els FGC i el nou túnel d’Horta –al 
qual s’oposa el consistori. 
  
Valoracions. Des de l’Ajuntament, 
l’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC), s’ha mostrat satisfet pel 

projecte de la Generalitat perquè 
suposarà “una millora subs-
tancial de les connexions amb 
transport públic de Montcada i 
amb els municipis de l’entorn”. 
D’altra banda, la Plataforma 
pel Tramvallès –formada per 
diverses entitats– ha demanat 
a la Generalitat que sigui “més 
ambiciosa” i que inclogui en la 
primera fase del projecte la con-
nexió amb Barberà i Badia. 

La xarxa enllaçarà amb les estacions de Renfe situades entre el municipi i Bellaterra

Silvia Díaz | Redacció

TRANSPORT PÚBLIC

Aquest plànol mostra, en blau clar, el recorregut del tramvia entre Montcada i la Universitat

 

Les obres del carril per a autobusos i vehicles d’alta ocupació (VAO) a 
la C-58 inclouran la construcció d’un nou pont a la carretera d’accés al 
cementiri de Collserola, situada just damunt l’autopista. Els treballs ja 
han començat i el nou pas està previst que entri en funcionament a final 
d’any. El pont tindrà 97 metres de llargada de banda a banda i 9 d’alça-
da per sobre de la C-58 i disposarà de voreres de 2,5 metres d’amplada 
als dos laterals | SD

El Turó d’en Tord, a la Serralada de Marina, compta des del passat 20 de 
febrer amb més d’un centenar de nous talls d’alzina. L’activitat, organitzada 
per l’Associació de Defensa Forestal (ADF), es va fer amb la participació 
d’alumnes de les escoles Mitja Costa i Font Freda, a més de famílies que a 
títol individual van afe-
gir-se a la campanya. 
El sector on s’ha fet la 
plantada compta amb 
uns dipòsits d’aigua 
per tal que les perso-
nes que han pres part 
a la repoblació tinguin 
cura del rec garantint 
així que els arbres pu-
guin arrelar | PA

>  Plantada de més d’un centenar d’alzines
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>  Nou pont d’accés al cementiri de Collserola

La nova estació de tren, 
pràcticament enllestida

Tot fa indicar que al llarg del mes 
de març s’inaugurarà la nova es-
tació de tren de Terra Nostra. Les 
obres de remodelació, que van co-
mençar a l’octubre del 2008, estan 
pràcticament enllestides. L’actuació, 
amb un cost de 2,5 milions d’euros, 
ha consistit a enderrocar l’antiga 

estació fent un nou edifici; a ade-
quar les andanes i a habilitar un 
pas inferior per creuar les andanes i 
connectar els carrers Alzina i Mont-
sant superant les vies, una barrera 
històrica que divideix en barri en 
dos. Per facilitar el pas a les perso-
nes amb mobilitat reduïda s’han 
instal·lat també quatre ascensors. 

Les obres han durat 16 mesos i han costat 2,5 milions d’euros

Pilar Abián | Terra Nostra

TERRA NOSTRA
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L’estació de Terra Nostra llueix la nova imatge corporativa de Renfe Rodalies
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El Punt d’Atenció Ciutadana (PAC), ubicat al Centre Cívic Can Cuiàs (Geranis 
sn) modificarà els seus horaris d’atenció al públic a partir del 2 de març i 
prestarà servei els dimarts, de 16 a 19h. “Hem plantejat aquest canvi per 
ajustar l’oferta a la demanda real, ja que aquest servei té un escàs nombre  
d’atencions i la majoria de tràmits es poden fer a través del web municipal”, 
ha explicat la presidenta de l’Àrea Interna, M. Carmen Porro (PSC). Al llarg del 
2009 el PAC va realitzar una mitjana de 6 atencions diàries | SD

>  L’oAC de Can Cuiàs obrirà només els dimarts
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> El Consell de Montcada Comunicació renova els seus integrants

ICV-EUiA promou el 
debat amb les entitats

La coalició ICV-EUiA ha engegat 
la maquinària cara les eleccions 
municipals del 2011. La formació 
política va organitzar el 18 de fe-
brer a la seu d’Iniciativa un debat 
sobre la participació de la ciutada-
nia en la vida pública. La reunió 
ha estat la primera d’un seguit de 
trobades que la formació política 
té previst dur a terme en els pro-
pers mesos per conèixer les preo-
cupacions de les associacions i els 
veïns amb l’objectiu de confeccio-
nar el programa electoral. 
El portaveu del grup municipal, 
Josep M. González, va obrir el de-
bat amb una exposició dels prin-

cipals arguments de la coalició en 
temes de participació com ara im-
pulsar els consells sectorials. Per al 
líder rogiverd, “existeix un divorci 
entre la classe política i la ciu-
tadania motivat principalment 
perquè no s’escolten les preocu-
pacions i inquietuds de la gent”. 
González considera que un dels pi-
lars en els que s’ha de fonamentar 
la participació és la informació. En 
el torn de paraula de les associaci-
ons, els representants veïnals van 
coincidir a criticar l’actual govern 
municipal perquè consideren que 
no fomenta la participació i no 
compleix el Reglament de Partici-
pació Ciutadana. 

La coalició recull l’opinió ciutadana per fer el programa electoral

Sílvia Alquézar | Montcada

POLÍTICA

El nou Consell d’Administració de Montcada Comuni-
cació, organisme públic que gestiona La Veu, laveu.
cat i Montcada Ràdio i que va ser creat l’any 1999 amb 
l’objectiu de desvincular els mitjans públics dels grups 
polítics, es va presentar públicament el 16 de febrer. 
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 2003, l’integraven 
Pere Oliva, Jaume Alcázar, Enriqueta Gómez i Cosme 
Oriol, que el mateix dia van rebre el reconeixement de 
la corporació municipal a la seva tasca altruïsta –imatge 
de la dreta. 
A partir d’ara, el nou Consell el formen vuit veïns del 
municipi –fotografia superior– vinculats al món comu-
nicatiu, cultural i associatiu: Oliva, l’únic conseller que 

continua i que passa a assumir la presidència de l’or-
ganisme, Elisa Riera, Antonio ‘Maése’ Pérez, Núria Ber-
bería, Jordi Amenós, Montse Sánchez, Antoni Orihuela 
i Flora Vázquez | PA

Membres de la coalició reunits amb representants d’entitats en el debat sobre participació 
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Una quinzena d’empreses del mu-
nicipi ha començat a elaborar un 
pla propi de millora de la compe-
titivitat amb l’assessorament de 
la consultora Interfase, contrac-
tada pel departament de Promo-
ció Econòmica per tal de donar 
suport al teixit empresarial del 
municipi. La presentació oficial 
del projecte va tenir lloc el  22 
de febrer a la biblioteca Elisenda 
de Montcada. “Volem fer un 
acompanyament a les nostres 
empreses en aquests moments 
difícils”, va anunciar el regidor de 
Promoció Econòmica, Joan Car-
les Paredes (CiU), qui va expli-
car que els problemes que pretén 
solventar el projecte són diversos, 
com d’organització de personal, 
logística, informàtica o gestió de 
les comandes, entre d’altres. 
“L’important és anar més enllà 
de la punta de l’iceberg i esbri-
nar què hi ha per sota que ens 
dificulta millorar; de vegades el 
dia a dia no ens permet veure 
més enllà i per això és adient 
una visió externa”, va destacar el 
consultor Xavier Ódena durant la 
presentació del projecte als parti-
cipants. 

Calendari. L’Ajuntament va apro-
var aquest projecte al gener i fins 
ara, Promoció Econòmica ha dut 
a terme prospeccions i entrevistes 

amb empresaris per tal de trobar-
ne la quinzena més adequada 
per dur a terme l’assessorament. 
“Amb el suport d’altres agents, 
com Pimec, Cecot o el Centre 
Metal·lúrgic, volem arribar a 
un acord per poder oferir aquest 
any un segon pla de competiti-
vitat i col·laborar així amb més 
empreses”, ha avançat Paredes. 
L’assessorament es divideix en 
dues fases, una primera de diagno-
si i aclariment de dubes i una sego-
na d’implementació del pla d’acció 
i de seguiment de les actuacions 
plantejades a curt termini. En total, 
el procés dura uns quatre mesos, 
amb una mitjana de 20 hores de 
treball per companyia. 

PROMOCIÓ ECONÒMICA

L consultora interface contractada per l’ajuntament, donarà suport les firmes

Silvia Díaz | Pla d’en Coll
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Una quinzena d’empreses participa en 
el pla de millora de la competitivitat

 

El conseller d’Innovació, Uni-
versitat i Empresa de la Gene-
ralitat de Catalunya, Josep Hu-
guet, impartirà l’1 de març una 
conferència a la Casa de la Vila 
(10h) sobre innovació, comerç 
i empreses, per donar a conèi-
xer a Montcada les polítiques 
de l’executiu català en matè-
ria de comerç, arran la recent 
aprovació de la nova llei que el 
regula. Huguet, que abans de 
l’acte signarà el Llibre d’Honor 
del consistori, estarà acompa-
nyat per l’alcalde, César Arri-
zabalaga (PSC), i el regidor de 
Comerç, Joan Carles Paredes 
(CiU) | SD

Huguet visita Montcada

La Fundació Tallers de Catalunya 
oferirà a Montcada el servei  
d’inserció laboral de persones 
amb discapacitat que poden tre-
ballar en empreses ordinàries. 
L’organització va signar un acord 
el 17 de febrer amb l’Ajuntament, 
a través del qual farà servir les 
instal·lacions de Promoció Econò-
mica (Alt de Sant Pere, 73), per 
desplegar aquest operatiu, que té 
com a objectiu acostar als usua-
ris la possibilitat de trobar feina. 
“Col·laborarem amb Promo-
ció Econòmica en l’intercanvi 
d’informació sobre els usuaris 
amb discapacitat així com en 

l’assessorament a les empreses 
sobre la Llei d’inserció de dis-
minuïts”, ha indicat el gerent de 
l’organització, Ricard Matas. 
La Fundació Tallers és una entitat 
privada sense ànim de lucre que 
fa 21 anys que es dedica a la in-
serció sòciolaboral de les persones 
que conviuen amb algun tipus de 
discapacitat, especialment de les 
de tipus psíquic i de grau sever. 
En el seu pla de descentralitza-
ció dels seus serveis a Barcelona, 
l’organisme ha obert una seu a 
Santa Coloma de Gramenet, Ba-
dia del Vallès i ara, a Montcada, 
que podria posar-se en marxa el 
pròxim mes de març. 

NOU SERVEI

L’entitat es dedica a la inserció laboral dels discapacitats

Silvia Díaz | Redacció
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La Fundació Tallers 
tindrà una seu local 

 

La Diputació de Barcelona ha concedit a l’Ajuntament un crèdit 
d’1.164.000 euros dins del Programa de Crèdit Local, que es destinaran 
a inversions i dels quals 162.306 euros seran en concepte de subvenció. 
Aquest programa és un instrument de cooperació econòmica municipal 
fruit d’un conveni entre la Diputació i Caixa Catalunya mitjançant el qual 
gairebé la totalitat dels ajuntaments de la província han accedit a crèdits a 
baix interès per poder realitzar inversions municipals | SD

Montcada Centre Comerç (MCC) organitza el 7 de març la 13a edició de 
la Fira de liquidacions, dedicada a finalitzar amb el termini de rebaixes 
d’hivern i donar sortida als productes de temporada de les botigues que hi 
participen. La Fira es durà a terme al carrer Major, de 10 a 14h i, a banda 
de l’activitat comercial, també hi haurà inflables per a la mainada. Les fires 
d’hivern i d’estiu –que tenen lloc al setembre– són iniciatives de l’MCC per 
promocionar les vendes als establiments del municipi  | SD

>  Arriba la tretzena Fira de liquidacions

> Crèdit de la Diputació per fer inversions

El regidor de Promoció Econòmica (dreta) durant la presentació del pla de competitivitat

Matas (esquerra), de la Fundació, amb l’alcalde i el regidor de Promoció Econòmica

L’Ajuntament ha refet el talús existent al bloc Jacint del barri de Can Cui-
às. L’actuació ha consistit a condicionar l’espai i col·locar-hi vegetació i a 
ampliar la vorera del carrer Circumval·lació en aquest tram. Els treballs 
els ha fet l’empresa Acicsa, per un import de 37.500 euros | SD

> L’Ajuntament arrenja el talús del Bloc Jacint

> Cinc detinguts per robatoris a comerços
Els Mossos van detenir a mitjan febrer cinc persones per la seva presump-
ta vinculació amb una seixantena de robatoris a establiments comercials 
a Barcelona i Girona i municipis del voltant de les dues capitals catalanes, 
entre ells, Montcada i Reixac. Als arrestats se’ls imputa més de 60 roba-
toris, tres dels quals són amb violència i intimidació, i robatoris i furts de 
vehicles. La investigació dels Mossos va arrencar al 2009, quan van co-
mençar a produir-se els incidents, i es calcula que l’import dels robatoris 
ascendeix a prop de 300.000 euros | SD
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El procés per dotar Montcada de 
xarxes de carril bici comença a 
prendre forma. L’Ajuntament ha 
licitat el projecte de construcció 
de la Ronda de les escoles, per un 
pressupost de 201.770  euros, pro-
vinents del Pla Únic d’Obres i Ser-
veis (PUOSC) del 2009, fons que 
atorga la Generalitat. L’objectiu 
d’aquesta iniciativa és enllaçar a 
través d’un carril bici els equipa-
ments existents i futurs del Pla d’en 
Coll: el CAP Les Indianes, el pave-
lló Miquel Poblet, Montcada Aqua, 
La Salle, la biblioteca Elisenda de 
Montcada i el futur institut. La 
Ronda tindrà una longitud aproxi-
mada de 1.100 metres i una ampla-
da variable segons el tram. 

L’origen del projecte neix en el si 
del col·lectiu Montcada en Bici, 
que va prposar a l’Ajuntament fa 
uns anys un projecte que enllacés 
els equipaments del Pla d’en Coll 
a través d’una xarxa que, en un 
futur, també permetés prolongar-la 
fins a la resta de barris del municipi. 
“Vam detectar que la seva pro-
posta encaixava amb el nostre 

projecte de crear una xarxa de 
carrils bici per tot el municipi i 
per això l’hem tirada endavant”, 
ha explicat la regidora de Medi 
Ambient, Eva Gonzalo (PSC). 
Segons el projecte municipal, el 
traçat discorrerà pels carrers Pla 
de Matabous, Castelló, Camí de 
la Font Freda, Girona, Tarragona, 
Barcelona, passatge Menorca i ca-
rrer d’Alacant. Tots els carrils bicis 
seran de doble sentit a excepció de 
Girona i Tarragona. El pla preveu 
l’adopció de tres tipus de vies ci-
clistes atenent a les característiques 
dels carrers. Al passatge Menorca 
hi haurà una zona de circulació on 
els vianants tindran prioritat en 
tota la calçada però estarà permès 
l’ús de la bicicleta. “Tota la xarxa 
estarà senyalitzada per facilitar 
l’accés als punts d’interès i dispo-
sarà dels elements de seguretat 
necessaris”, ha manifestat l’edil. 

Montcada en Bici. El col·lectiu ha 
rebut amb satisfacció la construcció 
de la Ronda, que incorpora la ma-
joria de les seves aportacions. “Vo-
líem recuperar la idea del camí 
escolar, que els infants anessin a 
classe caminant o en bici i apar-
car així el cotxe”, ha dit Andrés Ju-
lián, membre de Montcada en Bici, 
que creu que per donar difusió del 
projecte s’hauria de comptar amb la 
complicitat dels centres educatius. 
De tota manera, el grup considera 
que encara queda molta feina a fer 

en el procés de donar prioritat als 
vianants i als ciclistes per sobre 
dels cotxes. “En obres fetes re-
centment es podria haver apro-
fitat per instal·lar carrils bici”, ha 
indicat un altre membre del grup, 
Joan Reboreda, en referència a ac-
tuacions com la remodelació del 
carrer Lleida, el pas soterrani de 
Frederic Mompou o els vials nous 
de Mas Duran. 
Montcada en Bici opina que la 
xarxa ciclable que l’Ajuntament 
preveu fer amb fons estatals per-
metrà pacificar l’espai que utilitzen 
els vianants, els automòbils i els 
ciclistes.  

