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Montcada 
emblanquinada
La nevada del 8 de març va sorprendre la ciutat 
i va canviar per unes hores el paisatge local pàg. 3

Autodeterminació 
La consulta a Montcada
es farà el 25 d’abril pàg. 11



2 2a quinzena | Març 2010Publicitat02



32a quinzena | Març 2010

El temporal de neu col·lapsa els carrers 
i accessos al municipi durant unes hores
La tarda del 8 de març la neu va transformar el paisatge de la ciutat en una postal més pròpia del Nadal que no pas d’aquestes dates

Montcada EMbLanquinada

actualitat
laveu.cat

NEVADA ESpECTACULAR
Feia 17 anys que Montcada i Reixac no vivia 
una nevada tan intensa com la que s’ha 
registrat aquest mes de març

Malgrat les previsions que anun-
ciaven la possibilitat de nevades 
per sota de la cota dels 200 me-
tres, pocs s’esperaven que el 8 de 
març Montcada acabaria emblan-
quinada i amb un gruix conside-
rable de neu. El dia va començar 
amb aigua neu i semblava que  
no quallaria, però cap al migdia 
els flocs van començar a ser més 
abundants i la nevada, combina-
da a un vent persitent, cada cop 
més intensa, una situació que es 
va mantenir fins a les 18h, aproxi-
madament.
Molts escolars ja no van anar a 
classe a la tarda i l’institut  La Fer-
reria va haver de tancar l’endemà, 
després que pel pes de la neu ce-
dís una placa del sostre d’uralitat 
que protegeix el vestíbul del cen-
tre. Precisament un dels principals 
problemes amb què es van trobar 
molts veïns va ser la impossibilitat 
de desplaçar-se tant pel nucli urbà 
com per les vies que el travessen. 

El trànsit per la C-17, la C-58, la 
N-150 i la carretera de Vallençana 
va quedar interromput a estones 
i molts vehicles tant en direcció 
d’entrada a Barcelona com cap al 
Vallès van quedar atrapats en un 
embús que va trigar hores a des-
fer-se. Molts carrers també van 
quedar impracticables per circular 
sense cadenes.

La neu no només va afectar les 
carreteres sinó també els trans-
ports públics. Les línies de tren de 
Rodalies de Portbou i Manresa 
van quedar tallades aproximada-
ment dues hores, entre les 17 i les 
19h, i també va deixar de funcio-
nar el servei d’autobusos. Alguns 

treballadors del municipi que in-
tentaven arribar a Barcelona van 
haver d’anar caminant a peu fins 
al metro de Can Cuiàs, un mitjà 
que també van fer servir veïns de 
la localitat per arribar a casa.

L’endemà. El temporal va anar 
seguit d’una jornada força asso-
lellada en què Montcada va anar 
recuperant la normalitat mica en 
mica. Si bé els vehicles podien 
circular amb normalitat, la Poli-
cia Local recomanava extremar les 
precaucions, especialment als via-
nants, ja que algunes les voreres es 
van glaçar durant la nit esdevenint 
autèntiques pistes de gel. Aquesta 
circumstància va obligar la Brigada 
Municipal a treballar intensament 
per millorar l’estat dels carrers i 
l’accés als equipaments públics. 
Voluntaris de l’ADF també van col-
laborar en la neteja de camins fo-
restals ja que la nevada va fer caure 
arbres que van quedar malmesos 
fa un any pel temporal de vent. 

Pilar Abián | Redacció

La nevada va anar 
seguida d’una jornada 
assolellada que va 
fondre en poques hores 
la neu acumulada

Improvisada baixada de trineus al parc de Ca n’Oller, a Terra Nostra La nevada va ser especialment intensa entre les 15 i les 18h i va cobrir de neu els carrers, afectant tant el trànsit rodat coms els serveis públics

Vista de Montcada i la passarel·la sobre el Besòs des del col·legi La Salle

Usuaris de la línia de Manresa que van quedar sense tren a Terra Nostra, caminant per les vies
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Notícies SOTERRAMENT DE L’R2
El consistori ha presentat diverses 
al·legacions al projecte de Foment 
per garantir la seguretat de les obres

pàg. 7

laveu.cat/noticies

pLAÇA NICARAgUA
L’Àrea Metropolitana 
està redactant un pla 
de millora de l’espai

pàg. 9

Les naus de l’antiga fàbrica Redo-
sa, el lloc on es construirà l’hospi-
tal Ernest Lluch, han desaparegut 
i ara l’espai és pràcticament buit. 
Els alcaldes i regidors dels qua-
tre municipis als quals donarà 
servei l’equipament, Montcada, 
Cerdanyola, Ripollet i Barberà, 
van poder comprovar l’estat de 
la demolició de les instal·lacions 
durant una visita d’obres que va 
tenir lloc el 5 de març, durant la 
qual els operaris van enderrocar 
els darrers murs que encara que-
daven sencers. L’acte el va orga-
nitzar l’Institut Metropolità de 
Gestió i Promoció del Sòl (Imp-
sòl), l’ens que s’ha encarregat de 
la gestió dels terrenys i els ha cedit 
al Servei Català de la Salut. 

Les autoritats van aprofitar per fer 
pública la unitat de totes les admi-
nistracions implicades en la con-
secució de l’equipament sanitari i 
en la transformació del sector on 
s’ubicarà el centre, un espai situat a 
la N-150 actualment aïllat però que 
en un futur acollirà una nova zona 
residencial i d’equipaments, que 
connectarà Montcada, Cerdanyo-
la i Ripollet. “El treball per acon-

seguir l’hospital posa de relleu 
tot el que podem fer si les admi-
nistracions anem en la mateixa 
direcció”, va indicar la presidenta 
de torn de la Mancomunitat i alcal-
dessa de Cerdanyola, Carme Car-
mona (PSC). L’alcalde de Mont-
cada i Reixac, César Arrizabalaga 
(PSC), va destacar el paper concret 
de la Mancomunitat. “L’hospital 
és una gran fita, però plegats 
també hem aconseguit altres 
millores per a les tres poblaci-
ons, com les relatives al trans-
port públic”, va indicar. 
Els alcaldes no van voler aventu-
rar les dates definitives sobre l’ini-
ci de les obres de l’hospital i van 

anunciar que serà la consellera de 
Salut, Marina Geli, qui donarà 
les explicacions pertinents en una 
pròxima visita als terrenys que 
tindrà lloc abans de l’estiu. No 
obstant això, els edils van apun-
tar que la licitació de les obres 
podria obrir-se a l’abril i tancar-se 
al juliol.
Els alcaldes també van avançar 
que la redacció de l’avantprojecte, 
a càrrec de la unió temporal d’em-
preses que va guanyar el concurs 
d’idees, es troba en la fase final de 
redacció. L’hospital, valorat en 97 
milions d’euros, constarà de sis 
nivells i tindrà una superfície total 
de 40.000 m2. 

L’Impsòl enllesteix la demolició de
les naus de l’antiga fàbrica Redosa
Silvia Díaz | Terra Nostra

HoSPitaL ERnESt LLucH

La consellera de 
Salut, Marina Geli, 
té previst visitar els 
terrenys pròximament

Els alcaldes han anunciat que la redacció de l’avantprojecte de l’equipament ha entrat en la fase final

 

Els alcaldes de la Mancomunitat 
van manifestar durant la visita 
d’obres als terrenys la seva volun·
tat que la futura xarxa de tramvia, 
el Tramvallès, tingui una parada 
a prop de l’hospital Ernest Lluch. 
“El centre serà un referent per a 
la població del Vallès Sud i per 
això les decisions sobre infraes-
tructures l’hauran de tenir en 
compte”, va manifestar l’alcalde 
de Ripollet, Juan Parralejo (PSC). 
Arrizabalaga, per la seva banda, 
va apuntar que una altra possi·
bilitat seria enllaçar l’equipament 
sanitari amb la línia de metro de 
Can Cuiàs | SD

Els alcaldes apunten 
millores en el transport

Campanya 
per reivindicar 
millores en 
l’àmbit sanitari 

La Federació d’Associacions de 
Veïns de Montcada i Reixac (Fa-
vmir) insta els veïns a presentar 
una reclamació formal si consi-
deren que no se’ls ha atès bè als 
centres d’atenció primària (CAP) 
del municipi. Aquesta acció for-
ma part de la campanya de de-
núncia de la situació actual del 
sistema sanitari a Montcada que 
el col·lectiu veïnal va engegar 
l’any passat i va culminar amb 
la presentació de 6.763 signatu-
res ciutadanes a l’Ajuntament i 
a l’Institut Català de la Salut. A 
final de gener, representants del 
Departament de Salut i del con-
sistori van mantenir una reunió 
amb els veïns durant la qual van 
atendre les reclamacions ciuta-
danes i es van comprometre a 
millorar el servei. 
“No s’ha avançat res després 
de la reunió i es produeixen  
situacions als ambulatoris que 
continuen clamant el cel”, ha 
explicat el president de la Fav-
mir, Antonio Cera. Les princi-
pals reivindicacions són que els 
metges triguen molt a donar dia 
i hora i la manca d’especialistes 
als centres de Montcada, com 
ara de llevadores. La Favmir ha 
distribuït entre les AV fulls on 
s’informa a la ciutadania dels 
passos que ha de donar per om-
plir correctament una reclama-
ció. El col·lectiu recomana als 
usuaris que en portin una còpia 
al local de la seva AV o bé al de 
la Favmir.