Societat
laveu.cat/societat

NoU INSTITUT MIRÓ
La plataforma que reclama 
la construcció del centre no 
descarta fer mobilitzacions

PoRTAL D’ENTITATS
Les associacions disposen 
d’una nova eina per millorar els 
seus espais web

pàg. 16 pàg. 18

MOBILITAT

Silvia Díaz | Pla d’en Coll

La implementació de carrils bici a Montcada 
començarà amb la Ronda de les escoles
El projecte de construcció de la xarxa que enllaçarà els equipaments sanitaris i educatius del pla d’en coll està en procés de licitació

El projecte de la Ronda de les escoles és el punt de partida de la dotació al municipi de xarxes de carrils per promoure l’ús de la bicicleta

El carril connectarà 
el CAP Les Indianes, 
el pavelló, Montcada 
Aqua, el nou institut i 
la biblioteca Elisenda

Montcada serà un dels municipis amb ‘boxing’

L’Entitat Metropolitana del Trans-
port (EMT) ha presentat un sis-
tema d’aparcament de bicicletes, 
denominat boxing, que consisteix 
a instal·lar blocs metàl·lics amb 
compartiments per tal que cada 
bicicleta resti guardada mentre el 
propietari no la fa servir. 
L’EMT farà extensiu aquest pro-
jecte a una vintena de pobla-
cions, entre elles, Montcada, on 
es preveu col·locar dues esta-
cions, amb un total de 28 places. 
Les caixes tindran una longitud 

de cinc metres i es construiran 
amb metall foradat per assegurar 
una ventilació correcta. Per fer 
servir aquest sistema, els usuaris 
hauran de disposar d’una targe-
ta magnètica identificativa, que 
s’obtindrà pagant prèviament 
una fiança de 35 euros l’any.
L’organisme metropolità ha im-
pulsat aquesta iniciativa per 
fomentar el ciclisme en els mu-
nicipis de la seva demarcació, 
aportant als usuaris llocs segurs 
on deixar les bicicletes | SD
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INSTITUT M. MIRÓ

El 2 de març la Generalitat podria donar llum verda a l’edifici

La Plataforma en defensa 
del projecte no descarta 
iniciar mobilitzacions

La Plataforma creada per l’AMPA 
i l’associació esportiva de l’institut 
Montserrat Miró per reivindicar 
la construcció del nou institut ha 
fixat el 2 de març com a data límit 
a partir de la qual es començaran 
a preparar accions de protesta 
per reclamar la construcció de 
l’edifici, si és que en els acords de 
govern de la Generalitat d’aquell 
dia no s’aprova l’execució im-
mediata del projecte. El conseller 
d’Educació Ernest Maragall, que 
va visitar al gener el centre aprofi-
tant l’acte d’inauguració de l’escola 
Mas Rampinyo, va assegurar que 
l’institut es farà i que tot depèn ara 
de l’aprovació de la despesa per part 
de l’Institut Català de Finances. 
“Segons ens ha comunicat la 
direcció de l’institut, podria ser 
que el 2 de març es donés llum 
verda a la construcció dels qua-
tre instituts que hi ha pendents 
al Vallès Occidental”, va expli-

car el president de l’AMPA, Agus-
tín Fuertes, davant de la vintena 
de persones que va assistir el 18 
de febrer a l’assemblea convocada 
a l’institut. Malgrat el compromís, 
els pares i la junta de l’entitat van 
manifestar el seu escepticisme al 
respecte pel fet que en reiterades 
ocasions s’ha anunciat una data 
que després no s’ha complert. Per 
aquest motiu, la Plataforma co-
mençarà a organitzar-se per si fos 
necessari passar a la mobilització. 

Més difusió. La primera tasca del 
col·lectiu serà la creació de canals 
d’informació (d’entrada ja s’ha 
creat un correu de contacte nouins-
titut@terra.es) per donar a conèixer 
a la població a problemàtica de 
l’institut, avui dia obsolet, i la ne-
cessitat de construir un nou centre. 
Després vindran, si s’escau, les ac-
cions de protesta. De moment, el 
3 de març es farà una nova assem-
blea, a les 19.30h a l’institut.

Pilar Abián | Montcada Nova

 L’escola Reixac i l’institut Miró, els més sol·licitats
La Regidoria d’Educació ha tancat el 
període de preinscripcions escolars 
i la demanda de primària i secun-
dària s’ha adequat força a l’oferta, 
a excepció d’algunes escoles de 
la zona centre. Un total de 379 in-
fants estan preinscrits a P-3 i 295 
joves, a primer d’ESO. Al sector on 
s’esperava una major demanda en 
primària, a la Font Pudenta i Terra 
Nostra –que tenen com a centre de 
referència el Mitja Costa–, només hi 
ha una sol·licitud de més (26). Les 
escoles amb major nombre de de-

mandes són el Reixac, el Sagrat Cor 
i La Salle. Al Viver i al Font Freda, 
la demanda supera lleugerament 
l’oferta, mentre que a l’Elvira Cuyàs, 
a El Turó i a Mas Rampinyo encara 
hi ha places disponibles. 
A secundària, l’institut més sol·licitat 
i amb excés de demanda és el Miró,  
amb 11 peticions de més. La Salle i 
la branca de secundària del Gines-
ta presenten un lleuger excés de 
sol·licituds i, per contra, a La Ferre-
ria i a La Ribera hi ha vacants, 7 i 
22, respectivament | SD

L’institut té 40 anys d’antiguitat i s’ha quedat petit per acollir l’actual nombre d’alumnes

NOU PROJECTE EDUCATIU

El Reixac participa en una iniciativa per fomentar l’ús de l’anglès
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Més recursos 
per al programa 
d’integració de 
l’escola El Turó

Amb l’objectiu d’assolir la integra-
ció entre els alumnes nouvinguts i 
les seves famílies, l’Ajuntament, a 
través de la Regidoria d’Integració, 
Cooperació i Solidaritat, ator-
garà una partida d’11.700 euros a 
l’escola El Turó per continuar exe-
cutant el projecte ‘Espais de troba-
da, espais de convivència’, que des-
envolupen la direcció i l’AMPA. La 
iniciativa es fa des del 2006 arran 
l’augment del nombre d’alumnes 
nouvinguts, per tal de facilitar-ne 
la seva integració. 

Procés participatiu. Aquests ob-
jectius es materialitzen en tallers 
d’activitats diverses, com cuina, 
dansa, esport i d’altres relacio-
nades amb el coneixement de 
l’entorn. També es creen espais 
de trobada per als infants amb 
actes lúdics vinculats a l’estudi, 
com aules de reforç i un taller 
de contes lligats a l’origen dels 
i les alumnes. Per tal de definir 
les accions a dur a terme, els 
agents implicats duen a terme 
un procés participatiu on ex-
pressen les seves propostes. 

Silvia Díaz | Redacció

L’escola Reixac té aquest curs un 
professor nascut als Estats Units 
que només parla en anglès amb els 
alumnes. És Steve Hagenbuch, un 
jove de Nova York que s’ha aco-
llit a una beca del Departament 
d’Educació de la Generalitat per 
ensenyar el seu idioma als infants. 
De fet, altres centres de Montcada 
ja s’han acollit a aquest projecte 
que té per objectiu millorar el co-
neixement d’anglès dels estudiants 
d’infantil i primària en diferents 
àmbits. En el cas del Reixac, s’ha 
optat per incloure en cinquè i sisè 
part de les assignatures de ciències i 
plàstica en l’idioma estranger. 
Malgrat que l’Steve només hi està 
mitja jornada, l’escola ha intentat 

que tots els cursos tinguin el pri-
vilegi en algun moment d’entrar 
en contacte amb una persona que 
té l’anglès com a llengua materna. 
“Estic impressionat amb els in-
fants pel gran interès que mos-
tren”, ha indicat el professor nord-
americà. 
Per la seva banda, el departament 
d’anglès del Reixac –format per Isa-
bel Muñoz, Nancy Juailler i Mònica 
Rius– coincideix a destacar que “és 
molt beneficiós per a tots, alum-
nes i professors, poder conviure 
amb una persona de parla angle-
sa”, opina Muñoz, qui ha avançat 
que per al curs vinent tornaran a 
sol·licitar el suport d’un jove com 
l’Steve, tot i que reconeix que no 
serà fàcil repetir l’experiència.

Sílvia Alquézar | Montcada

Els alumnes sempre han de parlar en anglès amb l’Steve Hagenbuch, al centre de la imatge
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ENTORN NATURAL

Un estudi del consorci que gestiona l’espai indica que només el 0,5% dels usuaris prové del municipi

Montcada és la població que menys 
visita o fa ús del parc de Collserola

Els usuaris del parc de Collsero-
la que provenen de Montcada i 
Reixac només representen el 0,57% 
del total, convertint-se així en el 
municipi amb terrenys a l’espai 
natural que menys usuaris hi apor-
ta. Aquestes dades s’extrauen de 
l’estudi ‘Freqüentació i Mobilitat 
dels Usuaris del parc de Collse-
rola’, encarregat pel Consorci que 
gestiona l’espai natural i la Fun-
dació Abertis a l’Institut d’Estudis 
Regionals i Metropolitans de la 
Universitat Autònoma de Barcelo-
na, elaborat en base a entrevistes a 
3.619 usuaris del parc, fetes entre 
els anys 2007 i 2008. 
Segons l’informe, el dos milions de 
visitants anuals de l’espai el con-
verteixen en el referent del lleure a 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
L’estudi indica que les poblacions 
que aporten més visitants són Bar-
celona, Sant Cugat i Cerdanyola, 
que el perfil d’usuari majoritari és 
el d’home entre 25 i 44 anys que hi 

va més d’un cop a la setmana i en 
horari de matí preferiblement. Amb 
239 hectàrees de terreny a Collse-
rola, Montcada té com a atractius 
la zona de Can n’Oller (Terra Nos-
tra) i el parc de Can Cuiàs. 

Opinions. La regidora de Medi Am-
bient de Montcada, Eva Gonzalo 
(PSC), reconeix que el municipi 
històricament ha mirat més cap a 
la serralada de Marina “per bus-
car llocs on passejar, fer sortides 
en famíliars o practicar esport, ja 
que els accessos estan més aprop 
del centre”. L’edil considera que el 
parc de Collserola el fan servir més 
aviat els ciclistes de muntanya.
Per la seva banda, Montcada en 
Bici acostuma a organitzar sortides 
pels entorns naturals, però a hores 
d’ara no n’ha fet cap per Collsero-
la. “Els accessos des de Montca-
da són perillossos, perquè estan 
envoltats de carreteres i de brutí-
cia”, ha explicat Andrés Julián, del 
col·lectiu. Aquesta opinió és com-

partida pel grup de BTT de l’AV 
de Terra Nostra, que explica que 
“les famílies del barri acostumen 
a entrar a Collserola per Cer-
danyola, que disposa d’accessos 
més segurs”, ha explicat Juan Ro-
dríguez, membre d’aquest grup.
Entitats com l’ADF de Montcada, 
especialitzades en les zones naturals 
i forestals, constaten que els mont-

cadencs fan servir més els espais 
propers a la serralada de Marina 
“malgrat que les connexions no 
són especialment bones”, ha in-
dicat Eduard Martín, membre de 
l’entitat. De tota manera, l’ADF 
creu que molts montcadencs mar-
xen del terme municipal per gaudir 
de la natura i trien espais com Sant 
Llorenç del Munt. 

Silvia Díaz | Redacció

Un grup de famílies usuàries del parc de Collserola fent un passeig per l’entorn natural

L’Ajuntament 
vol que el PEIN 
de Collserola no 
deixi fora el Turó

L’Ajuntament de Montcada i Reixac 
ha presentat una al·legació a la Di-
recció General de Medi Ambient 
per tal d’incorporar els terrenys si-
tuats al Torrent de Can Tapioles –a 
banda i banda de la C-58– a la pro-
posta de parc natural de Collserola 
“per superar l’aïllament i evitar 
la fragmentació i la pèrdua dels 
espais agroforestals que hi con-
té”. El consistori ha explicat que ha 
dut a terme les gestions adminis-
tratives i urbanístiques oportunes 
per assegurar la continuïtat física 
dels espais públics. 
Malgrat que la declaració de parc 
natural recull la voluntat munici-
pal de conservació de l’espai ten-
int en compte la inclusió del Turó, 
existeix una discontinuïtat entre 
aquest i el massís principal de 
Collserola, marcada pel pas de la 
C-58. En aquest sentit, el projecte 
de carril bus-VAO de l’autopista 
inclou la redacció d’un projecte de 
passera de fauna, a mode de fals 
túnel per sobre de la mateixa auto-
pista, que unirà els dos àmbits de 
la serra i reforçarà la connectivitat 
ecològica. 

Silvia Díaz | Redacció
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Les associacions que han creat 
un espai propi a través del portal 
d’entitats de Montcada i Reixac 
–allotjat al web de l’Ajuntament, 
www.montcada.cat– disposen 
d’un nou programa informàtic 
que els permetrà incorporar-hi 
millores. L’eina cliCportal fa pos-
sibles noves opcions de disseny, 
millores en el tractament de les 
imatges, la incorporació de vídeo 
i la publicació de taules i altres 
elements de caire intern, com 
una nova gestió de la base de da-
des dels membres de les entitats. 
La Regidoria de Participació Ciu-
tadana, departament que promou 
el portal –que gestiona l’empresa 
Faktotum–, ha convocat un acte 
de presentació de l’eina infor-
màtica per al dia 6 de març a 

la Casa de la Vila, de 10 a 13h, 
adreçada a les associacions que 
ja fan servir el portal i també a 
aquelles entitats interessades a 
participar-hi per primer cop. La 
trobada servirà per aclarir els 
dubtes que puguin sorgir sobre 
el nou programari. En funció de 
les dificultats que s’hi trobin, Par-
ticipació Ciutadana organitzarà 
altres sessions formatives.

Exemples. L’AMPA del CEIP Mas 
Rampinyo va decidir crear un espai 
web propi al portal municipal per 
donar-se a conèixer. “ L’escola és 
nova i vam veure que Internet és 
una bona eina per intercanviar 
informació, especialment amb 
les famílies del col·legi”, ha expli-
cat el president de l’associació, Ser-
gi Balmaseda, qui ha avançat que 

l’AMPA té intenció d’incorporar 
pròximament un fòrum al web. 
L’AE Elvira-La Salle ha creat un 
espai al portal “bàsicament per 
tenir informats els membres del 
club de l’evolució dels partits, 
dels canvis en les jornades o de 
cursos”, ha explicat la presidenta 
de l’entitat, Cristina Iniesta, qui 
considera que el web els està do-
nant bons resultats.  
Un total de 68 entitats locals parti-
cipa actualment al portal d’entitats, 
un projecte promogut al 2006 per 
la Diputació de Barcelona per 
crear un macroespai web a nivell 
provincial. Montcada va ser un 
dels 10 municipis que va decidir 
participar primer en aquesta ini-
ciativa, que compta ja amb més de 
1.500 entitats barcelonines adheri-
des, de 45 localitats. 

Una nova eina informàtica permet 
incorporar millores a l’espai web

adimir i el cB Montcada hi han presentat sengles iniciatives

Algunes de les il·lustracions de la primera exposició de dibuixos que Adimir va muntar al 2008

Silvia Díaz | Montcada
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PROJECTES SOCIALS

Dues entitats opten a  
ajuts de Caixa Tarragona
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Dues entitats locals, Adimir i el 
Club Bàsquet Montcada, han pre-
sentat un projecte al programa Tu 
Ajudes, que convoca Caixa Tarra-
gona per col·laborar amb entitats 
vinculades als àmbits socials. La 
proposta d’Adimir s’anomena A 
l’escola tots aprenem... de forma 
diferent i està adreçada a infants 
amb necessitats educatives espe-
cials escolaritzats a Montcada. “La 
nostra finalitat és la recerca de 
nous mètodes psicopedagògics 
per adequar el material educatiu 
a les capacitats dels infants amb 
necessitats especials”, ha explicat 
Ana Ballesta, d’Adimir. 
El Club Bàsquet Montcada, per 
la seva banda, hi ha presentat un 
projecte de promoció del bàsquet 
a les escoles especialment per als 
col·lectius socials més desafavorits. 
“Volem fer extensiu l’esport i 

que el màxim nombre d’infants 
hi tingui accés, sobretot en els 
temps de crisi que corren”, ha 
explicat la presidenta de l’entitat, 
Rosa Olivares.
Seran els clients de la caixa els que 
escullin els projectes que rebran el 
finançament a través de vots que 
s’obtenen en funció dels punts acu-
mulats. El termini per votar anirà 
de l’1 de març al 15 d’abril, a través 
del web de Caixa Tarragona.  

Exposició. La comissió de necessi-
tats educatives especials (CNEE) 
i Adimir organitzen del 9 al 21 de 
març una exposició a la Casa de la 
Vila dels dibuixos d’alumnes de les 
escoles locals inspirats en els quatre 
contes d’Adimir amb els quals els 
centres treballen l’educació en la di-
ferència. El dia 18, a les 18h, tindrà 
lloc l’acte de lliurament de diplo-
mes per als col·legis participants.

Silvia Díaz | Redacció

prop d’una setantena d’entitats forma part de l’espai municipal dedicat a l’associacionisme

Josep M. Pons, en primer terme, de l’Agrupació de pessebristes, va participar al darrer curs de formació en webs, fet el passat mes d’octubre

 

> La ràdio recupera la programació en FM
Montcada Ràdio (104.6fm) torna a emetre amb normalitat en freqüència 
modulada després d’efectuar els treballs per reparar els incidents en el centre 
emissor, situat Turó de Vista Rica, que van obligar a suprimir-ne la programació 
durant dues setmanes. “Hem aprofitat aquest parèntesi per millorar la qualitat 
del so”, ha explicat el director de la ràdio, Lluís Maldonado, qui ha agraït la tasca 
de la Brigada Municipal, en l’acondicionament de l’entorn de Vista Rica | SD

> Teatre solidari en suport al poble d’Haití
El grup de teatre extraescolar del col·legi 
Mitja Costa ha destinat la recaptació de 
l’obra Una de vampiros, que es va repre-
sentar el 21 de febrer al Gran Casino de 
Terra Nostra, als damnificats pels terratrè-
mols d’Haití. Entre les entrades i les dona-
cions del públic, es van recollir 218 euros. 
L’obra, escrita per Francisco García, la van 
protagonitzar cinc alumnes de l’escola | PA pi
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> Eleccions al Casal de la Mina
L’associació del Casal de la Gent Gran Casa de la Mina, que gestiona 
l’equipament del parc de les Aigües, ha convocat eleccions per renovar 
la junta de l’associació que gestiona l’equipament. La data prevista és el 
18 de març, a les 16.30h. Per a més informació, els interessats es poden 
adreçar al Casal | SD
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8 DE MARÇ

La crisi i el treball marquen els actes de Montcada i Reixac

La situació econòmica 
posa en risc llocs de 
feina ocupats per dones

‘Aquí treballa una dona’ és el lema 
de les activitats que es duran a 
terme a Montcada amb motiu del 
Dia Internacional de la Dona Tre-
balladora, que es commemora el 
8 de març. Aquest eslògan pretén 
reivindicar la importància que les 
dones mantinguin la seva ocupació 
en el context actual de crisi econò-
mica. “Ara ens trobem en una 
situació de risc perquè sembla 
més important preservar el lloc 
de feina de l’home que no pas 
el de la dona; sempre s’ha vist 
l’ocupació femenina com un su-
port a l’economia familiar i no 
com un signe d’independència 
i d’autoestima”, ha manifestat la 
regidora de Dona i Igualtat, M. 
Teresa Gallego (PSC), qui també 
alerta que si les dones deixen la 
feina “perdrem totes les fites que 
havíem aconseguit sobre corres-
ponsabilitat familiar”. Segons les 
dades de l’atur, al gener del 2010 
hi havia 3.063 persones en situació 

de desocupació, de les quals 1.406 
eren dones. La Regidoria ha in-
format que només un 54% de les 
dones en edat de treballar estan ac-
tives o bé buscant feina –en el cas 
dels homes, la xifra puja al 70%– 
el que suposa que gairebé l’altra 
meitat no han entrat en el mercat 
laboral. 

Actes. El programa de Montcada, 
organitzat per l’Ajuntament i les 
entitats de dones, arrenca el 4 de 
març amb la projecció a la Casa 
de la Vila (17h) de Cosas que 
diría con sólo mirarla, de Rodri-
go García (2000). El film explica 
com cinc dones d’un barri de Los 
Ángeles volen reordenar la seva 
vida. La pel·lícula també es po-
drà veure el 8 de març a l’Escola 
d’Adults (Reixagó, 5), a les 15h. 
El dia 5 tindrà lloc un recital de 
cant i poesia a l’Auditori (20h) a 
càrrec dels alumnes del curs de 
cant de la Regidoria de Cultura. 
L’acte central es farà el dia 10 a la 

Casa de la Vila (19h) i consistirà 
en una xerrada sobre les oportu-
nitats que ofereix a les dones la 
situació de crisi, a càrrec de Fina 
Rubio, presidenta de SURT Fun-
dació de Dones. 
El dia 12 hi haurà un espectacle tea-
tral a l’Auditori (22h), amb el títol 
De música i d’homes, i el 13, el tra-
dicional sopar del Grup de Dones 
de Can Cuiàs, que tindrà lloc al 
restaurant Sant Lluc. Les reserves 
s’han de fer al Centre Cívic, trucant 
al telèfon 935 758 705. El programa 
clourà el 16 de març amb una tro-
bada intercultural de dones al Cen-
tre Cívic La Ribera (18h). 

Silvia Díaz | Redacció
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Dona i Igualtat alerta sobre el perill que les dones facin un pas enrere en el mercat laboral

Exposició per 
trencar amb els 
estereotips de la 
immigració

La Regidoria d’Integració Social, 
Cooperació i Solidaritat presentarà 
al Kursaal una exposició per com-
batre els prejudicis vinculats a la 
immigració i la diversitat cultural. 
Es tracta de ‘Viatge a Tatinutropo’, 
una mostra impulsada pel Consell 
Comarcal del Vallès Occidental 
que parla sobre el procés migratori 
des del punt de vista de les perso-
nes que el viuen, per tal de des-
fer rumors que corren al voltant 
d’aquestes persones i col·lectius. 

Contingut. ‘Viatge a Tatinutropo’ es 
podrà visitar a l’equipament de Can 
Sant Joan (Masia, 39) de l’1 de març 
al 4 d’abril. La inauguració tindrà 
lloc el 4 de març (19h) i comptarà 
amb una sessió explicativa. Els 
dies 16 i 23 hi haurà dues visites 
guiades més, d’una hora i mitja 
de durada, a les 18h. La mostra 
explica les etapes del procés migra-
tori, els prejudics i estereotips més 
comuns vinculats als immigrants, 
les similituds i diferències entre els 
nouvinguts i la població autòctona 
i les diferents maneres de viure el 
procés migratori, entre d’altres.

Silvia Díaz | Redacció

 ‘Cafè de les dones’

La Regidoria de Dona i Igualtat 
fa un balanç positu del primer 
‘Cafè de les dones’, fet el 10 de 
febrer a la Casa de la Vila. Una 
vintena de dones va assistir a 
la xerrada sobre la recerca de 
feina que van fer les tècniques 
de Promoció Econòmica Luisa 
Casado i Isabel Olivares. D’altra 
banda, al tancament d’aquesta 
edició tenia lloc la primera tro-
bada per crear un grup de do-
nes a Can Sant Joan | SD
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>Editorial
Arreu en bici

Llei antitabac
L’Estat i la Generalitat anuncien un 
enduriment de les lleis fins arribar 
a  la prohibició total de fumar als 
establiments hostalers. Argumen-
ten raons sanitàries, que afectarien 
tant la clientela com els treballadors 
d’aquests negocis. Però, alhora, i sen-
se cap mena d’escrúpols, permeten la 
venda lliure de tabac. Sense traves. La 
qual cosa du l’Estat a contradir-se de 
manera flagrant: si el tabac és tan do-
lent, per què es permet la seva comer-
cialització? Potser perquè es generen 
molts recursos en forma d’impostos?
L’Estat i la Generalitat, que van del bra-
cet en aquesta creuada, aboquen amb 
la seva política amenaçant milers de 
famílies al neguit i a les pors sobre allò 
que pot passar. Potser els polítics volen 
carregar-se l’hostaleria, una de les loco-
motores de l’economia nacional? Fins 
ara hem complert rigorosament les nor-
matives establertes. En què quedaran 
les inversions fetes per condicionar bars 
i restaurants? Qui retornarà els diners 
als empresaris, si es promulga la “llei 
seca” del tabac? No se n’adonen que 
poden ferir de mort el sector?
Els polítics han plantat un núvol ben 
negre damunt de l’hostaleria. Hi insis-
teixen, tot i conèixer el que ha passat 
a Irlanda, l’únic país on impera la pro-
hibició total de fumar als establiments 
hostalers. El resultat? Milers de locals 
tancats i un gran nombre de treballa-
dors a l’atur. Els hostalers no ens estem 
de braços creuats davant l’atac de l’ad-
ministració. Lluitem perquè ens hi va la 
feina i el pa dels nostres fills. Volem una 
Catalunya capdavantera en el sector de 
l’hostaleria, un país tolerant que respec-
ta les lleis. No una farsa on es canvien 
les normes cada dos per tres.
Afortunadament som molts els hostalers 
i ens acompanyen els nostres clients en 
aquesta lluita de David contra Goliat. 
Demanem als polítics que reconsiderin 

la seva posició i dialoguin. Parlant, la 
gent s’entén. Imposant, no hi haurà en-
tesa. Si qui mana no negocia, si aplica 
l’ordeno i mano, demanarem nous inter-
locutors i exigirem cessaments.

Enric Gené
President de  la FIHR

¿Párquing de Cerdanyola?
Son las 7.15h, salgo de casa y en la 
calle me encuentro una chica intentan-
do aparcar en un hueco de reducidas 
dimensiones. Viendo las dificultades 
que tiene, la ayudo y cruzamos unas 
palabras. Me dice que viene de Cer-
danyola a coger el tren ya que en esta 
estación le sale más barato por el cam-
bio de zona ferroviaria. Me despido de 
ella gentilmente, pero veo que siguen 
llegando coches intentando aparcar. 
Todas las calles de los alrededores de 
la estación (Montsant, Monistrol...) es-
tán llenas de vehículos y ¡sólo son las 
7,20h! Estos vehículos permanecerán 
todo el día hasta las 20 o las 21h, 
cuando lleguen sus propietarios en 
tren y vuelvan a casa. Todo esto puede 
parecer normal, pero en Terra Nostra, 
que siempre se ha caracterizado por la 
tranquilidad, nos desborda. Encima,  
Adif nos ha puesto un mamotreto de 
estación ferroviaria (de dudosa cali-
dad, a mi parecer) por la cual hemos 
soportado molestias durante más de 
un año. Menos mal que viene el fin de 
semana y todo vuelve a la normalidad. 
Los coches aparcados son los de los 
vecinos y hay sitio para todos... Hasta 
el lunes, que volverá a ser el párquing 
de Cerdanyola y cercanías.

Josep Vendrell
Terra Nostra

Policía Local aburrida
Mi más enérgica repulsa para la Policía 
Local de Montcada i Rexac. En actos 
como el que describiré creo que deja 
bastante que desear. Hemos recibido 

una denuncia de 90 euros por perso-
na (y eran 8) por jugar a pelota en el 
parque de Ca n’Oller. Lo fácil, entiendo, 
hubiese sido avisarlos para que dejasen 
de hacerlo en el caso que realmente 
molestasen, ya que en la denuncia no 
consta el nombre de la o las personas 
que se quejaron. Es lamentable que, 
habiendo lo que hay hoy en día por la 
calle, se pierda el tiempo en denunciar 
a chavales por estos hechos. También 
recordar a la Policía Local que, si para 
recuperar la pelota que les quitaron, te-
nemos que enviarles una denuncia con 
lo que cuesta dicho balón.

Antonio Sangüesa
Terra Nostra

¡Proyectos aprobados!
Carril bici para conectar los barrios: 
500.000 euros. Reformar el Casal de 
la Mina: 439.440 euros. Reformar 
el Casino de Terra Nostra: 382.045 
euros. Programas sociales: 700.000 
euros. Modernizar la administración: 
556.000 euros. Y Can Pomada, ¿cuán-
do la van a reformar? ¿cuándo no po-
damos salir de ella? Cada año envío 
quejas a La Veu y tengo constancia 
que saben como está el camino y que 
no lo quieren arreglar, supongo que 
por temas políticos y económicos.
Del último arreglo o chapuza hace ya 
más de un año e incluía clavos que nos 
pinchaban las ruedas. Ahora ya tene-
mos de nuevo un montón de agujeros 
que nos van a destrozar los coches. Eso 
¿quién nos lo va a pagar? ¿entrará en los 
proyectos aprobados? Porque ahora el 
acceso sólo se arregla cuando nos que-
jamos. Me avergüenza leer en qué se va 
a emplear tanto dinero y  que a nuestro 
camino –ni taxistas ni médicos quieren 
venir a Can Pomada–, no destinan ni un 
euro. Pero ¡eso sí!, la contribución y el 
impuesto de circulación no se olvidan 
de cobrarlos. Vecinos ¿qué tal si ese 
dinero se ingresa en una cuenta y has-

ta que el Ayuntamiento no se acuerde 
de nosotros no hacemos el pago? Son 
muchos euros ¡eh! Espero ver prontito 
gente arreglándonos el camino, así tam-
bién crearemos puestos de trabajo.

Carmen Barrientos
Can Pomada

Pisos per a joves
La meva carta és per posar en evidèn-
cia com es treballa en obres públiques 
a Catalunya, concretament a la promo-
ció de pisos de lloguer per a joves que 
s’ha fet a Mas Duran. Els pisos estan 
construïts des de l’any 2008 i la gent 
que ens vam apuntar vam estar insistint 
durant mesos a la promotora, en aquest 
cas Adigsa, sobre el dia del sorteig. La 
resposta sempre era que no sabien res. 
El sorteig no es va fer fins a mitjans 
d’octubre del 2009 i els “afortunats” 
vam tenir la gran oportunitat de gaudir 
d’una jornada de portes obertes el pri-
mer dissabte de febrer, d’11 a 13h.
Amb tota la nostra alegria vam convidar 
les nostres famílies. Però a les 11h no 
hi havia cap responsable de la promo-
ció. Més tard, ve la regidora d’Habitatge 
de Montcada i Reixac excusant-se per-
què encara no podem tenir les nostres 
claus per problemes amb Endesa. No 
passa res, nosaltres el que volem és 
veure el nostre pis. Però la coordinació 
entre l’Ajuntament i promotora és tan 
bona que s’obliden de portar la clau 
d’accés als pisos superiors i, com no 
funciona la xarxa elèctrica, no es pot 
pujar en ascensor. Truquen el responsa-
ble però està fora, de cap de setmana. 
No existeixen més claus? Doncs no. I 
aquí és quan ve la millor part: la porta 
d’accés s’obre a base de cops de peu. 
Vull expressar el meu descontentament 
i el de la resta d’afortunats per l’espera 
d’aquesta promoció i per les formes en 
què s’està portant tota aquesta història. 