Silvia Díaz | Redacció

L’alcalde de Montcada i Reixac, César Arrizabalaga, s’adreça al públic i a la premsa en presència de les autoritats de la resta de poblacions
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La contaminació atmosfèrica a 
Montcada i les seves conseqüències 
en la salut han tornat a ser protago-
nistes en un Ple de l’Ajuntament. 
A la sessió de febrer, feta el dia 25 
a la Casa de la Vila, es van pro-
duir escletxes importants en el 
front comú que els grups munici-
pals havien acordat feia tot just un 
mes en contra de la crema de resi-
dus a la cimentera Lafarge. Al Ple 
va quedar palesa la divisió entre 
l’equip de govern i l’oposició res-
pecte l’informe elaborat pel De-
partament de Salut sobre l’índex 
de mortalitat a la ciutat. PSC i 
CiU consideren que les dades són 
similars als municipis del voltant, 
mentre que ICV-EUiA, PPC i Es-
querra interpreten que la població 
de Montcada pateix més malalties 
relacionades amb la pol·lució. 
Aquest divorci va portar a presen-
tar dues mocions –una del govern 
i una altra d’Esquerra– que van 
generar un gran debat en el Ple, 
on finalment es va aprovar la pro-
posta de socialistes i convergents. 
“Volem que es faci un estudi epi-
demiològic o el que es consideri 
necessari per complementar el 
que ja disposem”, va dir el porta-
veu del PSC, Carles Guijarro. En 
aquest sentit, el regidor de CiU a 
l’Ajuntament Joan Maresma va 
remarcar que, segons l’informe de 
la Generalitat, “a Montcada mor 
un nombre similar de persones 
al d’altres ciutats properes, és a 
dir, que el municipi no té més 
problemes de salut que les po-
blacions veïnes”.  

L’oposició. La portaveu d’Esquerra, 
Marta Aguilar, va defensar el text 
de la moció que va presentar al 
Ple argumentant que “només de-
manem que es compleixi el que 
ja es va aprovar per unaminitat 
al Ple extraordinari de gener, o 
sigui, un estudi epidemiològic 

que contempli indicadors clars 
per mesurar afectacions sobre 
la salut a Montcada relacio-
nats amb les índexs de qualitat 
de l’aire”. La portaveu del grup 
municipal popular, Eva García, 
va donar el vistiplau a la moció 
d’Esquerra per coherència amb el 
que es va aprovar al Ple extraor-
dinari de gener. L’edil del PPC va 
qualificar l’informe del Departa-
ment de Salut de “ridícul”. “És 
vergonyós –va dir– que per dir 
que no passa res utilitzin dades 
del 2003 al 2007. Per què no han 
actualitzat l’anàlisi? Hi ha algu-
na cosa a amagar?”.

El grup municipal d’ICV-EUiA 
també va donar suport a la mo-
ció d’Esquerra en considerar que 
s’ajusta més a l’acord existent des 
de gener passat. El seu portaveu, 
Josep Maria González, va retreure 
al govern municipal la manca de 
voluntat per mantenir la unanimi-
tat de totes les forces polítiques. 
“Hem d’anteposar els interes-
sos de la ciutat als dels  partits. 
No hem de defensar, per mo-
tius polítics, l’indefensable”, 
va dir González en referència a 
l’informe de la Generalitat, elabo-
rat per un Departament en mans 
del PSC. L’oposició va coincidir 
a recriminar al govern que s’hagi 
perdut l’esperit de la moció uni-
tària en contra de la crema de re-
sidus a Lafarge. L’alcalde, César 
Arrizabalaga (PSC), va dir que 
“no s’han de fer interpretacions 
intencionades de l’informe, per-
què només parla de dades de 
mortalitat i no d’autoritzacions 
de llicències ambientals”, tot 
afegint: “Jo sí que dono valor a 
l’anàlisi de la Generalitat”.  

Padró municipal. Al Ple, també es 
van aprovar les dades del padró 
municipal a data d’1 de gener de 
2010. Montcada té un total de 
33.725 persones.  

PLE dE FEbRER

La sessió plenària aprova una moció del pSC amb 
els vots a favor del govern i en contra de l’oposició

Sílvia Alquézar | Montcada

L’informe de Salut 
provoca fissures 
en el front comú 
sobre la valorització

Geli conclou que la 
mortalitat a Montcada 
no difereix respecte  
la resta de municipis 
del seu entorn

L’oposició recrimina 
al govern que s’hagi 
perdut l’esperit unitari 
de l’anterior moció

A dalt, la gràfica amb les principals dades que acompanyen l’informe de la consellera de Salut, reproduït a sota

 Montcada i Reixac Vallès Occidental Catalunya
 Número % Número % Número %

infeccioses 25 2,28 468 1,67 5.817 1,97
tumors  316  28,86  7.976  28,53  80.339  27,26
Endocrines  35  3,20  795  2,84  9.617  3,26
Mentals  59  5,39  1.770  6,33  15.399  5,22
nerviós  49  4,47  1.528  5,47  14.925  5,06
circulatori  321  29,32 8.013  28,66  90.132  30,58
Respiratori  120  10,96  2.847  10,18  30.511  10,35
digestiu  45  4,11  1.431  5,12  14.665  4,98
osteomuscular  10  0,91  271 0,97  2.907  0,99
Genitourinari  24  2,19  724  2,59  7.578  2,57
Mal definides 23  2,10  486  1,74  7.467  2,53
Externes  62  5,66  1.362  4,87  12.367  4,20
altres 6 0,54 288 1,01 3.009 2,02
totaL 1.095 100 27.959 100 294.733 100

Mortalitat
2003-2007
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L’Ajuntament ja ha iniciat els trà-
mits per procedir a l’adjudicació 
del projecte destinat a asfaltar una 
trentena de carrers del municipi  
per un import d’un milió d’euros. 
En el Ple de febrer es va aprovar 
el plec de condicions amb els re-
quisitis que han de complir les 
empreses interessades a executar-
la. El punt va comptar amb el su-
port de tots els grups municipals a 
excepció d’ICV-EUiA, que es va 
abstenir en considerar que l’acció 
respon a una mesura electoralista 
feta sense criteris tècnics abans 
dels comicis municipals de l’any 
vinent. 
La previsió del consistori és co-
mençar l’actuació aquesta pri-
mavera i executar-la per barris, 
prioritzant els vials que estan més 
degradats i que suporten major 
volum de trànsit. Precisament a 
principi de març s’ha dut a terme 
l’asfaltat del carrer Beat Oriol, a 
Mas Rampinyo, que ha costat 

109.654 euros, sufragats per la 
Generalitat, en el marc de les ac-
tuacions complementàries del so-
terrament de la C-17. 

Altres actuacions. En el Ple de fe-
brer també es va donar el vistiplau 
al plec de condicions per adjudi-
car els treballs de remodelació de 
la plaça Roja, a la Font Pudenta, 
per un import de 414.000 euros. 

El punt es va aprovar amb els 
punts a favor de l’equip de govern 
i del PPC, mentre que ICV-EUiA 
i Esquerra es van abstenir per dis-
crepàncies amb alguns aspectes 
urbanístics del projecte com ara 
que, en els futurs usos de l’espai, 
s’impedeix que els nens juguin a 
pilota per no molestar els veïns. 
El Ple també va acordar la reso-
lució de les al·legacions al plec de 

condicions per a la contractació de 
la gestió del servei públic local de 
clavegueram, un punt que només 
va comptar amb els vots a favor de 
PSC i CiU. Pel que fa a l’oposició, 
el PPC es va abstenir i ICV-EUiA 
i Esquerra van votar en contra per-
què consideren inapropiat adjudi-
car el servei per un període de 25 
anys i sense incloure les despeses 
de manteniment de la xarxa.

PLE dE FEbRER-uRbaniSME

Els treballs formen part d’un pla global de millora que assumiran la Generalitat i l’ajuntament 
Silvia Alquézar | Montcada

Facilitats per als 
constructors
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Comencen els tràmits per adjudicar 
el projecte d’asfaltat de carrers

El carrer Beat Oriol presenta un nou aspecte, més renovat, després que la Generalitat l’hagi asfaltat, en el marc de les obres de soterrament de la C-17

Les mesures excepcionals per 
donar facilitats als promotors a 
l’hora d’iniciar o acabar obres es 
mantindran un any més a causa 
de la situació de crisi. El Ple de 
febrer va aprovar prorrogar les 
propostes aprovades al 2009, que 
consisteixen a ampliar, de forma 
excepcional, el termini per co-
mençar l’actuació dels 12 mesos 
reglamentaris a 36 i el termini per 
enllestir-les, de 36 mesos a 60 (5 
anys), pròrrogues incloses. 