Lluís Galán
Mas Rampinyo

Avui dia, moure’s en bicicle-
ta per Montcada i Reixac és 
més aviat un esport de risc. 
No hi ha carrils habilitats, ni 
tampoc unes condicions mí-
nimes quant a seguretat que 
estimulin a desplaçar-se en 
aquest mitjà pel municipi. 
Ara, amb el projecte que es 
vol fer aprofitant els Fonts Es-
tatals, sembla que, per prime-
ra vegada, hi ha una voluntat 
ferma perquè realment se’n 
promogui el seu ús. Es crearà 
una xarxa ciclable que inclou-
rà la ronda de les escoles, una 
iniciativa del col·lectiu Mont-
cada en bici, amb l’objectiu 
de connectar els equipaments 
del Pla d’en Coll. 
Allà on sigui possible hi haurà 
carrils específics per als ci-
clistes però, en alguns punts, 
aquests hauran de compartir 
les vies que ara ocupa ple-
nament el trànsit rodat o bé 
espais on la prioritat és per 
als vianants. Caldrà, per tant, 
incidir molt en l’educació vià-
ria i fer campanyes de cons-
cienciació que facin possible 
la convivència i el respecte 
mutu. També serà necessari 
potenciar els punts on aparcar 
les bicicletes, avui dia gairebé 
testimonials, i aprofitar les no-
ves actuacions urbanístiques 
perquè la reforma o creació de 
nous carrers inclogui la crea-
ció de carrils habilitats.
Anar en bicicleta és, sens 
dubte, una bona manera de 
desplaçar-se per la ciutat. És 
bo per a la salut i per al medi 
ambient i un hàbit que s’ha de 
promoure especialment entre 
els més joves perquè, mica en 
mica, vagi arrelant. Però no 
n’hi ha prou amb invertir un 
any, cal apostar-hi amb força i 
amb perspectiva de futur.

la bústia del lector
laveu.cat/latevaveu
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Fil directe amb l’ajuntament

El proper número, el 12 de març

Per què han talat un de cada dos arbres de la Carretera Vella? I què fa 
una paperera al bell mig del carrer Major, davant de l’Ajuntament i en el 
mig del pas? Míriam Balart

Amb l’objectiu d’augmentar la il·luminació nocturna a la Carretera 
Vella s’han tret 6 arbres que s’han substituït per 6 fanals, ja que els 
que hi ha col·locats a les façanes no donen prou llum. Aquest havia 
estat un suggeriment que fa temps ens havia transmès l’Associació 
de Veïns del barri. D’altra banda, la paperera a què vostè es refereix 
es troba situada en aquest punt perquè estarà aliniada amb les pla-
ces blaves d’estacionament del carrer Major, que finalment tindrà 
espai per a 44 vehicles, un cop se senyalitzin | Sergio Hermoso, 
president de l’Àrea de Política Territorial (PSC)

Pipicán deplorable

el clic

El pipicán situado debajo de la auto-
pista, camino del Font Freda, además 
de sus ridículas dimensiones no tie-
ne puerta y la limpieza brilla por su 
ausencia. ¿Quién se atreve a meter 
su perro ahí? De todos es sabido que 
las enfermedades entran por la nariz y 
además no puedes pasar a recoger los 
excrementos sin llevarte premio en las 
suelas. Todo el espacio de alrededor 
está lleno de excrementos y basuras 
en un sitio por el que pasan a diario 
un montón de niños con sus familias 
camino del colegio. ¿Qué pensarán?
David García
Pla d’en Coll

Participa i envia la teva foto a som@laveu.cat



251a quinzena | Març 2010

portaveus municipals
laveu.cat/la_teva_veu

Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

Carles Guijarro
Portaveu del PSC

Invertir en educació és invertir en futur
No hi ha millor inversió de futur que l’educació. Sa-
bem que amb l’augment de l’educació incrementen 
les probabilitats que les persones se’n surtin davant 
les dificultats, que augmenti el potencial econòmic i 
que millorin les eines col·lectives per adaptar-nos als 
esdeveniments, contribuint a crear una societat més 
vertebrada. Una educació plural, versàtil i útil con-
tribueix a formar ciutadans plurals, versàtils i útils. 
Els socialistes i les socialistes sempre hem cregut 
en l’educació com a arma de futur. Lliurar-nos de 
l’esclavatge de la ignorància és el primer pas per as-
sumir graus més elevats d’autonomia i de llibertat, i 

facilitar els mitjans per l’educació i el coneixement, 
la nostra obligació. A Montcada i Reixac, tenim un 
clar i ferm compromís amb l’educació i la formació 
permanent. Fa escasses setmanes varem inaugurar 
l’escola bressol Can Casamada, l’any passat es va 
rehabilitar gairebé de forma integral l’escola bressol 
Font Freda. Fa pocs dies el conseller d’Educació, Er-
nest Maragall, va inaugurar l’ampliació de l’escola de 
Mas Rampinyo, a la vegada que reiterava el compro-
mís de construir el nou institut Montserrat Miró. La 
xarxa d’equipaments municipals ofereix també tota 
una sèrie de cursos, tallers i formació no reglada que 

contribueix, com el que més, a que les persones pu-
guin millorar les seves habilitats, ampliar el seu horitzó 
de possibilitats i els seus punts de vista. La clau del 
desenvolupament humà i col·lectiu passa per l’edu-
cació. És una variable estratègica de primer ordre. In-
vertir en educació és sempre útil i, en temps de crisis, 
és una oportunitat afegida. Ja no hi ha prou amb els 
molts o pocs anys estudiats, la formació permanent 
és una necessitat i una obligació. És com l’esport, per 
mantenir-te en forma has de practicar-ho al llarg de 
tota la teva vida. L’educació no és una despesa, és 
una inversió per estar en forma, per estar a punt.

Las elecciones que vienen
Por fin le ha tocado el turno a las calles de Mont-
cada. En el pleno del 25 de febrero se aprobarán 
las bases para la adjudicación del asfaltado de 35 
de nuestras calles. Durante los últimos 11 años las 
prioridades del gobierno PSC y CIU han sido otras 
grandes construcciones las que han requerido una 
fuerte inversión, de un gran endeudamiento y de 
un gasto de mantenimiento y puesta en marcha 
que ahora, con la crisis, nuestro Ayuntamiento no 
ha podido asumir.
Durante años, la ciudadanía, las asociaciones y los 
grupos políticos de la oposición habían pedido la 

actuación en calles y aceras del municipio. Aho-
ra seguramente, porque nos encaminamos hacia 
unas nuevas elecciones, se ha decidido afrontar un 
proyecto de asfaltado de calles que se desarrollará 
durante este año y los primeros meses del que vie-
ne, justo antes de las elecciones municipales. 
No se tienen que dejar que las cosas se deterio-
ren tanto, son importantes las nuevas inversiones, 
pero hay que pensar en las obligaciones presu-
puestarias que supondrán su puesta en funciona-
miento y su mantenimiento. Es como el que hace 
un esfuerzo para comprarse un gran coche y luego 

no tiene dinero para pagar el seguro, hacer las revi-
siones anuales o para el cambio de neumáticos. 
Nos gustaría que también se afrontara la mejora 
de las aceras, para que de esta manera los ciuda-
danos podamos desplazarnos más cómodamente, 
no sólo en coche, moto o bicicleta, sino también 
caminando, en silla de ruedas, con el cochecito de 
bebé, con el carro de la compra y, en días de lluvia, 
con el paraguas. Se acercan las elecciones y, por 
la cuenta que les trae, PSC y CIU tienen que es-
cuchar a la ciudadanía.

Crónica de una dimisión anunciada
El concejal de Urbanismo ha sido cesado por el al-
calde. Vaya por delante mi reconocimiento al trabajo 
realizado, a pesar de pertenecer a otra fuerza po-
lítica, no me duele admitirlo . Pero, por lo visto, las 
desavenencias con el alcalde por todos conocidas 
sobre ciertas operaciones urbanísticas llevaron a 
una situación insostenible como miembros del mis-
mo gobierno. La verdad es que en unos momentos 
en los que el urbanismo está siendo noticia porque 
la justicia ha apreciado indicios delictivos en ciertas 
operaciones, un cese así no deja a nadie indiferen-
te. Tengo por costumbre no hacer valoraciones de los 

movimientos internos de cualquier fuerza política pero 
es evidente que estamos hablando de algo más que 
eso, estamos ante el cese de un concejal del gobierno 
local y además presidente del área más importante 
políticamente, la territorial. Esto supone una crisis de 
gobierno que el alcalde ha cerrado en falso. Para él, 
lo menos importante era distribuir las funciones entre 
los restantes concejales, lo prioritario era cesarlo fulmi-
nantemente para reducir así su sueldo. Más tarde ya 
pensará cómo repartir las tareas... ¡Qué triste! 
Se dice que las personas inteligentes son las que tie-
nen la capacidad de rodearse de los mejores y las que 

se los sacan de encima es precisamente porque no 
soportan imaginar que la silla se les tambalea al sen-
tirse totalmente inseguros y en inferioridad de condi-
ciones. Parece que estamos justo ante eso, en vez de 
gobernar en equipo creando un grupo con los mejores 
políticos se apuesta por prescindir de éstos y dar más 
competencias a los que no van a rechistar. Y¿ qué hay 
de CiU, el socio de gobierno? También calladito, ¡que 
la silla bien lo vale!  En resumen: un cese que, no por 
esperado, ha sido menos sorprendente; una dimisión 
que, aunque anunciada, muestra la debilidad absolu-
ta del partido socialista de Montcada i Reixac.

Falta lideratge polític
Montcada necessita lideratge polític per fer front 
al context actual i a la desconfiança que s’ha 
instal·lat en sectors econòmics i socials de la nos-
tra ciutat. Avui paguem les conseqüències d’una 
dinàmica emprada en aquests darrers anys de 
vaques grasses i preocupacions econòmiques 
mínimes, on no s’ha governat sinó que s’ha ma-
nat. Una manera de fer política que ha funcionat 
en aquest anys perquè s’ha tingut el darrera els 
mitjans idonis per vendre com a model de política 
de primera el que era, una desastrossa gestió. I 
no és el mateix governar que manar. Quan un 

mana pot aconseguir tirar projectes endavant en 
tant que els altres fan allò que un desitja, però 
a vegades no perquè ho comparteixin sinó per 
obediència o perquè al darrera hi ha altres tipus 
d’interessos als quals no volen renunciar. I si es 
qüestiona, el que queda és un Bacardit, un Vi-
nyals, una Enriqueta Delgado, un Paco Hierro..., 
o recentment un Jordi Climent, que segons diuen, 
no suava prou la samarreta. Suposem que els que 
sí la deuen suar són els companys de govern.  
Però en aquest moment de recessió econòmica, 
de turbulències a nivell social, de necessitat de 

reforçar valors, el que cal és governar. Per aquest 
motiu Esquerra exigeix lideratge, que es cerqui 
el consens per mobilitzar i donar respostes a les 
necessitats socials, capacitat d’interl·locució i 
obertura, transparència i també modèstia en el 
protagonisme. I si no són capaços de fer-ho, te-
nim un govern que no ens serveix.  No volem una 
mà que dibuixi Montcada, necessitem construir 
Montcada entre tots.

Eva García
Portaveu del PPC

Josep M. González
Portaveu d’ICV-EUiA

1.000.000
D’euros es la xifra que el govern municipal vol 
invertir a Montcada i Reixac en els propers 12 
mesos en un pla de xoc de millora en l’asfaltat 
de carrers. Un pla de xoc que abasta tots els 
barris. Al barri del Mas Duran a Mas Rampinyo 
s’asfaltaran els carrers Pau Casals, Pep Ventura, 
Castells, Passeig de Sant Jordi, Consell de Cent, 
Mozart, Enric Granados i Wagner.
Al centre de Mas Rampinyo, els carrers de la 
Carrerada, Anselm Clavé, part del carrer Alta de 
Sant Pere, Ramón i Cajal, Estanislau Abadal. A 
Santa Maria-Terra Nostra tota l’Avinguda Terra 

Nostra i els carrers Montsant i Antoni Pujades. A 
la Font Pudenta, l’avinguda de la Riera de Sant 
Cugat i el carrer dels Quarters. A Montcada Cen-
tre, els carrers Sant Sebastià, Bogatell, Montiu, 
Julio Garcia i Elionor. A Centre Llevant, els car-
rers Santiago Rossinyol, Bonavista, Provença, 
Rosselló i Larramendi. A Cant Sant Joan, els car-
rers Masia, de la Mina, del Viver, Mina i Besòs.
En l’actual mandat, des de CiU varen fer una 
aposta decidida per invertir en les petites coses 
que afecten els ciutadans en el dia a dia. Amb 
aquest important esforç econòmic el govern 

dóna resposta a molta gent que ens reclamava 
la millora en l’estat dels carrers de Montcada. És 
la millor resposta en temps de crisi econòmica. 
Invertir, invertir i invertir. I, quan sigui possible, 
contractant empreses de casa nostra.

Joan Maresma
Portaveu de CiU

Marta Aguilar
Portaveu d’Esquerra
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Concert de jazz
El grup Shine presenta el seu 
nou treball ‘Heart in Natural 
Extasy’

27 dE fEBrEr, 22.30h
ABi (CoLon, 5)

10 dE MArç, 19h
CASA dE LA ViLA

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
Fins al 21 de març

Exposició
el carnaval 2010 
en imatges

Fins 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

AVI RAMoN
teatre nu
7 de març, 12h  | 
3,5 euros
sala Joan Dalmau

Exposició Viatge a 
tatinutropo
4 de març, 19.30h
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

26 27 28

5 6 72 3 41

8

V.nieto J.relat J.relat

recasens V.nieto V.nietoJ.Vila pardo GuixDuran

GuixDuran J.Vila pardorivas

10 1211
recasens recasens

13 14

                         febrer/març

dia mundial de la dona 
Xerrada sobre dones i feina, a càrrec de Fina 
Rubio (veure més actes a la pàgina 21)

9

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

Taller. De defensa personal, dintre dels 
Divendres a la Carta. Hora: 18h. Lloc: 
Espai Jove Can Tauler.

Cinema. ‘Trainspotting’, de Danny Bo-
yle, amb debat posterior. Hora: 22h. 
Lloc: Abi (Colon, 5).

27 l dissabte
Sortida. Al Natupark de Cerdanyola, 
dintre del programa Dissabte d’esports 
i aventura. Organitza: Espai Jove Can 
Tauler. 

Visita. Al peu de Sant Pere Màrtir. Hora: 
11h. Lloc de trobada: Taquilla del metro 
Palau Reial. Organitza: Fundació Cultural 

Concert. De jazz amb la banda de swing 
Shine. Hora: 22.30h. Lloc: Abi (Colon, 
5). Preu: 7 euros (5 euros per als grups 
de tres persones).

28 l diumenge
Teatre familiar. ‘En Ximpa a la selva’, de 
Sinilos Produccions. Hora: 12h. Lloc: 
Auditori Municipal. Preu: 3,5 euros. 

2 l dimarts
Vetllada poètico-musical. Texans a la pe-
dra, dins del cicle Coses que passen...o 
no. Hora: 20h. Lloc: Kursaal.  

4 l dijous
Inauguració. De l’exposició ‘Viatge a Ta-
tinutropo’. Hora: 19h. Lloc: Kursaal.

Cinema. ‘Cosas que diría con sólo mi-
rarla’, de Rodrigo García (2000). Hora: 
17h. Lloc: Casa de la Vila. Acte del Dia 
de la Dona (veure pàgina 21).

5 l divendres
Recital. De cant i poesia, a càrrec de les 
alumnes del curs de cant de la Regido-
ria de Cultura. Hora: 20h. Lloc: Auditori 
Municipal. Gratuït.

6 l dissabte
Visita. Al refugi de la plaça del Diamant.
Hora: 10.30h. Lloc: Metro Fontana. Or-
ganitza: Fundació Cultural Montcada. 

7 l diumenge
Fira. De liquidacions de l’estoc d’hivern. 

Horari: De 10h a 14h. Lloc: c. Major. Or-
ganitza: MCC 

Teatre familiar. Avi Ramon, de Teatre Nu. 
Hora. 12h. Lloc: Kursaal. Preu: 3,5 euros.