La situació no millora. El govern ha 
explicat que la mala situació de la 
construcció està comportant la im-
possibilitat per part dels promotors 
de complir els terminis previstes en 
els llicències urbanístiques. La me-
sura inicial tenia una vigència d’un 
any, prorrogable en funció de la 
conjuntura econòmica, i, com que, 
segons el consistori,  la situació no 
ha millorat, l’ajornament s’ha fet 
efectiu. Els promotors han de jus-
tificar els terminis sol·licitats per a 
les llicències urbanístiques i les se-
ves pròrrogues, que s’aplicaran en 
funció de l’informe corresponent 
dels serveis tècnics municipals.  

Silvia Díaz | Redacció

Un altre dels punts que també va 
motivar més intervencions en el 
Ple de febrer va ser la dimissió del 
regidor socialista Jordi Climent –a 
la fotografia–, cessat per l’alcalde a 
principi del mes passat com presi·
dent de l’Àrea de Política Territorial. 
Durant el seu discurs de comiat, 
l’exedil va tenir paraules d’agraïment 
per a les persones amb qui va com·
partir treball: “Me’n vaig amb el cap 
ben alt”, va dir. Climent, que va al·
legar motius personals per presentar 
la renúncia sense fer referència als 
motius del seu cessament, va rebre 
un càlid aplaudiment per part del 
públic que omplia de gom a gom la 
sala de plens i, en el torn d’interven·
cions, tots els portaveus van coinci·
dir a destacar la seva vàlua humana 
i professional. 

Crítiques a l’alcalde. Arrizabalaga 
va rebre dures crítiques per la des·
titució de Climent, un fet que per a 
l’oposició és una clara evidència de 
crisi política en el si del govern i del 
PSC “provocada per la gestió des-
pòtica del batlle, que no admet la 

crítica”, va manifestar la portaveu 
del PPC, Eva García. També la por·
taveu d’Esquerra, Marta Aguilar, va 
posar en qüestió el lideratge d’Arri·
zabalaga. “És sospitós –va dir– que 
aquest sigui el tercer regidor d’Ur-
banisme que deixa el càrrec des 
què vostè és alcalde”. ICV·EUiA, 
per la seva banda, va demanar a 
l’alcalde que expliqués “les raons 
autèntiques del cessament de 
Climent”. L’alcalde va negar en ro·
tund que hi hagi cap crisi al govern 
i va instar l’oposició a mantenir·se al 
marge: “Deixin de preocupar-se pel 
PSC i que cadascú s’ocupi del seu 
partit”. La nova regidora del PSC, 
Alicia Solano, prendrà possessió del 
càrrec al Ple de març | SA

Climent s’acomiada rebent mostres de suport
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Compro. Tebeos antics, còmics de superherois, 
manga, llibres, àlbums de cromos i joguines en 
general. Tel. 630 930 616.
Es ven bicicleta estàtica amb 8 nivells de 
resistència de la marca Domyos. Preu: 100 euros. 
Tlf. 935 177 347 ó 628 350 886
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.

Tel. 935 726 492anuncis gratuïts 
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La remodelació eliminarà 
l’actual zona de dunes

Els incidents que han sufert alguns 
infants del barri i els dubtes veïnals 
sobre la seguretat de l’espai han 
culminat amb l’elaboració d’un 
nou projecte de remodelació de la 
plaça Nicaragua de Can Sant Joan, 
que l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona (AMB) –ens que ja va execu-
tar l’anterior reforma, al 2007– està 
acabant de redactar. Si no hi ha 
imprevistos, les obres començaran 
a l’estiu. Abans que l’AMB comen-
cés a elaborar la nova proposta, 
l’Ajuntament va presentar, a final 
d’any, la reforma a l’AV de Can 
Sant Joan i a l’AMPA de l’El Viver. 
Actualment, l’espai de tobogans 
s’ha tancat per motius de seguretat, 
ja que ens els últims mesos alguns 
infants s’hi havien accidentat. 
“Gràcies al col·laboració entre 
els serveis tècnics municipals i el 
veïnat del barri podrem millo-
rar la plaça perquè esdevingui el 
més funcional i segura possible”, 
ha destacat el president de l’Àrea 
de Política Territorial, Sergio Her-
moso (PSC). El president de l’AV, 

José Luis Conejero, troba bé que 
es reformi la plaça “pel perill de 
l’estat actual”, però considera que 
l’Ajuntament “s’hauria d’haver 
donat més pressa”, ja que el veï-
nat reivindica les millores a la plaça 
Nicaragua des del 2007. Per la seva 
banda, la presidenta de l’AMPA del 
Viver, Sonia Ruiz, considera que la 
proposta és positiva perquè elimina 
les zones conflictives, tot i que “es-
taria bé que hi hagués més àrees 
de joc per als infants”. 

El projecte. La zona de dunes on hi 
ha els tobogans és la que més in-
quietud ha generat entre els usuaris 
i en la nova plaça se substituirà per 
un espai d’estada que es dotarà de 
gronxadors. Es millorarà l’accés 
des de la plaça al col·legi, se substi-
tuirà la font per una altra de funcio-
nament més senzill. En la zona que 
dóna al carrer Molí, els escossells 
on hi ha els arbres es cobriran amb 
reixetes i s’ampliarà la zona infan-
til, que es tancarà perimetralment 
amb baranes de fustes. També es 
modificarà la disposició dels bancs. 

L’aMB està enllestint el projecte de millora d’aquest espai

PLaÇa nicaRaGua

Vista aèria de la plaça Nicaragua de Can Sant Joan, situada entre els carrers Font i Molí
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Aprovats ja
gairebé tots els 
plans del FEOSL

Al tancament d’aquesta edició, 
el Ministeri de Política Territo-
rial havia donat el vistiplau a 15 
dels projectes que Montcada ha 
presentat a la convocatòria del 
Fons Estatal per a l’Ocupació i la 
Sostenibilitat Local (FEOSL) i al 
pla social de teleassistència. Totes 
les propostes sobre noves tecnolo-
gies ja han rebut llum verda per 
part de Madrid i resta pendent 
l’aprovació definitiva del projec-
te de millora del llac perimetral 
del parc de la Llacuna i l’adreçat 
al foment del reciclatge. Pel que 
fa a l’àmbit social, encara s’han 
d’aprovar les despeses del casal 
d’estiu 2010, de l’organització i 
gestió dels casals infantils i la de 
les escoles bressol municipal. En 
total, l’Estat reserva 3,5 milions 
d’euros a Montcada i Reixac | SD

Silvia Díaz | Redacció

 

L’AV de Can Sant Joan ha demanat 
per carta explicacions a l’Ajunta·
ment sobre la situació de les obres 
de la nau de l’Adif i el pla integral 
de la muntanyeta, dues qüestions 
en què l’entitat i el consistori estaven 
treballant plegats “Fa mesos que 

no ens reunim i estem preocupats 
perquè sembla que no s’avança”, 
ha expressat el president de l’entitat, 
José Luis Conejero. El tema que més 
amoïna el veïnat és el del magatzem 
de l’Adif, per les possibles molèsties 
que pugui comportar al barri | SD

L’AV demana explicacions sobre altres qüestions
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L’AV demana a l’Ajuntament que 
elimini les pilones del carrer Alzina

La recent urbanització del carrer 
Alzina, que ha passat a ser exclu-
sivament de vianants, ha provocat 
problemes de viabilitat en el sec-
tor ja que aquest carrer era una de 
les vies d’entrada a la zona 15 del 
barri, ubicada entre l’avinguda de 
Terra Nostra i la riera de Sant Cu-
gat. L’AV de Terra Nostra ha fet 
pública una carta reclamant  que 
es retirin les pilones que hi ha a 
la cantonada d’Alzina amb Poblet 
o bé s’ordeni la circulació d’una 
altra manera. Aquesta demanda 
també ha motivat una campanya 
de recollida de signatures que està 
duent a terme un grup de veïns 
dels carrers Poblet, Núria i Vallès 
afectats pel tancament del vial. 
“En cap cas se’ns va informar 
que el projecte respresentava 
una restricció de trànsit ni de 
que s’instal·larien pilones”, la-
menta l’AV en el seu escrit.
L’entitat considera que si el carrer 
Alzina ha de ser de vianants, s’ha 
de donar una alternativa a la circu-
lació per l’interior del barri. “Una 

de les opcions que ens va plan-
tejar l’Ajuntament al febrer és 
canviar el sentit del carrer Pi-
rineus però ha passat un mes 
i no s’ha fet res al respecte”, 
assenyala l’entitat.

Resposta del consistori. Des del 
departament d’Urbanisme s’ha 
fet constar que hi ha la voluntat 
de donar solució a les peticions 
veïnals i que, tan aviat com es tin-
gui una proposta, es presentarà a 
l’AV. El fet d’haver transformat 
el carrer Alzina en una zona de 

vianants respon, segons el con-
sistori, als objectius de dotar 
el barri d’un passeig que surti i 
arribi a la plaça del Poble –pen-
dent d’ampliació–, i de crear un 
itinerari a peu o en bicicleta que 
vagi des de l’estació de tren fins a 
l’institut La Ferreria. 
La recent urbanització del vial 
també està lligada amb el projec-
te de crear un nou carrer paral·lel 
a la riera de Sant Cugat per des-
congestionar el trànsit que supor-
ta actualment l’avinguda Terra 
Nostra.