Visita. A la Barcelona romana. Hora: 
17h. Lloc: Plaça del Rei. Organitza: 
Fundació Cultural Montcada.

8 l dilluns
Xerrada. ‘Dona, hàbits i família’, a càrrec 
de Montse Banús, infermera del Cap 
Les Indianes. Hora: 18h. Lloc: La Unió 
de Mas Rampinyo. Organitza: Grup de 
la Dona de La Unió.

10 l dimecres
Xerrada. Sobre les dones i la feina, a 
càrrec de Fina Rubio, presidenta de la 
SURT Fundació de Dones. Hora: 19h. 
Lloc: Casa de la Vila.

12 l divendres
Teatre. ‘De música i d’homes’, de la 
companyia Tantarantana. Hora: 22h. 
Lloc: Auditori Municipal. Preu: 7 euros.

Hora del conte. ‘1, 2, 3, botifarra de pa-
gès’, a càrrec de Susagna Navó. Hora: 18h. 
Lloc: Biblioteca Elisenda de Montcada.
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Després de gairebé un any de 
funcionament, la Biblioteca Eli-
senda de Montcada s’ha consoli-
dat com un equipament cultural 
polivalent amb un perfil d’usuaris 
molt divers, des dels estudiants 
que la utilitzen per preparar exà-
mens o treballs fins a les famílies 
que acudeixen a l’espai infantil 
o els jubilats que hi consulten la 
premsa diària, entre d’altres. Les 
xifres parlen per sí soles: des de 
l’abril fins al desembre del 2009, 
l’equipament ha rebut 78.630 
visites, és a dir, una mitjana di-
ària de 346 persones, xifra qua-
tre vegades superior a la mitjana 
de l’antiga biblioteca del carrer 
Montiu, que se situava en 87. 

Noves tecnologies. L’accés als 
serveis d’Internet, ofimàtica i 
wi-fi –que permet navegar per la 
xarxa des del portàtil personal– 
també s’ha disparat i se situa 
en 13.424 usos, increment que 
està vinculat a una major dota-
ció d’ordinadors, un total de 17. 
Durant els primers nou mesos 
de funcio nament, els usuaris han 
demanat en préstec un total de 
45.878 documents. La directora 

de la Biblioteca Elisenda, Núria 
Camps, ha valorat positivament 
les dades perquè posen en evi-
dència “un increment impor-
tant de visitants –hem fet 2.529 
nous carnets– que fan un ús di-
versificat de l’equipament”. 
En opinió de molts usuaris, la 
nova biblioteca té dues qüestions 
pendents: d’una banda, ampliar 
l’horari d’atenció al públic, ja 
que només obre tres matins a la 
setmana –els dimarts, els dijous i 
els dissabtes– i dissabte no obre a 
la tarda, i de l’altra, solventar la 
fuga d’escalfor que suposa la por-
ta d’accés des de l’àgora del com-
plex Montcada Aqua, que s’obre 
i es tanca constantment. Sobre la 
primera qüestió, la regidora de 
Cultura, Amèlia Morral (CiU), 
considera que l’horari actual és 
suficient per atendre l’afluè ncia de 
públic que es registra als matins, 
“però la nostra intenció, a llarg 
termini, és ampliar el servei”, 
ha manifestat. Pel que fa a la porta 
d’accés, Morral ha anunciat que, 
en breu, s’adoptaran mesures per 
evitar l’entrada d’aire fred.
L’equipament ha acollit durant 
l’any 2009 tres exposicions, 24 
visites d’escolars, una desena de 
visites organitzades, tres tertúlies 
literàries del club de lectura, tres 
sessions de l’Hora del Conte i 
una vintena de cursos del Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC). 
També s’ha ofert horari nocturn 
en èpoques d’exàmens.

BIBLIOTECA ELISENDA DE MONTCADA

En els primers nou mesos de funcionament s’han registrat 2.529 nous socis i s’han disparat els usos d’internet, ofimàtica i wi-fi

L’espai té una mitjana diària de 350 usuaris, 
quatre vegades més que a l’antic local
Laura Grau | Pla d’en Coll

Cultura
laveu.cat/cultura

pàg. 28

JACIMENT LES MALESES
La darrera campanya arqueològica 
treu a la llum una casa-torre

pàg. 32

TRES ToMBS, EL 14 DE MARç
La festa d’homenatge als animals 
tornarà a recordar el passat agrícola
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Alumnes de l’escola Turó consulten els llibres de la zona infantil en el decurs d’una visita escolar que organitzen Educació i la BibliotecaEls usuaris han 
demanat en préstec en 
nou mesos un total de 
45.878 documents

L’apunt

 

Durant el període en què la biblio-
teca del carrer Montiu va tancar 
per poder fer el trasllat al nou edi-
fici –primer trimestre del 2009–, la 
biblioteca de Can Sant Joan va do-
blar el nombre de visitants, alguns 
dels quals no coneixien l’equipa-
ment. Amb la inauguració de la Bi-
blioteca Elisenda de Montcada, les 
xifres han retornat a la normalitat 
amb un increment d’usuaris del 
15% respecte l’any 2008. “Una 
de les nostres pors –explica la res-
ponsable de l’equipament del car-

rer Turó, Marta García– era la pèr
dua d’usuaris quan obrís la nova 
biblioteca, però el cas és que no 
només els mantenim, sinó que 
en el procés n’hem guanyat d’al
tres”. Un dels motius és la distàn-
cia que separa l’una de l’altra, de 
manera que molts veïns del centre 
i la Ribera prefereixen desplaçar-
se a la de Can Sant Joan.  “Estem 
contents perquè per fi Montcada 
té dues biblioteques que poden 
donar un servei de qualitat”, ha 
afegit García | lg

La biblioteca de Can Sant Joan incrementa el nombre de visitants
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Es localitza una estructura singular 
que podria ser la casa d’un notable

El Museu Municipal ha presen-
tat les conclusions de la darrera 
campanya arqueològica feta al 
jaciment iber de Les Maleses, 
situat a la Serralada de Marina. 
Una de les principals troballes és 
una estructura circular envolta-
da d’habitacions que podria ser 
la casa-torre d’algun notable. “Si 
es confirma aquesta hipòtesi,  
estaríem parlant d’un ele-
ment que no existeix en cap 
dels poblats ibers de l’entorn. 
Sí que n’hi ha a poblats més 
antics com el de Matarranya, 
a Terol”, va explicar la directora  

del Museu, Mercedes Durán, 
durant l’acte de presentació fet 
el 18 de febrer a la Casa de la 
Vila. El descobriment d’unes 
restes de ceràmiques també han 
permès corregir la cronologia 
del poblat que, segons l’arqueò-
loga Gemma Hidalgo, “se situa 
al segle IV a.C, cent anys enre-
ra del que pensàvem”. 
Aquest estiu farà 10 anys que es 
van reprendre les excavacions,  
gràcies  al suport del parc de la 
Serralada de Marina. La seva 
directora, Cinta Pérez, va ma-
nifestar durant la presentació de 
l’última campanya la voluntat 

de continuar subvencionant els 
treballs i la seva satisfacció pel 
fet Sant Fost de Capcentelles, 
municipi on es troba part del 
jaciment, s’hagi implicat en el 
projecte, un interès corroborat 
pel propi regidor de Patrimoni 
Històric d’aquesta localitat, An-
tonio Pinyeiro. 
El Museu també va presentar el 
mateix dia el número 10 de la 
revista Monte Catano,  “una eina 
que ha esdevingut la nostra 
carta de presentació davant 
d’altres museus i institucions”, 
va ressaltar la regidora de Cul-
tura, Amèlia Morral (CiU).

JACIMENT LES MALESES

Laura Grau | Montcada

Unes restes ceràmiques permeten traslladar la cronologia del poblat cent anys enrere 

Mercedes Durán, en primer terme, amb Gemma Hidalgo, durant la presentació de l’informe
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Monòleg sobre la dona madura
L’actriu anna Briansó interpretarà ‘De música i d’homes’ el 12 de març a l’auditori Municipal

El monòleg ‘De música i d’ho-
mes’, que acollirà l’Auditori el 
12 de març (22h), és una de les 
apostes teatrals més atractives 
de la temporada que s’afegeix al 
programa d’actes commemora-
tius del Dia Internacional de la 
Dona. L’obra, de la companyia 
Tantarantana, és una reflexió 
sobre la crisi femenina de la ma-
duresa a través d’un relat retros-
pectiu sobre les experièn cies de 

la protagonista, interpretada per 
l’actriu Anna Brian só. La Patti, 
una dona de 53 anys, fa neteja 
de records i de patiments en el 
moment en què és a punt de 
deixar casa seva per anar-se’n 
amb el que creu que és l’home 
de la seva vida. L’espectacle, di-
rigit per Julio Álvarez, combina 
música i humor i és una excusa 
perfecta per analitzar les segones 
oportunitats de la vida en un 
viatge emocional i vital a partir 

dels músics que han marcat les 
diferents etapes de la vida de la 
protagonista, com Lou Red, Pat-
ti Smith o Leonard Cohen, entre 
d’altres. 
D’altra banda, les alumnes del 
curs de cant de la Regidoria de 
Cultura, que dirigeix Gabriela 
Montserrat, s’han afegit als actes 
del 8 de març amb un recital de 
cançons i poemes que tindrà lloc 
el dia 5, a l’Auditori Municipal 
(20h).

Laura Grau | Redacció
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L’actriu Anna Briansó és la protagonista absoluta del monòleg ‘De música i d’homes’
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El rector de Reixac tradueix del grec 
al català els textos bíblics de Lluc 

El teòleg i biblista Josep Rius-
Camps, rector de Reixac –on 
viu des de fa 34 anys–, ha rebut 
el Premi Ciutat de Barcelona de 
Traducció en Llengua Cata la-
na,   juntament amb la lingüista 
anglesa Jenny Read-Heimer-
din  ger per la traducció catala-
na dels textos bíblics de Lluc 
titulada Lluc. Demostració a Teòfil. 
Evangeli i Fets dels Apòstols segons 
el còdex de Beza (Editorial Frag-
menta, 2009). La col·laboració 
entre amb dós erudits ha per-
mès, després de quinze anys 
de treball en comú, oferir una 
edició respectuosa amb el Cò-
dex Beza, el manuscrit en grec 
que conté la versió més antiga i 
completa dels quatre Evangelis 

i dels Fets dels Apòstols, amb 
notables diferències respecte 
al text bíblic habitual. “La tesi 
que defensem –explica Rius-
Camps– és que els dos llibres 
de Lluc que consten al Nou 
Testament són una sola obra: 
un informe adreçat pel rabí 
jueu Lluc a Teòfil, un sacer-
dot del segle I, fill d’Anàs i 
cunyat de Caifàs, que li havia 
demanat que li demostrés la 
messianitat de Jesús”. 
L’editorial Fragmenta està nego-
ciant la cessió dels drets de l’obra, 
una primícia mundial que veu la 
llum en català, per a l’edició an-
glesa, francesa, italiana, alema-
nya i castellana. Els autors van 
recollir el premi el 15 de febrer al 
Teatre Lliure de Barcelona. 

Laura Grau | Redacció

Tot i ser un dels grans mestres de la pintura moderna catalana, mai fins ara 
s’havia fet cap exposició sobre els dibuixos de Miquel Villà (Barcelona 1901-
El Masnou 1988), entre d’altres coses perquè era una faceta poc coneguda 
de la seva obra. De fet, ni tan sols el seu propi fillastre, Antonio Urrutia –a la 
imatge–, era conscient de la quantitat de làmines que Villà havia dibuixat al 
llarg de la seva vida. Arran de la mort de la seva mare, l’any 1995, Urrutia 
va descobrir més d’un miler d’esbossos i dibuixos fets amb llapis i carbó. 
“Alguns van esdevenir pintures a l’oli, d’altres no; però per a mi el que 
continua sent sorprenent és l’existència de tot aquest material ja que mai 
a la vida el vaig veure dibuixar”, explica el fillastre del pintor. Villà, qui va ser 
distingit l’any 1985 amb la Creu de Sant Jordi, és conegut pels seus olis que 
retraten mols paisatges i imatges costumistes de la Catalunya de principis i 
mitjans del segle XX. Montcada i Reixac té el privilegi de gaudir de la primera 
exposició que es fa sobre els seus dibuixos, inèdits fins ara | PA

> Mostra inèdita de dibuixos de Miquel Villà
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L’Abi convoca 
el 14è Premi de 
Narrativa Curta 
Domingo Fins

L’Abi ha convocat el 14è Pre-
mi de Narrativa Curta Ateneu 
Domingo Fins al qual poden 
optar obres escrites en llengua 
catalana amb una extensió mí-
nima de 12 folis i que no supe-
rin els 22. Els contes s’hauran 
de presentar per quintuplicat i 
acompanyats d’una plica, així 
com en suport informàtic, a 
la seu de l’entitat (Colon, 5) o 
per correu ordinari o electrònic 
fins al 26 de març. La dotació 
del premi és de 1.000 euros que 
el jurat podrà repartir entre un 
primer guardó de 650 i un se-
gon de 350. 
En la modalitat juvenil, l’ex-
tensió màxima són 5 folis. Hi 
haurà dos premis –un xec de 
compra per valor de 100 eu-
ros–, un per a alumnes de 1r i 
2n d’ESO i un altre per a alum-
nes de 3r i 4t. El veredicte es 
farà públic en el decurs d’una 
festa literària que tindrà lloc el 
Dia de Sant Jordi | lg   

Rius i Read, recollint el premi de mans de l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, al Teatre Lliure

PREMI CIUTAT DE BARCELONA DE TRADUCCIÓ

La traducció de josep Rius-camps i la lingüista anglesa jenny Read-Heimerdinger és considerada brillant i novedosa

Lluís Julián, guanyador de l’anterior edició
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La banda de jazz Shine presentarà el seu nou treball “Heart in Natural 
Extasy” el 27 de febrer a l’Abi (22.30h). El grup cultiva un swing càlid i 
elegant que evoca els ritmes del primer terç del segle XX. Els seus com-
ponents són el català Albert Bello (guitarra), el serbi Ivan Kovacevic (con-
trabaix) i l’argentí, Hernán Senra, més conegut com ‘el Chino’ (guitarra). 
L’entrada individual costa 7 euros, però per als grups a partir de tres per-
sones el preu és de 5 euros. L’Abi també ha programat una nova sessió de 
cine-fòrum el 26 de febrer (22h) a la seva seu amb la projecció de ‘Trains-
potting’, una pel·lícula britànica de culte. L’entrada és gratuïta | lg

> L’Abi acollirà un concert de jazz amb Shine

El Servei Local de Català (SLC) proposa cursos de català per Internet amb 
tutoria per als nivells Bàsic, Elemental, Intermedi i Suficiència. La informa-
ció sobre els cursos es pot consultar al web www.cpnl.cat/xarxa/enlinia/ 
i les inscripcions ja es poden formalitzar entrant a www.parla.cat. D’altra 
banda, el SLC fa un crida entre les persones interessades a participar en 
el programa Voluntaris per la llengua | lg

> El SLC proposa cursos de català per Internet

El 2 de març la sala Joan Dalmau de l’Espai Cultural Kursaal acollirà una 
nova sessió dels cicle ‘Coses que passen...o no’ que organitza l’AV de Can 
Sant Joan (20h). La vetllada poètico-musical, que condueix Pep Martínez i 
compta amb la participació de músics i cantautors del barri, porta per títol 
‘Texans a la pedra’ i aborda les relacions comercials i de producció entre 
el primer i el tercer món. L’entrada és gratuïta | lR

> Nova edició del cicle ‘Coses que passen’
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CARNAVAL 2010

Més d’un miler de persones va participar a la desfilada on van destacar l’espectacularitat d’algunes propostes i l’originalitat d’altres

La Rua desafia les baixes temperatures
El Grup Endansa, amb la disfressa ‘Pow-wow-Cherockee’ va guanyar premis destacats a les rues de Mollet i a l’Alt Maresme La Salle conect@, amb aires de Bollywood, es va endur el quart premi a la millor comparsa a la Rua d’Olot
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La comparsa més jove de totes i també nova va ser la de Les marietes
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L’Associació Jym’s, amb Ètnic Republic, va ser premiada a Sabadell i a l’Alt Maresme

‘Les cartes del país de les meravelles’, del grup de Joves de Mas Rampinyo

L’escola April va ser premiada a Granollers per la coreografia

Mira totes les fotos i el video a 
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CARNAVAL 2010

Les autoritats municipals amb representants de La Salle conect@

La Vella Quaresma va posar el punt final al Carnaval el 17 de febrer

La cimentera i els polítics, motiu de la comparsa de la Plataforma Antiincineració

Una de les comparses més fidels a la Rua de Carnaval, Las Carrozas, van reproduir els vestits de les santeres amb el títol ‘A mi son’

Los lunáticos, fent honor al seu nom, es van disfressar d’alienígenes ‘No somos nadie’ van parodiar els programes de televisió escombraries

Amb el títol ‘No ens volem fer grans’, l’esplai Sesa va recrear personatges del conte de Peter Pan
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Una sàtira sobre l’especulació urbanística en què un constructor és detingut
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El grup de Montcada Bolívar Rock amb la disfressa ‘Bolivar Freak Show Circus’Una de les tres comparses de fora de Montcada, els Unga-Unga
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Més fotos, el video de la Rua i del Carnaval a les escoles a

Mira totes les fotos i el video a 
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el retro-visor Jaume Aregall
Fundació Cultural

L’Ajuntament organitza la primera Rua al 1985 però ja al 1979 Can Sant Joan tenia la seva

Tot i que la dictadura franquista 
va abolir les festes de Carnaval 
al 1940, la posterior consolidació 
del règim fa que les restriccions se 
suavitzin i les celebracions tornin 
a porta tancada –als anys 50 l’ABI 
organitza concursos i balls de 
disfresses. No és, però, fins ben 
entrada la democràcia que els 
montcadencs ocupen de nou els 
carrers fent valer allò que diu que 
“pel Carnaval tot s’hi val”, eslògan 
amb que l’Ajuntament organitza la 
primera rua l’any 1985. 

Amb anterioritat, però, el veïnat 
de Can Sant Joan ja n’organitza 
la seva –se’n té constància des 
del 1979– i, per altra banda, les 
escoles fan al 1984 una cercavila 
pels seus respectius barris. Tor-
nem però al 1985: el recorregut és 
a la inversa del que ara coneixem i 
més curt –s’inicia al parc Salvador 

Allende i finalitza a la plaça Lluís 
Companys. Tot i els intents de la 
Regidoria de Cultura per aconse-
guir la participació de grans grups 
disfressats d’un mateix motiu, els 
primers anys la gent hi desfila a 
títol individual o formant petites 
colles. Cal esperar fins al 1989 per 
veure les primeres comparses tal i 
com les entenem ara, encara que 
no tant nombroses; hi participen 
les associacions de veïns de la Ri-

bera i de Can Cuiàs, i les entitats 
del Foment de la Sardana, el Club 
de petanca de la Ribera i els Amics 
de la Font Pudenta. El primer pre-
mi el guanyen “Els Torrats”, nom 
amb què una trentena de veïns del 
carrer Domingo Fins es disfressen 
animosament de sacs de cafè. 
“Els aviadors” o “Els llevantins” 
són  altres colles que al llarg de la 
dècada dels 90 ens deixaran un en-
tranyable record a la festa.

Per Carnaval, tornem a desfilar

Detall d’una de les colles que va desfilar a la Rua de Carnaval de Can Sant Joan al 1980
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‘Per Carnaval tot s’hi 
val’ és l’eslògan de 
la primera rua feta 
pel consistori

El 14 de març els carrers de 
Montcada s’ompliran de cavalls, 
bous i altres animals en la divui-
tena edició de la festa dels Tres 
Tombs, en honor a Sant Anto-
ni Abad, patró dels animals. La 
principal novetat és que la comi-
tiva desfilarà per Mas Rampi-
nyo. “Ara creuar  la nacional ja 
no comporta perill”, ha dit Joan 
Massagué, de l’organització, qui 
ha fet una crida entre les entitats i 
associacions del municipi perquè 

lloguin carruatges per participar 
en la desfilada i col·laborar així 
en les despeses de les festa. Els 
interessats s’han de posar en 
contacte amb l’Agrupació dels 
Tres Tombs (687 039 555). La 
passada iniciarà el recorregut da-
vant del pavelló Miquel Poblet 
(12h). A l’alçada de la Casa de 
la Vila les autoritats lliuraran la 
placa de Darrer Carreter 2010 a 
Estanislau Abadal, veí de Reixac. 
Davant de l’església el mossèn 
beneïrà el bestiar.

La tradicional desfilada
visitarà Mas Rampinyo
L’organització fa una crida perquè les entitats lloguin carruatges

Laura Grau | Redacció

TRES TOMBS 2010

Desfilada d’animals pel carrer Major durant la darrera edició de la Festa dels Tres Tombs
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La Unió Esportiva Santa Maria vol 
passar pàgina com més aviat millor 
de la crisi social que ha patit en els 
darrers dies i que va esclatar el 12 
de febrer amb la dimissió en bloc 
de la junta per discrepàncies entre 
els directius sobre la continuïtat 
del tècnic Salva Serrano. Dimarts 
següent i en assemblea extraor-
dinària, els socis van triar la nova 
junta que continua encapçalant el 
president Francisco Romero, però 
que presenta moltíssimes cares 
noves. Les dues absències més 
importants són l’exvicepresident 
Manuel Velasco i Ricardo Moya, 
qui va ser president de l’entitat en 
els darrers anys fins a l’arribada de 
Romero, al 2008. 

“La prioritat passa per recupe-
rar la tranquil·litat i treballar 
amb il·lusió”, ha explicat Rome-
ro, qui s’ha mostrat convençut 
que amb l’elecció d’un nou equip 
de treball es recuperarà l’estabilitat 
al club. Respecte al que ha succeït, 
el president ha dit que s’ha sentit 
decebut i enganyat “perquè no 
podia tolerar que alguns exdi-
rectius i jugadors prenguessin 

les decisions al club”. La crisi 
s’ha saldat amb un nou canvi a la 
banqueta. La direcció del l’equip 
recau en Antonio Conejero, que 
fins ara feia funcions de segon en-
trenador. Conejero és el tercer tèc-
nic de l’equip, després de Miguel 
Argüelles i Salva Serrano, que en 
aquesta nova etapa és el secretari 
tècnic. El nou entrenador té la mis-
sió d’aconseguir la permanència a 
Segona. “Agraeixo la confiança 
en mi”, diu el tècnic.

Lluís Maldonado | Redacció

Esports
laveu.cat/esports

TRIoMFS DEL CD MoNTCADA
El club verd està fent una segona 
volta tan bona com el Vilafranca, 
el líder de Primera Catalana

AL MUNDIAL DE MoTo 2
Monlau Competició, amb seu a la 
Ferreria, participarà al Campionat 
del Món de Motociclisme

pàg. 34 pàg. 36

El Santa Maria tanca la crisi amb la 
renovació de la junta i un nou tècnic
Francisco Romero segueix sent president, mentre que antonio conejero es converteix en el tercer míster de l’any

La Unió segueix 
a prop de la 
zona perillosa

El Sant Joan va empatar a cinc 
gols a casa contra el Santvicen-
tí, un rival que, com els mont-
cadencs, lluita per allunyar-se 
del descens al Grup Segon de 
Primera Territorial. De fet, la 
Unió ocupa l’onzè lloc amb 24 
punts, a tan sols 4 de les posi-
cions que baixen de categoria. 
El darrer matx jugat va ser vi-
brant amb constants jugades 
d’atac. La Unió va agafar un 
avantatge de 2-1 amb el que es 
va arribar al descans. A la re-
presa, els locals van mantenir  
l’efectivitat davant la porteria i 
al minut 70 ja guanyaven per 
5-2. Però, el partit va fer un gir 
al minut 80, arran de l’expulsió 
de Cristian Artés en veure la 
segona targeta groga. El Santvi-
centí va aprofitar la superioritat 
numèrica per reduir diferències 
i, als últims instants, va acon-
seguir igualar el marcador amb 
un gol de falta. “Hem jugat bé, 
però al final hem fallat”, ha 
dit el tècnic, Marcos Hermoso.

Sílvia Alquézar | Redacció

fUTBOL. SEGONA TERRITORIAL  
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El jugador del Santa Maria Eduard Pascal en una jugada contra un rival a l’estadi de la Ferreria 

fUTBOL. 1A TERRITORIAL

El tècnic Antonio Conejero –a la 
foto– no va poder gaudir en el 
seu debut de la victòria del seu 
equip perquè el matx contra La 
Planada de Sabadell es va sus-
pendre a la mitja part per una 
suposada agressió dels juga-
dors rivals al porter montcadenc 
Jesús. L’àrbitre va decidir xiular 
el final del partit quan el resultat 
era de 0-1, amb un gol d’Eric al 

minut 30. El 
resultat podria 
haver estat 
més ampli en 
favor del San-
ta Maria, però 
Fran va fallar 
un penal poc abans d’acabar 
el primer temps. “Estic content 
perquè l’equip va exhibir una 
bona imatge”, diu el tècnic | SA

El debut d’Antonio Conejero, a mitges 

El nou entrenador té 
la missió d’aconseguir 
la permanència del 
Santa Maria a la 
Segona Territorial  

El Sant Joan està a 4 punts del descens
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El CD Montcada s’ha retro-
bat a les dues últimes jornades 
amb la victòria –després de dos 
empats consecutius– i segueix 
imparable en el seu objectiu 
d’allunyar-se de la zona de 
descens de Primera Catalana. 
El conjunt que dirigeix Jaume 
Creixell va superar el Sants a 
domicili per 1-2 en un partit in-
tens que es va resoldre a falta 
de dos minuts amb una contra 
que va culminar Iván Peralta en 
aprofitar una passada de Xavi 
Garcia. El matx ja va començar 
bé per als montcadencs, que es 
van avançar en el marcador 
amb un gol de penal transfor-
mat per Carrión al minut 30, 
una jugada en què el rival es va 
quedar amb un home menys. 

Domini local. A la represa, el 
Sants va reforçar el migcamp i, 
tot i estar en inferioritat numèri-
ca, va igualar el marcador en 
aprofitar un refús del Montca-
da al minut 64. Els barcelonins 
van continuar apretant però, 
com reconeix el tècnic mont-
cadenc, “vam tenir més sort i 
ens vam endur la victòria”.
Una setmana abans, el CD 
Montcada va superar el Vilas-
sar per 3-1 a l’estadi de la Fe-
rreria en un matx en què va 
haver de capgirar el resultat a 
la segona part després que el 

rival s’avancés al minut 40. La 
primera part no va ser bona 
per als locals, que no van crear 
ocasions de gol i l’home més 
destacat va ser el porter Jona-
than. Dues grans aturades, la 
primera al minut 5 i una altra 
al 29, van evitar que el Vilassar 
pogués ampliar la diferència.
El segon temps va ser radical-
ment diferent. Jaume Creixell 
va donar ordres d’obrir el par-
tit i buscar més verticalitat en el 
joc. Al minut 51, una jugada de 
Carrión va permetre a Iván Se-

rrano aconseguir l’empat. Amb 
un domini del migcamp, Israel 
Serrano va aconseguir al 61 
el 2-1. Ja al minut 90, de nou 
Iván va fer el 3-1. Amb aquests 
triomfs, el CD Montcada ja 
suma 7 jornades consecutives 
sense perdre i, amb 31 punts, 
s’ha col·locat al tretzè lloc. Els 
verds han aconseguit 11 dels 15 
punts possibles disputats fins 
ara a la segona volta, el mateix 
bagatge que el Vilafranca i la 
Gramanet, primer i segon clas-
sificat respectivament. 

El CD Montcada segueix el camí 
ascendent amb dos nous triomfs
Els verds han aconseguit 11 dels 15 punts que s’han disputat fins ara a la segona volta

Lluís Maldonado  | Redacció

fUTBOL. PRIMERA CATALANA
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El CD Montcada porta 7 jornades consecutives sense perdre

El Mausa ha perdut una oportu-
nitat per deixar enrera un dels ri-
vals que lluita, com ell, per un del 
llocs d’ascens de Primera B. El 
conjunt de Juan Antonio Jaro va 
empatar a sis gol contra el Rapid 
Santa Coloma en una mala sego-
na part de l’equip montcadenc. El 
Mausa va fer una excel·lent pri-
mera part, després de remuntar 
el 0-1 inicial amb un gol de Mi-
guel. El primer temps va acabar 
amb el resultat de 6-3, amb dos 
tants de Ginés, un altre de Bola, 

un cinquè de Raúl i el sisè de 
Javi Vázquez. Però a la represa, 
el conjunt local va desaparèixer 
de la pista, en especial a partir 
dels últims quinze minuts, quan 
el Rapid va jugar amb la tàctica 
del porter-jugador. “Hem estat 
espesos i el rival molt encertat, 
estic molt enfadat”, va dir Jaro. 
El tècnic ha criticat la plantilla 
perquè considera que no va saber 
reaccionar. Després d’aquest re-
sultat, ambdós equips segueixen 
empatats amb 26 punts a la zona 
alta de la classificació.

Sílvia Alquézar | Redacció

fUTBOL SALA. PRIMERA B
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El jugador del Mausa Miguelito fent un xut a porta en el matx contra el Rapid Santa Coloma

El Mausa deixa escapar 
la victòria amb el Rapid 
Els locals van empatar a 6, tot i guanyar per 6-3 al descans

L’EF Montcada 
agafa aire per a 
la recta final

fUTBOL

L’equip femení de l’EF Montca-
da no ha jugat en les dues darre-
res setmanes perquè ha tingut 
jornada de descans. El conjunt 
ha aprofitat aquest parèntesi a 
la competició per agafar aire de 
cara a la recta final de la tem-
porada, amb l’objectiu de la 
permanència a Primera Divisió. 
En l’actualitat, el Montcada és 
cuer amb 4 punts, a dos del Vic 
i a tres de La Canya, penúltim 
i antepenúltim respectivament. 
L’equip local veu més a prop 
la possible salvació, ja que la 
Federació farà la temporada 
vinent una reestructuració i 
només baixaran els dos últims 
classificats. “Estem a només 
una victòria de sortir de la 
zona de descens”, ha indicat 
l’entrenador, Gerard Taulé | SA
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El Valentine continua a 
dalt amb opcions d’ascens 
Els locals esperen superar el Vic a casa per situar-se segons

El Valentine continua implicat 
en la lluita per les places d’ascens 
al Grup Tercer de Primera Ca-
talana, tot i haver tingut una en-
sopegada al darrer partit jugat a 
casa on va perdre contra pronòs-
tic amb el Cabrera per 68 a 78. 
El Montcada no va saber tallar 
el llançament exterior i la gran 
eficàcia del rival sota la cistella. 
Els montcadencs van notar falta 
de ritme, ja que durant la setma-
na no van poder entrenar ni Ai-
tor Murúa ni Aarón per lesió, ni 
el capità, Raúl Ortega. “Això no 
és excusa per perdre”, va dir 
l’entrenador, Joan Cortés, qui 
opina que cal aprendre de les de-
rrotes per seguir millorant. “No 
ens hem de confiar perquè no 
hi ha rival petit”, ha indicat el 
tècnic montcadenc.