L’entitat denuncia que la urbanització d’aquesta via ha comportat problemes de mobilitat

Silvia Díaz | Redacció

tERRa noStRa

Les pilones del carrer Alzina impedeixen el pas de vehicles cap als carrers Poblet, Núria i Vallès
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Els treballs d’ajardinament de l’espai alliberat damunt la C·17 s’han posat 
en marxa amb la col·locació de gespa a la rotonda del carrer Castelló i als 
espais colindants (imatge). L’actuació la sufraga la Generalitat, per un im·
port de 364.732 euros, i l’executa l’empresa Antonio Casado. Els treballs 
formen part de les accions complementàries al soterrament de la nacional 
i inclou un àmbit total de 3.761 m2 | SD

> En marxa l’ajardinament de la C-17
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L’Ajuntament de Montcada i 
Reixac ha presentat al·legacions 
al projecte de soterrament de la 
línia de tren de Portbou al seu 
pas pel municipi, bona part de 
les quals estan relacionades amb 
garantir la seguretat durant les 
obres. L’informe adreçat al Minis-
teri de Foment adverteix que el 
projecte no preveu passos a nivell 
per travessar d’un costat a l’altre 
de l’avinguda de la Unitat durant 
les diferents fases d’actuació de 
les obres i en demana la seva in-
corporació.
L’escrit mostra també certa in-
quietud del consistori pel fet que 
el túnel per on circularan els trens 
passarà a 10 metres de profunditat 
sota el riu Ripoll i considera molt 
escàs el recobriment del forjat su-
perior. Així mateix, l’Ajuntament  
demana reubicar algunes sortides 
d’emergència, com les previstes a 
la Casa de les Aigües i a la cruïlla 
del carrer dels Horts amb el de la 
Conca, que es demana recol·locar 

a l’encreuament entre Horts i Ai-
gües, així com un pou de ventilació 
al mig del carrer Font, que es de-
mana traslladar a la placeta situada 
al final d’aquesta mateixa via. 

Més peticions. A l’escrit d’al·le-
gacions, el consistori sol·licita 
instal·lar pantalles acústiques i 
mesures protectores a l’escola 
Reixac, ja que l’obra afecta el 
pati i la coberta de la pista espor-
tiva del centre. També es dema-
na més informació sobre l’edifici 
de la nova estació projectada i que 
s’aprofitin les casetes d’obra que 
s’estan fent servir per a les obres 
de la Línia d’Alta Velocitat (LAV). 
Un altre aspecte que l’informe des-
taca és que a la boca de sortida del 
túnel, a l’alçada del carrer Torrent 
de Can Payàs, hi ha el torrent de 
Can Rocamora, el recorregut del 
qual actualment s’està arranjant. 
L’escrit demana que es respecti 
o bé, es facin obres de millora. 
També se sol·licita que el tram 
en trinxera que discorre pel cen-

tre es pugi fer servir com a zona 
d’aparcament i es recorda que en 
el tram de l’avinguda de la Unitat 
i el carrer Pasqual hi ha el Rec 

Comtal, del qual depenen diver-
ses instal·lacions municipals, i 
per tant, se sol·licita donar-li con-
tinuïtat.

SotERRaMEnt dE La LÍnia dE PoRtbou

El consistori presenta al·legacions al projecte per minimitzar l’impacte que tindrà la construcció del túnel
Silvia Díaz | Redacció
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L’Ajuntament proposa incrementar les 
mesures de seguretat durant les obres

L’Ajuntament vol que s’instal·lin pantalles acústiques a prop del Reixac mentre es facin les obres

Registre per a 
sol·licitants de 
pisos protegits

L’Oficina Local d’Habitatge 
ja té accés a l’eina informàti-
ca del Registre de Sol·licitants 
d’Habitatges amb Protecció 
Oficial, el que permet que les 
persones interessades a accedir 
a un pis protegit a Montcada 
puguin estar inscrites de forma 
permanent. L’Ajuntament ha 
signat un acord amb l’empresa 
pública Adigsa per poder ac-
cedir al Registre. Les persones 
interessades es poden adreçar 
al servei municipal, situat a la 
segona planta de l’edifici de 
l’Ajuntament o a www.registresoli-
citants.cat. Per accedir-hi és requi-
sit imprescindible estar inscrit 
en els registres dels ajuntaments 
o de la Generalitat

Pis social. La Generalitat ha 
autoritzat l’adjudicació de vuit 
pisos que ha rebut procedents 
de persones que no han deixat 
testament a entitats sense ànim 
de lucre per tal que els destinin 
a persones que presentin neces-
sitats econòmiques i socials es-
pecials. Un d’aquests habitatges 
està situat al carrer Clavell. 

Silvia Díaz | Redacció
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La nova Llei de comerç de Catalu-
nya, aprovada al gener, va ser l’eix 
de la conferència que el conseller 
d’Innovació, Universitat i Em-
presa, Josep Huguet, d’Esquerra, 
va fer l’1 de març a la Casa de 
la Vila. Davant d’una cinquante-
na de petits i mitjans empresaris 
del municipi, el polític va explicar 
com la Generalitat ha aconseguit 
tirar en marxa una normativa que 
s’adapta a la directiva europea 
Bolkenstein, força liberal, i que al-
hora protegeix el comerç local de 
proximitat. 
“No podem limitar la instal·lació 
d’una gran superfície per motiu 
de tamany o de pes econòmic pe-
rò sí per criteris d’interès general 
de tipus social i urbanístic”, va 
indicar el conseller. Precisament 
d’acord amb aquests criteris, a 
municipis com Montcada, que no 
tenen més de 50.000 habitants, 
els grans equipaments comercials 
no podran superar els 1.300 m2 i 
hauran d’estar ubicats en la trama 
urbana. “La Generalitat aposta 
pel comerç de proximitat ente-
nent que evita desplaçaments i 
crea cohesió, enfront el model 
de grans superfícies a polígons 
que provoca la desertització 
de les ciutats i obliga a l’ús de 
transports”, va dir Huguet. 

Conjuntura desfavorable. La llei 
arriba en un moment en què el 

sector del comerç està colpit per 
la crisi i necessita més que mai 
el suport de les administracions: 
“Som conscients de quina és la 
situació i hem de treballar con-
juntament per superar aquesta 
conjuntura”, va dir l’alcalde, 
César Arrizabalaga (PSC). 
Huguet, per la seva banda, va 
instar els comerciants a innovar 
per millorar la seva competitivi-
tat i va recordar que la Genera-
litat té en marxa programes de 
formació i d’ajut per incentivar el 
sector. En acabar la seva interven-
ció, el conseller va respondre les 
preguntes dels assistents que van 

manifestar la seva preocupació 
per com la morositat de les grans 
firmes i de les pròpies administra-
cions públiques afecta les petites i 
mitjanes empreses que, a més, no 
compten amb el suport de la ban-
ca. Altres neguits són la dificultat 
d’innovar en temps de crisi i com 
les normatives europees, cada 
cop més restrictives, pressionen 
les empreses catalanes. 
El conseller va iniciar la seva visi-
ta a l’Ajuntament, on va ser rebut 
per representants del govern (PSC 
i CiU) i la portaveu d’Esquerra, 
Marta Aguilar, i va acabar amb 
un recorregut pel carrer Major. 

Josep Huguet diu als empresaris que, per fer front a la crisi, cal continuar innovant 

Pilar Abián | Redacció

El conseller d’Empresa explica a 
Montcada la nova Llei de Comerç

EconoMia

A pocs dies per al tancament del 
Mercat Municipal, el 31 de març, 
el futur del recinte genera contro-
vèrsies. Els paradistes sostenen 
que són els propietaris de l’espai 
i, per això, l’han posat a la ven-
da, mentre que l’Ajuntament està 
estudiant quina passarà a ser la 
situació jurídica de l’establiment 
un cop deixi de tenir l’ús actual.
“Ens sembla molt trist que des-
prés de tants anys, ara posin en 
dubte de qui és la propietat”, 
ha manifestat el portaveu dels 
paradistes, Antonio Ortega, tot 
afegint que cadascun d’ells paga 
l’IBI i que estan constituïts com a 
comunitat de propietaris. “Qual-
sevol Ajuntament té un regis-
tre amb les seves propietats, 
que el consultin i aclariran els 
seus dubtes”, afegeix. En aquests 
moments, els botiguers tenen a la 
venda el recinte però es troben 
amb el condicionant que en el 
Pla General Metropolità (PGM) 
la parcel·la apareix com a zona 
d’equipaments quan inicialment 

figurava com a edificable per a 
habitatge plurifamiliar. L’Ajunta-
ment sosté, però, que el PGM és 
correcte i que el solar està consi-
derat com a zona d’equipaments 
des dels anys 80 precisament per-
què acull el Mercat Municipal. 

Després del tancament. Els serveis 
jurídics de l’Ajuntament mante-
nen que el recinte el va construir 
una empresa privada amb la pre-
missa que seria municipal perquè 
donaria un servei públic. Ara, un 
cop es tanqui, s’ha de determinar 
quina passa a ser la situació jurí-
dica de l’establiment. Malgrat les 
discrepàncies, Ortega confia que 
finalment s’arribi a un acord: 
“Creiem en les institucions, en 
la política i en la justícia i, per 
això, confiem que no se’ns per-
judicarà”. 
El Mercat de Montcada i Reixac 
tancarà les seves portes el 31 de 
març, 37 anys després de la seva 
obertura amb només 11 parades 
en actiu de les 34 amb què va 
nèixer.

Els paradistes i l’ajuntament discrepen sobre la qualificació del solar

Pilar Abián | Montcada

Debat obert sobre el futur 
del recinte, ara en venda
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Huguet, en primer terme, s’adreça als assistents a la xerrada, en presència de l’alcalde

Els afectats per la crisi disposaran 
d’un servei d’atenció psicològica

L’Ajuntament, a través de la Re-
gidoria d’Integració Social, Co-
operació i Solidaritat, posarà en 
marxa a l’abril un projecte de 
suport psicològic adreçat a les 
persones afectades per la crisi. La 
iniciativa, que rebrà una injecció 
econòmica inicial de 5.000 euros, 
forma part de les accions del Pla 
Local per a la Inclusió i la Cohe-
sió Social. En una reunió conjun-
ta amb amb tècnics de diferents 
departaments municipals i dels 
ambulatoris es va decidir orien-
tar el servei a aquelles persones 
que per primer cop a la seva vida 
viuen una situació precària.
“Quan algú està desmotivada o 
està passant per una depressió 
hi ha una menor predisposició 
a sortir del pou i, entre d’altres 

accions, a buscar una feina”, ha 
explicat la tècnica responsable 
del projecte, Sonia Alcázar, qui 
ha afegit que els CAP i els depar-
taments de l’Ajuntament  relaci-
onats amb qüestions socials han 
constatat un increment de visites 
d’usuaris amb situació d’angoixa 
i de depressió, provocada per la 
manca de recursos econòmics 
per fer front a les despeses del dia 
a dia i de la hipoteca. Les perso-
nes que facin servir aquest servei 
vindran derivades dels departa-
ments municipals de Serveis So-
cials, Dona i Igualtat i Promoció 
Econòmica. 
El servei d’atenció psicològica 
s’adjudicarà a una empresa espe-
cialitzada. En aquests moments, 
Integració ja està valorant algu-
nes propostes.

Silvia Díaz | Redacció

 

El nombre de persones sense feina 
a Montcada continua la tendència 
a l’alça. Segons la informació del 
Departament de Treball, al muni·
cipi hi ha, a data del 28 de febrer 
de 2010, un total de 3.091 aturats, 
28 més que al gener i 159 més 
respecte al desembre del 2009. 
A la comarca, hi ha 77.801 atu·
rats. Durant aquest darrer mes, 
Catalunya ha registrat una pujada 
de 13.404 persones aturades, el 
que representa un increment del 
2,3% respecte el mes anterior.  
Actualment, al territori català hi 
ha 597.287 persones en situació 
d’atur. Comparat amb les dades de 
fa un any, l’augment del percentat·
ge de l’atur s’alenteix en 2,9 punts 
respecte el que va pujar al febrer 
de l’any passat, un 5,2%  | SD

L’atur segueix creixent

La iniciativa s’emmarca en les accions del pla municipal d’inclusió i Cohesió Social 

MERcat MuniciPaL

Els paradistes mostren les escriptures com a prova que són els propietaris del recinte
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ELEccionS aL PaRLaMEnt

Convergència s’afegeix a la campanya ‘idees pel canvi’ que es fa arreu de Catalunya

CiU demanarà l’opinió als ciutadans

La secció local de Convergència 
s’ha afegit a la campanya “Idees pel 
canvi” que la coalició nacionalista fa 
arreu de Catalunya per recollir l’opi-
nió de l’electorat per a l’elaboració 
del seu programa cara a les eleccions 
al Parlament, la propera tardor. “El 
país està desorientat, necessita un 
partit fort que el lideri i que tro-
bi el camí de sortida a la crisi”, 
ha dit el portaveu de la formació, 
Joan Maresma, convençut que la 
fórmula del tripartit està esgota-
da i que CiU tornarà a governar. 
Durant els mesos de març i abril, 
la coalició visitarà set barris –Mas 

Rampinyo, Montcada, Pla d’en 
Coll, Terra Nostra, Font Pudenta, 
Can Sant Joan i Can Cuiàs– que, 
amb el suport d’una carpa mòbil, 
recolliran les propostes de la ciuta-
dania. “Aquesta no és una cam-

panya en contra de ningú, sinó 
amb una visió constructiva que 
pretén il·lusionar la gent amb la 
idea que el canvi és possible”, ha 
explicat el responsable de la inicia-
tiva a Montcada, Francesc Mimó.
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Pilar Abián | Montcada

D’esquerra a dreta Mimó, Maresma i el responsable de CDC a Montcada, Joan Carles Paredes

Montcada dEcidEiX

L’alcalde d’arenys de Munt oferirà una xerrada el dia de la presentació de la campanya

La consulta per la independència 
de Catalunya es farà el 25 d’abril

La ciutadania de Montcada i 
Reixac tindrà l’oportunitat de dir 
si vol o no la independència de 
Catalunya el 25 d’abril, el dia en 
què Montcada Decideix orga-
nitzarà la consulta popular sobre 
l’autodeterminació. Per tal de ga-
rantir el màxim de participació i 
de col·laboració durant la jornada 
i la campanya prèvia, el col·lectiu 
ha fet una crida a la implicació de  
les entitats. “Tenim representants 
a gairebé tots els barris i hem 
rebut el suport de força asso-
ciacions”, ha destacat el portaveu 
de Montcada Decideix, Josep M. 
Gómez, qui ha afegit que la partici-
pació “és fonamental” per tal que 
el resultat de les votacions siguin 
significatius. 
Les persones interessades en la 
consulta poden contactar amb el  
col·lectiu organitzador a través 

del web www.montcadadecideix.
cat o el seu espai a la xarxa social 
Facebook. 

Inici de campanya. Carles Mora, 
alcalde d’Arenys de Munt, oferirà 
una xerrada el 27 de març a les a 
La Unió de Mas Rampinyo (19h). 
La localitat del Maresme va ser la 

primera a dur a terme la consulta 
popular, al desembre del 2009. 
Aquest serà l’acte oficial d’inici de 
campanya, però la primera apari-
ció pública de Montcada Decideix 
demanant la participació serà el 14 
de març, sortint amb un carro a la 
festa dels Tres Tombs. A l’abril hi 
haurà més actes de campanya.
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Silvia Díaz | Montcada

Montcada Decideix va convocar les entitats el 10 de març a una assemblea a l’Abi
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El 21 de març hi ha una nova sortida per recordar l’itinerari de l’antic Rec Comtal

Medi Ambient organitza una neteja 
col·lectiva a la riera de Sant Cugat

L’entitat Hàbitats-Projecte Rius, 
amb el suport de la Regidoria de 
Medi Ambient i l’entitat ACER, 
organitzen el 20 de març una 
nova edició de l’activitat Fem 
dissabte! una jornada coordi-
nada i col·lectiva de neteja dels 
entorns fluvials. La convocatòria 
es fa arreu de Catalunya –en-
guany arriba a la quarta edició– i 
a Montcada, l’espai escollit és la 
riera de Sant Cugat, al tram que 
transcorre per la Font Pudenta. 
Les persones que vulguin assistir 
s’han d’inscriure prèviament, a 
través del telèfon 934 213 216 o 
bé per correu electrònic, a l’adre-
ça electrònica info@projecterius.cat. 
La jornada arrencarà a les 10h i 
el punt de trobada serà el pont 
de vianants sobre la riera de Sant 
Cugat que hi ha davant l’institut 
La Ferreria. 

Itinerari pel Rec Comtal. Una de 
les activitats més populars del 
programa que organitza Medi 
Ambient és l’itinerari pel Rec 

Comtal, entre Montcada i el 
barri barceloní de la Trinitat. Un 
cop més es repetirà l’experiència, 
el dia 21 de març, a les 10h. L’ac-
tivitat l’organitzen l’Ajuntament 
i el Centre Cívic de Trinitat 
Vella, equipament al qual s’han 
d’adreçar les persones interessa-
des a participar en el recorregut. 

Per reservar plaça es pot trucar 
al telèfon 933 457 016 o enviar 
un correu electrònic a l’adreça 
cctrinitatvella@bcn.cat. El punt de 
partida de la sortida és el parc 
de les Aigües de Trinitat Vella i 
els participants aniran caminant 
fins a la Casa de les Aigües de 
Montcada.
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Silvia Díaz | Redacció

Participants a la neteja col·lectiva que es va fer a l’abril de l’any passat

L’apagada del sistema 
analògic s’inicia el dia 25
Els dies 18 i 19 l’autobús de la TDT visitarà Montcada

L’aturada de les emissions de tele-
visió analògica a Montcada s’ini-
ciarà el 25 de març per a aquells 
domicilis que tinguin orientada 
l’antena al Turó de Mòia i el dia 31 
per als que reben el senyal des del 
centre emissor de Collserola. Les 
llars que no tinguin adaptada l’an-
tena al receptor de Televisió Digital 
Terrestre (TDT) i que no disposin 
de l’aparell receptor –si el televisor 
no el porta incorporat– no podran 
veure cap canal.
Per tal d’informar la ciutadania so-
bre el Pla Nacional de Transició a 
la TDT, l’entitat pública RED.ES 
ha posat en marxa una campanya 

al carrer. El 18 de març, a la plaça 
Joanot Martorell, i el dia 19, davant 
el pavelló Miquel Poblet, l’autobús 
de la TDT visitarà Montcada, de 
9 a 19h. 
La Generalitat ha informat que 
en els nuclis en què el servei de la 
TDT sigui parcial o no existeixi, el 
senyal de televisió s’haurà de rebre 
a través de satèl·lit. Qui es trobi en 
aquesta situació ha de contactar 
amb un instal·lador oficial per po-
sar en marxa el procés d’activació 
del servei de TDT-Sat, que no és 
immediat. Per a qualsevol consulta 
relacionada amb la TDT, hi ha dis-
ponible el web www.tdt.cat i el telè-
fon d’informació ciutadana 012.