Victòria fàcil. A la jornada se-
güent, els montcadencs van te-
nir un partit plàcid amb el Vilas-
sar de Mar, el rival més fluix del 
grup, que ocupa l’última posició 
amb només una victòria en 20 
partits. Els locals van guanyar 
per 49 a 94 en un matx sense 
cap història, ja que el Valentine 
ja guanyava per 19 a 49 al des-
cans. Els montcadencs van sor-
tir a la pista molt concentrats des 
del primer minut de joc després 
de l’experiència de la jornada an-
terior a casa contra el Cabrera.
Després d’aquesta victòria còmo-

de, els homes de Joan Cortés ja 
pensen en el pròxim rival, el 
Vic, el segon classificat amb 14 
victòries, que visitarà el pave-
lló Miquel Poblet el dia 28. “Si 
guanyem, ens podem posar 
en el segon lloc de la classifi-
cació”, ha remarcat el jugador 
Aitor Murúa. El Montcada es 
troba a la tercera posició amb 
13 triomfs i 7 derrotes, empa-
tat amb el Premià. “Si juguem 
així, ho podem aconseguir”, 
ha manifestat Cortés.

Lluís Maldonado  | Redacció

BÀSQUET

La Salle obté un triomf d’or contra 
el Banyoles per eludir el descens

La Salle masculí ha aconseguit 
a la darrera jornada a casa una 
victòria molt important per 
mantenir-se a la Lliga Catala-
na, després de superar el Ban-
yoles, el cinquè classificat, per 
27-25. L’equip montcadenc va 
millorar molt en defensa, sent 
el porter Aleix un dels puntals 
amb intervencions decisives 
en els moments claus. En atac, 
La Salle va ser molt efectiva. 
Per a l’entrenador, Dídac de la 
Torre, “està començant a ser 
efectiu el dia d’entrenament 
extra que està seguint l’equip 
des de fa unes setmanes per 
intentar aconseguir l’objectiu 
de la permanència”. 
El preludi del bon joc montca-
denc va ser el partit contra el 
Vendrell, el líder, a domicili. La 
Salle va perdre amb dignitat i 

fent un partidàs. Fins i tot al 
descans, els montcadencs guan-
yaven per 11 a 13 gràcies a l’alt 
ritme i a la gran defensa. Però, 
al segon període, el Vendrell 
va trepitjar l’accelerador, impo-
sant el seu joc. La Salle ho va 
intentar tot, però es va trobar 

amb el porter rival, el millor 
jugador del matx. “Si juguem 
sempre com en aquestes dues 
jornades, no hem de tenir 
problemes per mantenir la 
categoria”, ha dit l’entrenador 
local. La Salle és al novè lloc 
amb 18 punts.

Sílvia Alquézar | Redacció

El conjunt que dirigeix Dídac de la Torre és desè de la Lliga catalana amb 18 punts 

HANDBOL

El lateral dret Josep Maria Valls fa una passada en un matx disputat al pavelló Miquel Poblet
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Marc Jané lluita davant un rival del Cabrera
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> La Salle Iste femení 
recupera la segona posició
La Salle Iste ha recuperat la segona posició al Grup  
Primer de Primera Catalana, després d’haver en-
cadenat dues victòries consecutives. Les locals, 
amb 18 punts, van superar el Sant Esteve de Pa-
lautordera per 27 a 14 i el Santpedor a domicili per 
16 a 26. La plantilla està contenta amb els darrers 
resultats perquè “ara tornem a dependre de no
saltres mateixes per estar a la fase d’ascens”, ha 
indicat la jugadora Marta Casajuana  | SA
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La prova passarà per 
Montcada l’11 de març
Els cotxes arribaran a la carretera de la Vallençana a les 23.25h

RALLY COSTA BRAVA CLÀSSIC

> Nova derrota de la Unió Escacs Montcada
L’equip de Divisió d’Honor de la UE Montcada ha encaixat una nova 
derrota al Campionat de Catalunya per equips, en perdre a la cinquena 
ronda contra el Terrassa per 6’5 a 3’5. Una setmana abans, els mont-
cadencs van fer taules contra el Cerdanyola. El conjunt local es troba a 
la novena posició, a les portes del descens de categoria. En el pròxim 
enfrontament, el Montcada rebrà la visita del Figueres –el dia 27, al 
pavelló Miquel Poblet a les 16.30h. “És un matx a vida o mort perquè 
ens juguem la permanència”, ha dit el president, Jaume Izquierdo, qui 
espera solucionar properament els problemes econòmics de l’entitat. 
D’altra banda, a la cinquena ronda del torneig, l’equip B de Preferent 
va guanyar el Cerdanyola per 6-4, el C va superar el Caldes B per 0’5 a 
3’5 i el D es va imposar al Calde C per 1-3 | SA

Un equip amb seu a la Ferreria 
participarà al Mundial de Moto 2

Montcada i Reixac serà present 
en el pròxim Mundial de Moto-
ciclisme de Moto2 (l’antiga ca-
tegoria de 250cc). El pilot Àlex 
Debón ha arribat a un acord 
amb l’escola Monlau Competi-
ció que lidera l’excampió Emili 
Alzamora i que té la seu en una 
nau del polígon de la Ferreria. 
Monlau serà l’encarregada 
de dur a terme l’estructura 
d’un equip tècnic coordinat 
per l’enginyer Xavi Soldevila. 
L’objectiu serà evolucionar tèc-
nicament la nova montura jun-
tament amb el fabricant FTR. 
El nou equip, però, no podrà 
començar el Mundial, ja que 
Debón es va trencar la clavícu-
la el dia 18 en un entrenament 
al circuit de Montmeló i es per-
drà les dues primeres proves.

Màster. Paralel·lament, Monlau 
Competició posarà en marxa a 
partir de l’1 de març un màster 
en Enginyeria d’Automobilisme 
i Motociclisme, el primer de 
l’Estat espanyol que se cen-
trarà per un igual en els vehi-
cles de dues i quatre rodes. La 
idea va partir dels directors de 
Monlau Competició, l’expilot 

Emili Alzadora, i Iván Ventu-
ra, del Grup Monlau. Després 
de 10 anys preparant mecànics 
de competició, “el següent pas 
natural era formar engin-
yers”, ha indicat Modest Gue-
rola, coordinador general del 
màster.
El curs, de 300 hores, s’adreça 
a enginyers tècnics i superiors 
o professionals amb experièn-
cia que desitgen dedicar-se 
al món del motor esportiu. 
S’impartiran coneixements re-
lacionats amb la fabricació, la 
posada en pista i fins a la ges-

tió d’un equip de competició. 
El professorat del mestratge 
està format per enginyers en 
actiu amb àmplia experiència 
internacional en el sector. En 
l’àrea de motocicletes, hi se-
ran Xavier Soldevila, enginyer 
de xassis del Team KTM-Red 
Bull, i Xavier Palacín, enginyer 
de motors del mateix equip. Pel 
que fa als automòbils, imparti-
ran les classes Dani Gratacós, 
enginyer de GP2, WSR, A1GP 
i Euro Open entre d’altres, i 
Sergi Borrull, també enginyer 
de GP2, WRS i F3. 

Sílvia Alquézar | La Ferreria

L’escuderia Monlau competició ha arribat a un acord amb el pilot Àlex Debón

MOTOCICLISME
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La setena edició del Rally 
Costa Brava Històric arribarà 
a Montcada l’11 de març. La 
prova, la segona més important 
del món en aquesta modalitat, 
sortirà de Barcelona i passarà 
per diversos punts del municipi 
com ara la N-150, a l’alçada de 
la carretera que porta fins al ce-
mentiri de Collserola (22.30h),  
i per la carretera de la Roca 
per agafar la Vallençana fins 
a Badalona (23.25h). El rally 
comptarà amb la participació 
de prop de 200 vehicles amb 
més de 25 anys d’antiguitat. La 
prova, que passarà per primer 
cop aquest any per la ciutat, 
consta de quatre etapes, entre 
les quals els cotxes competidors 

hauran de recórrer 1.200 quilò-
metres. El 7 de març, Lloret de 
Mar serà una de les cinc ciutats 
europees des d’on es faran les 
presortides, on es lliuraran els 
dorsals. “El Rally Costa Bra-
va té sempre bastants segui-
dors”, ha indicat Àlex Roma-
ní, del Club Rally Classics que 
s’encarrega de l’organització. 
El campió local Marcel·lí Mar-
tí no havia decidit encara, en 
el moment de tancar aquesta 
edició, si participarà a la pro-
va. D’altra banda, el pilot de 
Can Sant Joan ha iniciat el 
20 de febrer el Campionat de 
Catalunya, que enguany corre 
amb un BMW, amb una prova 
de dos dies a un circuit a Sa-
badell.

Sílvia Alquézar | Redacció

Alguns dels components de Monlau Competició amb un dels vehicles de l’escuderia

> Tres medalles en karate 
al Campionat Universitari
El Club Shi-kan ha guanyat tres medalles al Cam-
pionat de Catalunya Universitari, disputat el 20 de 
febrer a Barcelona. David Bermejo va aconseguir 
el guardó d’or a la prova de combat de més de 
84 quilos, mentre que Marc Rodríguez i Adil Khe-
lla van obtenir el bronze en combat a la categoria 
de menys de 84 quilos i menys de 75, respectiva-
ment. Els tres –a la foto– participaran al Campionat 
d’Espanya que es farà a Almeria a l’abril | SA
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Ecoprinting. Recicla tus cartuchos y tonners vacíos. 
Ahorra hasta un 70%, Recojemos a domicilio gratis. 
651 397 339. ecoprinting@hotmail.com
Venta. Local comercial en Can Cuiàs. 50 m2, 
95.000 euros. Tel. 657 268 023.
Se busca chico joven de nacionalidad española u 
oriental para trabajar en una rostiseria los domingos 
de 10h a 16h. Tlf. 93 564 85 52. 
Compro teléfonos móviles de segunda mano. 

Interesados llamar al teléfono 692 924 484.
Profesora. Nativa de inglés, da clases particulares 
a domicilio. Tel. 648 585 513.
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.

Tel. 935 726 492anuncis gratuïts 
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Sílvia Alquézar | Redacció

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN

HANDBOL. CH LA SALLE MONTCADA

L’equip sènior B de La Salle 
Montcada es troba immer-
sa en les últimes posicions 
del Grup Sisè de Tercera 
Catalana. Els locals són 
antepenúltims amb només 
6 punts en 15 jornades. 
En l’últim matx disputat, 

els locals van perdre per la 
mínima (29 a 30) contra el 
Gavà, el cinquè classificat. 
En el pròxim enfronta-
ment, La Salle Montcada 
té un partit complicat ja 
que visitarà la pista de La 
Salle Bonanova, el líder del 
Grup amb 22 punts.

Sílvia Alquézar | Redacció

> L’EF Montcada ja és a l’últim lloc
L’EF Montcada ja ocupa l’últim lloc del Grup Segon de 
Segona. Els montcadencs van perdre contra el Grup 
Arrahona –fins ara cuer– per 3-2, un resultat que ha 
permès als sabadellencs ser penúltims amb 11 punts, 
un més que els locals. Per la seva banda, el Mausa B 
segueix líder imbatut del Grup Sisè de Tercera amb 33 
punts, després de vèncer el Martorelles per 6-3  | SA

El B. Montseny-CEB Can 
Sant Joan s’ha situat a la 
cinquena posició del Grup 
Cinquè del Campionat de 
Catalunya sènior amb 10 
victòries i 7 derrotes. El 
conjunt montcadenc va 
vèncer a la darrera  jorna-
da el Sentmenat B per  78 
a 64, en un partit molt ben 
jugat pels locals. El partit 
va ser igualat i, de mica en 

mica, els de Can Sant Joan 
van anar obrint diferències 
en el marcador fins al re-
sultat defintiu. El B. Mont-
seny té un partit menys, 
ja que el matx contra el 
Martorelles a domicili que 
s’havia de disputar el dia 
14 es va ajornar. En el prò-
xim enfrontament, el Can 
Sant Joan es desplaçarà a la 
pista del CN Badalona, el 
tercer classificat. 

El B. Montseny-CEB Can Sant Joan va vèncer el Sentmenat B per 78 a 64

Els locals només han sumat 6 punts en 15 jornades

Els montcadencs van fer un partit molt regular

La Salle B es troba a 
l’antepenúltim lloc 

El B. Montseny venç el 
Sentmenat i ja és cinquè

> Cara i creu del Can Cuiàs A  
El Can Cuiàs A va patir a les Fonts una derrota per 7-2 en un 
dels pitjors partits del conjunt local, que presentava nombro-
ses baixes. Una setmana abans, però, els homes de Matías 
Ruiz van guanyar La Sardana per 9 a 7 exhibint un bon joc i 
“una actitud molt positiva”, opina l’entrenador. El Can Cuiàs 
A té 14 punts al desè lloc del Grup Quart de Primera | SA

La Salle B va perdre contra el Gavà per 29 a 30 al pavelló Miquel Poblet
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> Dos nous triomfs de l’Elvira-La Salle A 
L’Elvira-La Salle A ocupa la quarta posició del Grup Cinquè del 
Campionat de Catalunya A amb 13 victòries i 5 derrotes. Els 
montcadencs han sumat dos nous triomfs a les dues darreres 
jornades: a la pista del Montmeló per 56 a 79 i contra el Di-
monis C a casa per 76 a 61. L’Elvira jugarà el pròxim partit a 
casa contra el Ronçana, el penúltim classificat | SA
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La Lliga Escolar –or-
ganitzada per l’Institut 
Municipal d’Esports i 
Lleure (IME) i el Consell 
de l’Esport de Montca-
da (CDEM)– gaudeix de 
bona salut. La competició, 
que va començar a princi-
pi de novembre, arriba a 
l’equador de la tempora-
da amb molta motivació 
per part dels jugadors. Els 
promotors de la iniciativa 
remarquen que “l’objectiu 
és que els infants facin 
esport quan surten de les 
classes, sense importar 
els resultats”, ha indicat la 
coordinadora del CDEM, 
Núria Cebrián. La Lliga 
Escolar d’aquest any és una 
de les més participatives de 
la seva història. Només en 
multiesport –que ara està 
en la fase del futbol sala– 
hi ha 16 equips. Als insti-
tuts, la inscripció també ha 

crescut i els alumnes que 
acaben secundària tenen 
l’oportunitat de continuar 
fent esport extraescolar en 
la categoria infantil. On 
més conjunts hi ha és als 
instituts la Ribera i Mont-
serrat Miró, de Montcada 
Nova.

Jornades. Les escoles ja 
han començat a preparar 
les jornades esportives, 
amb partits amistosos en-
tre centres i nombroses ac-
tivitats lúdiques. La Salle 
és el col·legi que inaugura 
el calendari d’aquest curs, 
el pròxim 17 d’abril. L’es-

cola Reixac les farà el dia 
24. L’IME també ha fixat 
ja la data per a la festa de 
cloenda dels Jocs Escolars. 
Serà el 5 de juny. Es premi-
aran millors esportistes i 
equips de la temporada, hi 
haurà jocs i s’acabarà amb 
un dinar de germanor.

ESPORT ALS COL·LEGIS 

Una jugada del partit de futbol sala entre els equips benjamins de les escoles Mitja Costa i Elvira Cuyàs

Sílvia Alquézar | Redacció

El mini B es troba al cinquè lloc 
després de vèncer el Sitges B

L’equip mini B masculí 
del Valentine es troba a la 
cinquena posició del Grup 
Quart del Nivell C-2 amb 
3 victòries i 3 derrotes. El 
conjunt que dirigeix Mí-
riam Criado ha sumat un 
nou triomf al darrer matx 
de lliga disputat contra el 
Sitges B per 64-39. A la 
jornada anterior, els nois 

del mini B van perdre per 
la mínima a la pista del 
Santfeliuenc, el quart clas-
sificat, per només un punt 
de diferència (63-62). En el 
pròxim enfrontament, el 
Valentine té un matx com-
plicat, ja que rebrà la visita 
del líder, el Sant Nicolau B, 
que encara no ha perdut 
cap partit. El Mini B està 
format per nens de 9 i 10 

anys i, en molts casos, és 
el primer any que juguen 
a bàsquet. “L’objectiu és 
que aprenguin els fona-
ments d’aquest esport”, 
ha dit l’entrenadora, qui 
s’ha mostrat contenta amb 
el grup perquè s’esforça 
per millorar. “Els vull en-
senyar que per avançar 
és important treballar”, 
ha afegit la tècnica.