Silvia Díaz | Redacció

La televisió convencional passarà en breu a formar part del record col·lectiu
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El bomber que va morir electrocutat el 27 de febrer a Barcelona era veí 
de Montcada i Reixac, tot i que feia uns anys vivia a Ripollet. Jose Garrido, 
de 28 anys, va perdre la vida com a conseqüència de les greus cremades 
–que li van afectar el 45% del cos– que va patir en el rescat d’un noi, el 
dia 26, que havia quedat atrapat en una estació elèctrica del barri de la 
Verneda. El jove montcadenc va morir hores després a l’Hospital de la Vall 
d’Hebron. L’Ajuntament de Barcelona ha demanat als Mossos d’Esqua·
dra i als responsables de la Direcció General d’Energia una investigació 
sobre les circumstàncies que envolten els fets, ja que, segons sembla, els 
bombers no tenien constància que el nen estava atrapat en una estació 
elèctrica que, d’altra banda, no estava degudament senyalitzada | SD

La fàbrica local de Lafarge Cementos ha estat la primera cimentera a promoure 
la conservació dels boscos a través de la campanya Madera Justa. Aquesta 
iniciativa garanteix a través de la certificació FSC l’origen legal de la fusta i el 
paper que utilitzen en els seus processos de producció. Segons ha declarat 
Oswaldo Pereda, director de la planta, “aquesta firma reforça el compromís 
de la companyia amb la conservació de la biodiversitat”. La fàbrica catalana 
ha distribuït ja més d’un milió de sacs amb el segell FSC | TL

>  Lafarge pren part a la campanya Madera Justa

> Mor un bomber en un rescat a Barcelona

Del 7 al 10 de març una delegació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
–en la qual van viatjar l’alcalde de Montcada i Reixac, César Arrizaba·
laga (PSC), i el president de l’Àrea Econòmica i primer tinent d’alcalde, 
Joan Maresma (CiU)– va visitar Hamburg (Alemanya) amb l’objectiu de 
conèixer alguns dels projectes econòmics, urbanístics i socials que s’hi 
estan duent a terme. El grup va visitar un pla d’habitatges protegits a un 
barri de l’àrea metropolitana d’Hamburg caracteritzat per la seva multi·
culturalitat; la xarxa de clavegueram més gran d’Alemanya, en funcio·
nament des de l’1 de gener de 2006, o el servei de recollida de residus 
d’aquesta ciutat, que va ser una de les primeres del món en tenir una 
planta incineradora de residus moderna.  Hamburg serà la capital eu·
ropea de Medi Ambient 2011, un títol que la distingueix per les seves 
polítiques mediambientals  | PA

> Arrizabalaga i Maresma viatgen a Hamburg

actiVitatS dE natuRa
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La Generalitat ha aprovat des-
tinar 7.821.000 euros a la cons-
trucció del nou edifici de l’institut 
Montserrat Miró. Amb la dotació 
econòmica es desencalla un llarg 
procés, iniciat al 2005, durant el 
qual l’Ajuntament, la direcció, 
l’AMPA i les famílies dels alum-
nes han reclamat de forma reite-
rada la necessitat urgent del nou 
equipament, donat l’estat obsolet 
de les actuals instal·lacions, situa-
des al carrer Carrerada. El nou 
centre de secundària es cons-
truirà en el solar que actualment 
acull la zona d’atletisme, al costat 
del pavelló Miquel Poblet, i podrà 
acollir fins a 690 alumnes, ja que 
la Generalitat ha decidit ampliar 
el nombre de línies a 4 d’ESO i 3 
de batxillerat, en comptes de les 
3 i 2 que té actualment. 

“La previsió és que el projecte 
es liciti d’aquí tres mesos i les 
obres comencin al setembre”, 
ha indicat la regidora d’Educació, 
Ana Rivas (PSC). L’edil ha mani-
festat la voluntat del consistori que 
el projecte pugui tenir en compte 
els suggeriments dels veïns més 

propers a l’equipament. “La tria 
de l’emplaçament ha motivat 
queixes i ens agradaria que, en 
la mesura del possible, la cons-
trucció quedi ben integrada en 
l’entorn”, ha dit Rivas.  

La plataforma, en marxa. La pla-
taforma creada per reclamar la 
construcció del centre ha mostrat 
la seva satisfacció per la notícia 
“Seguirem treballant per garan-
tir que l’edifici es pugui estrenar 
el curs 2011-2012”, ha manifestat 
el president de l’AMPA i portaveu 
de la plataforma, Agustín Fuer-
tes. En una assemblea feta el 3 de 
març, l’AMPA va plantejar que el 
nou institut ampliï tant el nombre 
de línies de batxillerat –afegint 
l’artístic i l’esportiu– com els cicles 
formatius. També es va acordar 
elaborar un calendari de reunions 
mensuals,  la propera de les quals 
serà el 7 d’abril, i la creació d’un 
grup a la xarxa social Facebook 
–Ies Miro Ya Plataforma.

Societat
laveu.cat/societat

MOSTRA DE DIBUIXOS
Adimir i la CNEE exposen 
les creacions d’alumnes 
dels centres de primària

pROJECTE SOCIAL
Les entitats poden adherir-se 
al programa de treballs en 
benefici de la comunitat

pàg. 16 pàg. 16

nou inStitut

Pilar Abián | Redacció

La generalitat aprova destinar gairebé 
8 milions d’euros al Montserrat Miró
El centre projectat disposarà de quatre línies d’ESo i tres de batxillerat per donar cabuda a 690 alumnes

Les pistes d’atletisme es traslladaran del Pla d’en Coll, al polígon de la Ferreria

L’Ajuntament calcula 
que el projecte es 
licitarà al maig i les 
obres començaran     
el mes de setembre
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La Mostra 
d’Ensenyament 
orienta els joves 
en el seu futur 

La desena Mostra d’Ensenyament, 
organitzada per la Regidoria 
d’Infància i Joventut, romandrà a 
l’Espai Jove Can Tauler (Balmes, 
16) del 17 al 31 de març. Amb el 
lema Ja saps que estudiaràs… o 
no? el saló es converteix en un 
espai de reflexió per a estudiants 
sobre el seu futur professional o 
docent. Amb plafons, imatges, 
l’exposició Després de l’ESO, 
què? i diverses publicacions, la 
Mostra presenta als joves el ven-
tall d’estudis reglats –batxillerats, 
formació professional i universi-
tat– així com altres ofertes com 
escoles d’idiomes, de música i 
d’art, entre d’altres.
També s’inclou informació espe-
cífica dels serveis educatius de 
Montcada. Durant els quinze dies 
que dura el saló també hi haurà 
una assessoria de l’estudiant, de 
dilluns a divendres, de 17.30 a 
21.30h, visites dels instituts i de-
mostracions gratuïtes de tallers 
d’oficis, com perruqueria, cuina, 
soldadura o fotografia. 

Silvia Díaz | Redacció

Una jove visitant la Mostra de l’any passat

 
El curs vinent l’institut de la Ribera 
deixarà de tenir primer de batxillerat. 
Així ho ha comunicat el Departament 
d’Educació tant a la direcció com a 
l’Ajuntament, amb l’argument que 
només té una línia i que els alumnes 
poden ser absorvits pels altres dos 
instituts públics de la localitat. La 
notícia ha estat una autèntica gerra 

d’aigua freda per al Consell del cen·
tre ja que implica que els estudiants 
que cursen primer de batxillerat no·
més podran continuar el curs vinent 
al centre si aproven totes les assig·
natures, en cas contrari es veuran 
obligats a marxar. També hauran de 
matricular·se en un altre institut tots 
els alumnes de 4t que vulguin fer 

batxillerat. El 15 de març, a les 18h, 
l’AMPA ha convocat una assemblea 
amb totes les famílies d’alumnes de 
l’institut per acordar quines accions 
dur a terme amb l’objectiu d’evitar 
que es compleixi l’anunci de la Ge·
neralitat. El mateix dia al matí hi ha 
prevista una reunió de representants 
del govern local amb Educació | PA

El Departament d’Educació vol suprimir el batxillerat a l’institut La Ribera
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dia dE La dona 

L’Ajuntament difon el pla 
d’Igualtat coincidint amb 
els actes del 8 de març 

La Regidoria de Dona i Igualtat ha 
posat en marxa una campanya per 
donar a conèixer entre la pobla-
ció el Pla d’Igualtat Dona-Home, 
aprovat per Ple, coincidint amb la 
celebració dels actes del Dia de la 
Dona Treballadora. A través de 
tres models de cartells distribuïts 
pel mobiliari urbà es fa difusió dels 
principis d’aquest document que, 
entre d’altres, treballa per garan-
tir l’equitat home-dona en tots els 
àmbits. “Reclamem la igualtat en 
tots els aspectes, des del treball, 
la salut, la cultura i l’educació 
fins a l’eradicació de la violència, 
la participació social i política i la 
corresponsabilitat familiar”, ha 
indicat la regidora de Dona i Igual-
tat, M. Teresa Gallego (PSC).  
La campanya, que es podrà veure 
durant tot el mes de març, es va 
posar en marxa coincidint en el 
temps amb el programa d’actes a 
Montcada amb motiu del Dia de la 

Dona, organitzat per l’Ajuntament 
i les entitats, que fins al moment ha 
registrat força participació. El món 
laboral en el context actual n’ha es-
tat l’eix central. “En temps de crisi 
s’ha de recordar que al llarg del 
temps les dones han estat clau en 
la recuperació econòmica”, ha su-
bratllat Gallego.

Resta del programa. El 12 de 
març (22h), l’Auditori acollirà el 
monòleg ‘De música i homes’, de 
la companyia Tantarantana, inter-
pretat per l’actriu Anna Briansó. 
El dia 13, el Grup de Dones de 
Can Cuiàs organitza el tradiconal 
sopar anual al restaurant Sant Lluc 
de Montcada (21h) i el dia 16, el 
programa d’actes acaba amb una 
trobada intercultural de dones, al 
Centre Cívic La Ribera (18h). La 
xerrada de la presidenta de la Fun-
dació de Dones Surt, Fina Rubia, 
prevista per al dia 10, finalment es 
va suspendre.

Silvia Díaz | Montcada

Un dels cartells de la campanya del Pla d’Igualtat situat davant del pavelló Miquel Poblet
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El programa d’activitats s’allargarà fins al 16 de març

 

La creació d’un grup de 
dones a Can Sant Joan 
continua endavant donat 
que hi ha una trentena 
de dones interessades. 
La Regidoria de Dona i 
Igualtat, promotora de la 
iniciativa, ha programat  
per al 25 de març al Kur·
saal (Masia, 39) un taller 
de risoteràpia, similar al que a final 
de gener es va fer al Centre Cívic La 
Ribera, en el marc del projecte Tre·
ball als barris. A la Ribera també es 

vol crear un grup de dones i per tirar·
ho endavant, s’han posat en marxa 
diverses activitats, com un curs de 
defensa personal (imatge) | SD

Grups de dones a Can Sant Joan i a la Ribera
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El Dia del 
Consumidor es 
dedica enguany 
a la telefonia 

Amb motiu del Dia del Consu-
midor (15 de març), la Regidoria 
de Salut Pública i Consum centra 
la jornada en la telefonia fixa i 
mòbil, ja que aquests àmbits ge-
neren el major nombre de recla-
macions cada any a l’Oficina Muni-
cipal d’Informació al Consumidor 
(OMIC). L’Ajuntament ha editat 
un tríptic informatiu sobre aquest 
tema, que es distribuirà als equi-
paments municipals i establiments 
comercials. 
Una de les recomanacions als 
usuaris és que contractin el servei 
que realment necessitin i tinguin 
clar el preu total de les quotes i la 
permanència. Mentre s’estigui gau-
dint del servei, entre d’altres drets, 
el client pot demanar gratuïtament 
una còpia del contracte escrit, la 
tarifació s’haurà de comptabilitzar 
per segons i és possible demanar 
la desconnexió dels serveis telefò-
nics que comencen per 803, 806 o 
807. D’altra banda, l’usuari té dret 
a donar-se de baixa del servei en 
qualsevol moment i el contracte 
signat prèviament ha de preveure 
el procediment per fer-ho. 

Silvia Díaz | Redacció

noVEtat

Els promouen les aMpa de l’Elvira Cuyàs i del Viver

L’AMPA de l’escola Elvira Cuyàs 
i l’empresa Triki Nyaki organitzen 
una casal infantil de Setmana Santa 
a les instal·lacions de Mas Rampin-
yo, que girarà al voltant del món 
del reciclatge. Per la seva banda, 
l’AMPA del Viver i l’empresa Més 
que Lleure fan un altre casal sobre 
el món del teatre a les instal·lacions 
de l’escola de Can Sant Joan. Amb-
dues propostes són obertes a tots 

els centres educatius del municipi i 
tindran lloc els dies 29, 30 i 31 de 
març i l’1 d’abril. 
En funció de les necessitats de les 
famílies, els casals ofereixen la pos-
sibilitat de portar els infants només 
en horari de matí, de 9 a 13h; de 
deixar-los a dinar fins a les 15h, 
allargar la jornada fins a les 17h i 
un servei d’acollida matinal, de 8 a 
9h. Les persones interessades han 
de contactar amb les AMPA. 

Dues propostes de Casal 
per a la Setmana Santa

Els alumnes de cinquè de les escoles Mitja Costa (imatge), Turó, Elvira 
Cuyàs i Font Freda van participar el 3 de març a la sortida a la Serralada 
de Marina en el marc del programa ‘Viu el Parc’, tot i que la major part de 
la jornada va estar plovent. L’excursió la coordina l’entitat local Acer | SD

> La pluja no impedeix la visita ‘Viu el parc’
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Silvia Díaz | Redacció

Els alumnes de quart d’ESO dels instituts La Ribera i Montserrat Miró 
van visitar el Bus de les professions, la unitat mòbil del Departament 
d’Educació que informa sobre l’oferta formativa postobligatòria que 
s’ofereix a Catalunya. La unitat mòbil es va instal·lar els dies 3 i 4 de 
març a la plaça Joanot Martorell i els orientadors van explicar als alum·
nes el ventall de possibilitats de què disposen una vegada acaben 
l’educació obligatòria | SD

> El Bus de les professions visita Montcada

pomes a favor 
els afectats 
d’esclerosi
La Fundació Esclerosi Múltiple 
(FEM) i Condis, amb seu a Mont-
cada, organitzen els dies 12 i 13 de 
març una nova edició de la cam-
panya Una poma per la vida, que 
es farà a més de 400 establiments 
d’Espanya. Més de 500 voluntaris 
de la FEM es desplegaran demanat 
els usuaris que comprin una poma 
solidària, al preu d’1,5 euros, i in-
formant de la tasca de l’entitat per 
millorar la qualitat de vida de les 
persones afectades  | SD
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SEtEna EdiciÓ

La jornada tindrà lloc el dia 15 de març a la Casa de la Vila, en horari de matí i de tarda

La Marató vol batre el rècord de 227 
donacions de sang de l’any passat 

Un any més, el Banc de Sang i 
Teixits (BST) organitza la Marató 
de Donació a Montcada, el 15 de 
març, a la Casa de la Vila, de 9 a 
14.30h i de 16 a 21h. L’organització 
es planteja l’acte com una jornada 
de conscienciació, però també lú-
dica, i es per això que ofereix als 
participants un servei gratuït de 
ludoteca i sorteja diversos regals, 
com un dinar per a dues persones 
al restaurant Ca la Roser, llibres de 
la Fundació Cultural Montcada i 
vals de descompte per a l’spa Ber-
ga Resort. A les 10h, les autoritats 
municipals inauguraran oficialment 
la Marató –i es farà una primera ac-
tualització del marcador– i a les 17h 
l’AV de Font Pudenta i Muntanyeta 
oferirà una xocolatada per als assis-
tents. La Marató també comptarà 
amb la col·laboració de l’establiment 
McDonald’s de Can Milans. 

Batre un rècord. La jornada per-
segueix com a objectiu principal 
sensibilitzar la població sobre la 
necessitat de tenir per costum do-

nar sang i captar nous donants. 
Igualment, l’organització pretén 
batre un rècord de participació. 
“A Montcada cada any ens mo-
vem sobre les 200 donacions, 
és una xifra bona que ens en-
coratja a repetir any rere any  
l’experiència”, ha explicat Gal·la 
Cortel, responsable de promoció 
del BST. L’any passat, van donar 

sang a Montcada un total de 227 
persones, superant les donacions 
de l’edició del 2008. Per ser vo-
luntari s’ha de ser més gran de 
18 anys, pesar  50 quilos com a 
mínim i no haver patit hepatitis 
després dels 12 anys. No cal anar 
en dejú i abans de procedir a la 
donació, el voluntari passa per 
un test mèdic. 