Sílvia Alquézar  | Redacció

L’equip sots-21 B de 
l’Elvira-La Salle ha acon-
seguit a les dues últimes 
jornades dues victòries im-
portants. Els montcadencs 
van superar el CB Serva-
tor-Sentmenat, penúltim 
amb només 3 triomfs, per 
un ajustat 59 a 58. Una 
setmana abans, els nois de 
l’Elvira-La Salle es van im-
posar a la pista de l’EPSA, 
amb 9 victòries, per 62 a 
66. Després d’aquests re-
sultats, el sots-21 B es tro-
ba a la sisena posició del 
Grup Quart del Nivell B 
amb 9 triomfs i 8 derrotes. 
A la pròxima jornada, el 
conjunt local s’haurà de 
desplaçar a la pista del San-
ta Perpètua B, el penúltim 
classificat amb només dues 
victòries en quinze partits. 
D’altra banda, el sots 21 
femení és a la cinquena 
posició del Grup Primer 

al Nivell A amb 9 triomfs i 
5 derrotes. A l’últim matx 
de lliga disputat, l’equip 
local es va imposar davant 
del Centelles, el cuer sense 
cap victòria, per 76 a 34.

El sots 21 B obté dos 
triomfs importants

AE ELVIRA-LA SALLE

Sílvia Alquézar  | Redacció

La Lliga Escolar està en forma amb 
nombrosos equips en competició  
L’objectiu és que els infants facin esport quan acaba l’horari lectiu sense importar els resultats

> El cadet del CEB Can Sant Joan 
es manté líder invicte al Nivell C-1
L’equip cadet del CEB Can Sant Joan es troba a la primera 
posició al Grup Tercer del Nivell C-1 de Promoció amb cap de-
rrota en cinc jornades. Als dos últims partits, el conjunt local va 
superar l’Òpalo Cerdanyola c per 58 a 37 i el Dots Sant Quirze 
A per 39 a 75. Els montcadencs estan empatats al primer lloc 
amb el Llinars B, el pròxim rival del Can Sant Joan en un matx 
en què es decidirà el líder del grup. El partit es disputarà el 27 
de febrer a Llinars | SA
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El sots-21 B és al sisè lloc
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El cadet B és tercer al Nivell B-1
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BÀSQUET. CB MONTCADA

El conjunt que entrena Míriam criado va superar el rival per 64 a 39

NATACIÓ. CAMPIONAT COMARCAL

Montcada obté bons 
resultats a Ripollet
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La primera jornada es va disputar a la piscina de Montcada Aqua

L’EN Montcada ha acon-
seguit bons resultats a la 
segona jornada del Cam-
pionat Comarcal de Na-
tació, disputada a Ripollet 
el 13 de febrer. En papa-
llona, la benjamí Claudia 
Garrote va ser tercera, les 
infantils Eva Coy i Mireia 
Prats, primera i segona 
respectivament, i el tam-
bé infantil Joan Grau va 
acabar en primera posició. 
En categoria cadet, Léster 
Escrigas va arribar el pri-
mer. Pel que fa a l’estil lliu-
re, Garrote va ser tercera, 
mentre que Prats i Coy 
van tornar a repetir la 
classificació de  papallona. 

En aquesta prova, l’aleví 
Marc Ribas  i el cadet Mi-
guel Pérez van ser tercers 
a les seves respectives ca-
tegories. Per relleus, l’EN 
Montcada va ser primera 
en aleví, tercera en infan-
til i segona en cadet. 

Pròximes proves. El Cam-
pionat Comarcal tornarà 
el 6 de març amb la dis-
puta de la tercera jornada 
a la piscina Can Xarau, 
a Cerdanyola. El 27 de 
març tindrà lloc a Badia, 
al poliesportiu municipal, 
la quarta ronda i la final es 
farà enguany a Barberà, 
al complex esportiu Can 
Llobet, el 17 d’abril.   

Sílvia Alquézar | Redacció
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fUTBOL. Ef MONTCADA

El benjamí D treballa amb il·lusió 
per aprendre a jugar a futbol

L’equip benjamí D de l’EF 
Montcada està format 
per nois de 8 i 9 anys que 
s’inicia aquesta temporada 
en el futbol. Els comença-
ments van ser difícils però, 
a mesura que passen les 
jornades, el seu entrenador, 
Daniel Baena, reconeix 
que la plantilla ha millorat 
molt. “Els jugadors treba-
llen amb il·lusió i, mica 
en mica, van agafant el 
ritme i els coneixements 
bàsics, com la col·locació 
o el passi”, explica el tèc-
nic, qui s’ha mostrat con-
tent perquè “els nois ja no 
surten amb la cara trista 
perquè han rebut una 
golejada”. 

El conjunt local ocupa 
l’última posició del Grup 
Dotzè de Segona Divisió, 
ja que només ha guanyat 
un partit en tota la tempo-
rada. “Els resultats no im-
porten, els nens han de 
venir a disfrutar i apren-
dre, comenta Baena, qui 
reconeix que al matx con-
tra el Palau –amb qui van 
perdre per 5-2– s’ha pogut 
veure ja sobre el terreny 
de joc els avenços que han 
fet. A la jornada següent, 
el benjamí D va perdre 
contra el Canovelles a casa 
per 0-7.
Per a l’EF Montcada, 
l’objectiu del benjamí D és 
posar-se al nivell de la res-
ta d’equips del grup. 

fUTBOL SALA. fS MAUSA MONTCADA

Sílvia Alquézar | Redacció

L’infantil A és a dalt 
tot i ser de primer any

L’equip infantil A de l’FS 
Mausa Montcada es tro-
ba a la cinquena posició 
de Divisió d’Honor amb 
26 punts, malgrat ser 
una plantilla formada 
majoritàriament per juga-
dors de primer any. Per a 
l’entrenador, Juan Carlos 
Navarro, l’excel·lent tra-
jectòria de l’equip ha es-
tat una sorpresa “perquè 
l’objectiu era aprendre 
i adaptar-se a la nova 
categoria”. L’entrenador 
s’ha mostrat molt content 
amb el rendiment de la 

plantilla. A les dues últi-
mes jornades, el Mausa 
va empatar a set gols a la 
pista del CN Sabadell. El 
dia 20 el conjunt local va 
rebre el Mataró, un rival 
complicat de la part alta 
de la taula. El matx va ser 
intens i igualat, però al fi-
nal el triomf es va decan-
tar cap als locals (4-3). 
D’altra banda, els benja-
mins del Mausa Alejan-
dro Avilés, Josep Paredes 
i Àngel Ros, van partici-
par el 21 de febrer en un 
entrenament de la selec-
ció catalana.

Sílvia Alquézar | Redacció
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El CH La Salle Montca-
da disposa d’una escola 
d’handbol “atípica, per-
què no tenim equips 
amb el nom del club, 
però hem promogut la 
seva creació des de la 
nostra entitat”, explica el 
coordinador del projecte, 
Àlex Weikert. 
La Salle ha decidit apos-
tar per la promoció de 
l’handbol a les escoles 
perquè “l’objectiu és que 
hi hagi infants que prac-
tiquin aquest esport”, ha 
indicat Weikert. 
Gràcies a aquesta iniciati-

va, hi ha un conjunt aleví 
a l’escola Font Freda i un 
altre al Sagrat Cor, a més 
d’un equip benjamí que 
entrena a La Salle format 
amb els jugadors d’aquesta 
edat dels tres centres que 
prenen part en el projecte.

Competicions. Els conjunts 
competeixen amb els noms 
de les escoles a les lligues 
dels Consells Esportius Es-
colars. El club proporciona 
els monitors –tots amb ti-
tulació– i els col·legis po-
sen les pistes.
D’altra banda, La Salle 
també promou en horari 

escolar sessions de promo-
ció de l’handbol durant les 
classes d’educació física 
amb els alumnes de tercer 
a sisè de Primària. Per ara, 
el projecte es fa al Sagrat 
Cor i al Font Freda i, se-
gons Weikert, la iniciativa 
es podria ampliar a d’altres 
centres com el Reixac i La 
Salle.
“Volem dir als pares que 
abans de descartar que 
el seu fill faci handbol, 
parli amb nosaltres”, re-
marca Weikert, que està 
tots els dilluns i dimecres 
a partir de les 17.30h a 
l’escola La Salle.

La Salle promou l’handbol als 
col·legis a través de l’escola

HANDBOL. LA SALLE MONTCADA

Sílvia Alquézar | Redacció

Alguns dels infants de l’escola d’handbol de La Salle amb els entrenadors, al pati del col·legi 
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> Dos juvenils del CD Montcada,
a la convocatòria del primer equip
Dos jugadors de l’equip juvenil del CD Montcada han co-
mençat a entrar en les convocatòries del primer conjunt 
verd, a Primera Catalana. Es tracta d’Alberto Sanchís –a 
l’esquerre– i Xavi Gómez, que han estat cridats per l’en-
trenador, Jaume Creixell. Fins i tot un d’ells, Sanchís, va 
debutar a la màxima categoria catalana contra el Vilassar 
i la jornada següent contra el Sants també va jugar. El 
juvenil del CD Montcada segueix líder imbatut del Grup 
24 de Segona Divisió amb 41 punts. D’altra banda, el 
juvenil de l’EF Montcada es troba a la zona mitjana de la 
taula del Grup 25 de Segona Divisió | SA
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L’equip de dirigeix Daniel Baena està format per nois de 8 i 9 anys que s’inicien enguany en aquest esport

El benjamí D va perdre contra el Canovelles a casa per 0-7 
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L’infantil B va jugar un matx amistós el dia 6 perquè tenia jornada de descans

Matías Ruiz 
es fa càrrec 
del cadet

fUTBOL SALA

L’entrenador del primer 
equip de l’AE Can Cuiàs, 
Matías Ruiz, s’ha fet cà-
rrec també del conjunt 
cadet del club, que és 
cuer amb cap punt des 
que va començar la lliga. 
A la darrera jornada, els 
nois van perdre contra el 
Claret per 7-2 en un matx 
on els montcadencs van 
sortir molt descontents 
amb l’actuació arbitral. 
“El resultat podria ha-
ver estat un altre”, ha dit 
el nou tècnic, qui ha lloat 
l’actitud de l’equip perquè 
va lluitar fins al final. Pel 
que fa als dos equips més 
petits del planter, tant el 
prebenjamí com el benja-
mí, que juguen a la Lliga 
Escolar del CDEM, estan 
fent un bon paper | SA

El planter està fent un bon any
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Jacint Merino
Investigador empedreït. Acaba d’obtenir el Doctorat en Història per la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB) amb un excel·lent cum laude per una tesi sobre el fracàs de l’aixecament mili-
tar del juliol del 1936 a Catalunya que va encapçalar el general Manuel Goded Llopis, un militar de 
carrera culte i refinat a qui Franco no tenia en gaire estima. Durant 7 anys, Merino ha recorregut els 
principals arxius jurídico-militars d’Espanya per bastir la seva tesi que aporta noves informacions 
sobre aquest capítol de la història i material inèdit sobre Goded, com fotografies i cartes personals. 
Merino, de 52 anys, és professor del col·legi La Salle des del 1979, on va fer els estudis primaris. 
També col·labora amb el Departament d’Història Moderna i Contemporània de la UAB i és membre 
del Gabinet de Recerca Històrica Social i Obrera d’aquesta universitat. 

“A Franco els generals li 
deien Miss Canàries”

Per què va decidir fer la tesi sobre 
l’aixecament del 1936?
Estava fent un estudi històric sobre 
les fitxes sumarials de 1936 a l’Arxiu 
del Govern Militar de Barcelona quan 
va caure a les meves mans la trans-
cripció del Consell de guerra que 
se li va fer als generals que van di-
rigir l’aixecament militar a Catalunya, 
Manuel Goded i Álvaro Fernández 
Burriel. La lectura dels fets em va 
atrapar i vaig decidir esbrinar què va 
passar exactament.
Per què va fracassar la sublevació 
militar a Catalunya? 
Entre d’altres factors, perquè els col-
pistes van subestimar la resistència 
de les milícies i la capacitat de reacció 
de les institucions republicanes. Ho 
demostra el fet que van sortir amb les 
bandes de música com si es tractés 
d’un passeig militar. També s’ha de 
tenir en compte que la xifra de soldats 
era reduïda perquè bona part, en ser 
el mes de juliol, estava de vacances. 

En poques hores Goded va ser detin-
gut a Capitania General i conduït al 
despatx de Companys, que li va exi-
gir que anunciés la seva rendició per 
ràdio per evitar més vessament de 
sang. A la resta de ciutats catalanes 
com Girona, Lleida o Mataró, les tro-
pes es van retirar sense fer gaire en-
renou en veure que el cop fracassava 
a la capital.
Hi ha qui defensa que el cop d’estat 
militar va ser motivat per la situació 
d’anarquia i violència que es vivia en 
ciutats com Barcelona.
Això és totalment fals i cal deixar clar 
que sense la sublevació militar no 
s’haguessin donat els excessos que 
hi va haver en els instants immediats 
de la guerra per part del bàndol afí a 
la República. El clima d’inseguretat 
i caos comença al febrer del 1936 
quan guanya les eleccions el Front 
Popular i la dreta no ho accepta. 
Aquest context, però, no justifica una 
rebel·lió militar que al 1938 s’intenta 

disfressar com una actuació legal 
contra un govern il·legítim. Res més 
lluny de la realitat.
Investigar és una feina lenta i feixu
ga. Compensa l’esforç?
I tant que paga la pena! Rebuscant en 
els arxius sempre trobes informacions 
que no apareixen als llibres d’història. 

Per exemple, saps qui va evitar que 
els milicians estomaquessin Goded 
quan van entrar a Capitania? Caridad 
Mercader, la mare de Ramon Mer-
cader, l’assassí de Trotski. Una altra 
dada sorprenent: els sumaris de Puig 
Antich i de Companys estan a la caixa 
forta d’un alt càrrec militar i només es 

poden consultar fent una petició ex-
pressa.
A la tesi hi ha molta informació inè
dita sobre el general Manuel goded.
Les feines d’investigació em van per-
metre conèixer l’única filla viva del mi-
litar, M.Pilar Goded, que  em va facili-
tar cartes i fotografies. En una d’elles 
apareix amb el general Sanjurjo a la 
campanya del Marroc. La revista his-
tòrica L’Avenç, que va publicar un re-
sum de la tesi, em va preguntar si ha-
via manipulat la fotografia perquè no 
existia constància d’aquesta trobada. 
Goded és un militar del que no s’ha 
parlat gaire.
És veritat que Franco i goded no es 
tenien gaire simpatia?
Goded va estar a la campanya del 
Marroc amb Franco, però a diferèn-
cia d’ell, va guanyar més d’una bata-
lla. Tenia una àmplia formació com 
estratega militar, parlava francès i 
havia escrit un llibre sobre l’ocupació 
espanyola del nord d’Àfrica. Era un 

home  culte pel qual Franco sentia un 
gran menyspreu. Prova d’això és que 
en morir Goded afusellat, la seva ví-
dua no va rebre una administració de 
loteria, tal com era costum entre les 
esposes d’alts càrrecs militars. 
Això sembla la crònica rosa de 
l’exèrcit. Alguna tafaneria més?
A Franco alguns generals li deien 
‘Miss Canàries’ perquè li agradava 
molt desfilar i sortir a la foto, però a 
l’hora de la veritat, era poc resolutiu. 
Hi ha constància que el general San-
jurjo, davant dels dubtes de Franco 
sobre el moment de l’aixecament, va 
dir “con o sin Franquito, este verano 
el ejército se levanta”.
Què li agradaria investigar?
Ara vull centrar-me en la biografia de 
Goded. En el futur m’agradaria inves-
tigar el poder local entre el 1936 i el 
1939. És vital conèixer la història dels 
municipis. En aquest sentit cal desta-
car la tasca de la Fundació Cultural 
mitjan çant la revista Quaderns.

“Els colpistes van 
subestimar el poder 
de les milícies i 
de les institucions 
republicanes”

Historiador

a títol personal
LAURA gRAU
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