Silvia Díaz | Redacció

Un jove que va participar a la Marató de Donació de Sang de l’edició 2009
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SaLut

passi gratuït de la pel·lícula ‘Medidas extraordinarias’ a El punt

La malaltia de Pompe és una afec-
ció degenerativa hereditària que 
ataca el teixit muscular. Es tracta 
d’una dolència de les tipificades 
com a minoritàries perquè afecta 
un percentatge molt baix de la po-
blació –a tot l’Estat es calcula que 
hi ha al voltant de 250 afectats. 
Precisament, una de les malaltes 
viu a Montcada i Reixac. Es trac-
ta de Marga Cayuela, de 45 anys, 
que va començar a sofrir els símp-
tomes ara en fa cinc i està pendent 
d’iniciar tractament mèdic. 
Per tal de donar a conèixer aques-
ta afecció i aprofitant l’estrena de 
la pel·lícula Medidas extraordinarias, 
que tracta sobre la malaltia, el 18 
de març a la tarda es farà als cine-
mes El Punt un acte informatiu or-
ganitzat per l’Asociación Española de 
Enfermos de Glucogenosis (AEEG) que 
inclourà el passi gratuït d’un breu 
documental i del film protagonitzat 
per Harrison Ford i Brendan Fra-
ser. La película, basada en fets reals, 
narra la història de John Crowley, 
un home que va abandonar la seva 

carrera quan als seus dos fills se’ls 
va diagnosticar la malaltia. La re-
cerca d’un tractament eficaç centra 
l’argument del film. Concretament 
un dels principals objectius de 
l’AEEG és garantir que els afectats 
tinguin una bona atenció, ja que el 
tractament és molt car. Les perso-
nes interessades a assistir al passi de 
la pel·lícula es poden informar a tra-
vés de la pàgina de Facebook Por los 
derechos del enfermo de Pompe.

Els malalts de pompe 
volen fer-se visibles

Pilar Abián | Redacció

La pel·lícula s’ha estrenat el 12 de març
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Gairebé tots els centres educatius 
de primària participen a l’exposició 
‘A l’escola, tots aprenem, de forma 
diferent’, que Adimir i la Comissió 
de Necessitats Educatives Espe-
cials (CNEE) han portat a la Casa 
de la Vila. Es tracta d’una mostra 
de dibuixos dels alumnes de les es-
coles participants, inspirats en els 
quatre contes que Adimir ha pu-
blicat per reflexionar sobre la dis-
capacitat. Una exposició similar 
ja es va poder veure a Montcada 
al 2008 i l’objectiu dels organitza-
dors és fer-ne de forma periòdica 
ja que “és un bon sistema per 
conscienciar els alumnes de la 
importància de l’educació en la 
diferència”, ha explicat Ana Ba-
llesta, portaveu d’Adimir.
El dia 18 de març, a les 18h, les 
dues entitats organitzaran un 
acte de reconeixement i de lliura-
ment de diplomes per als centres 
col·laboradors.

Més implicació. En la darrera tro-
bada de tots els integrants de la 
CNEE, feta el 2 de març, es va 
posar de manifest “la necessitat 
d’implicar més professionals en 
la integració dels infants amb 
necessitats especials”, ha indicat 
Ballesta. El col·lectiu està treba-
llant per portar al municipi els 
infants que ara estan escolaritzats 

fora i per garantir l’educació en la 
diferència a secundària.
D’altra banda, el coordinador ge-
neral d’EUiA i diputat, Jordi Mi-
ralles, visitarà el 12 de març, a les 
17.30h, el Centre d’Atenció Inter-
disciplinar que Adimir té a Terra 
Nostra. Membres de la coalició lo-
cal d’ICV-EUiA l’acompanyaran 
durant la reunió amb l’entitat. 

Mostra de dibuixos per reflexionar 
sobre l’educació en la diferència

L’ajuntament col·labora amb el projecte del Departament de Justícia

Marc Cerón (dreta), acompanyat del director de l’Àrea de Presidència, Román Castro

Silvia Díaz | Redacció
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Les entitats s’informen 
sobre el pla per integrar 
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A Catalunya l’any passat es van 
comptabilitzar un milió d’hores de 
treballs en benefici a la comunitat 
efectuats per persones a qui se’ls 
va imputar un delicte lleu o menys 
greu i que compensen la falta amb 
el programa de treballs en benefici 
de la comunitat (TBC). Aquest pla  
el desenvolupa el Departament de 
Justícia i la Regidoria de Participa-
ció Ciutadana hi col·labora fent-ne 
difusió a través del web d’entitats o 
bé amb actes com la xerrada que 
el 3 de març va oferir a la Casa 
de la Vila el subdirector general 
d’execució de mesures penals a la 
comunitat, Marc Cerón. 
Les persones infractores que poden 
acollir-se al TBC tenen condemnes 
de presó inferiors a dos anys o bé 
no han comès cap altra falta an-
teriorment. “Donem una nova 
oportunitat a aquest col·lectiu i 

les entitats surten beneficiades 
perquè reben un suport per or-
ganitzar les seves activitats”, va 
explicar Cerón. 

Objectius. Els treballs en benefi-
ci de la comunitat són una de les 
modalitats de les mesures penals 
alternatives, que pretenen afavo-
rir l’educació i la inserció social 
i laboral de la persona infracto-
ra. El ventall de possibilitats de 
col·laboració és molt ample, amb 
tasques d’atenció i ajuda a la gent 
gran, a la infància o als discapaci-
tats. També es pot donar suport 
a les entitats esportives, als casals 
infantils o bé ajudar en actes pun-
tuals. Les associacions interessa-
des a participar en aquest projecte 
poden adreçar-se al web d’entitats 
allotjat a www.montcada.cat o bé 
al web de la Generalitat, a l’espai 
www.gencat.cat/justicia.

Silvia Díaz | Montcada

L’exposició, d’adimir i la CNEE, es podrà visitar a la Casa de la Vila fins al 21 de març

Els dibuixos de l’exposició els han elaborat alumnes de diferents escoles del municipi

 

> Curs de creació de webs per a noves entitats
La Regidoria de Parti·
cipació Ciutadana po·
sarà en marxa el 16 de 
març un curs de cinc 
sessions perquè les en·
titats de nova creació 
interessades a tenir web 
s’afegeixin al portal mu·
nicipal d’entitats, allotjat 
al web www.montcada.
cat. Les classes tindran 
lloc els dimarts i els dijous, de 19 a 21.30h, a la sala de cursos de l’Ajuntament 
(av. de la Unitat, 6). D’altra banda, el 6 de març una desena d’entitats va par·
ticipar a una sessió informativa a la Casa de la Vila (imatge) sobre la nova eina 
informàtica amb què funciona el portal, la versió 2.0 de cliCportal | SD

> Nous cursos al Casal del parc Salvador Allende
El Casal de la Gent Gran de Montcada i Reixac, situat al parc Salvador 
Allende, ha obert el termini d’inscripció per a tres nous cursos que es po·
saran en marxa a l’abril. Les sessions de risoteràpia es faran els dimarts, 
de 16.30 a 18h; les de jardineria, els divendres, de 10 a 12h; i les de plan·
tes remeieres, els dimecres, de 18 a 19.30h. Els cursos són oberts a tota 
la gent gran del municipi i no cal ser soci del Casal. Per a més informació 
es pot trucar a l’equipament, al telèfon 935 646 061 | SD

Una quinzena de famílies amb fills d’entre 18 
i 36 mesos participa a la nova edició del pro·
grama Anima’t, juga amb ells, de la Regidoria 
d’Educació, que des del 4 de març té lloc a 
l’escola Reixac els dijous a la tarda. El taller 
dóna l’oportunitat als pares de reservar una 
estona a la setmana per relacionar·se amb els 
seus fills a través de propostes lúdiques. A la 
primera part de la sessió es fan els jocs i a la 
segona s’obre un torn de paraula amb les fa·
mílies sobre experiències educatives | SD

> Nova edició de l’Anima’t
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‘La Veu’ opta 
al premi com a 
millor butlletí 
municipal

‘La Veu de Montcada i Reixac’ és 
finalista del Premi Arrel, que reco-
neix els millors butlletins munici-
pals de Catalunya. Per primer cop, 
la Diputació de Barcelona –orga-
nisme que atorga els guardons– ha 
fet públics els candidats abans del 
veredicte, que tindrà lloc el 19 de 
març a l’Àtrium de Viladecans. La 
publicació municipal, que ja va re-
bre aquest guardó al 2003 i ha es-
tat finalista també a les edicions del 
2008 i del 2009, competeix amb 
‘L’informatiu’, de Santa Perpètua 
de Mogoda; ‘Granollers Informa-
tiu’, ‘El Prat. Revista d’Informació 
Local’ i ‘El Masnou Viu’. 

Novetats. En aquesta 29a edi-
ció dels Premis, com a novetats, 
s’han agrupat diferents apartats 
dels guardons, s’han seleccio-
nat cinc finalistes en comptes de 
tres i s’ha creat un nou guardó 
de ràdio a nivell estatal. A més, 
l’accés a l’acte és lliure. Montca-
da Comunicació també va rebre 
al 2008 el premi Rosalia Rovira 
per al millor programa de ràdio, 
per ‘El Basar de la Cultura’. 

Silvia Díaz | Redacció

Tatinutropo significa “oportunitat” 
llegit a l’inrevès. Amb aquest joc 
de paraules, l’exposició del Consell 
Comarcal del Vallès Occidental 
que acull el Kursaal fins al 4 d’abril 
“Viatge a Tatinutropo” vol mostrar 
el fenomen de la immigració vist 
amb els ulls del nouvingut. Marxar 
lluny de casa a la recerca de noves 
oportunitats és un pas dur per a qui 
l’inicia, que comença el seu viat-
ge amb unes expectatives que no 
sempre es compleixen i que, quan 
arriba al seu destí, ha d’adaptar-se 
a viure enyorat de la família, sovint 
parlant un idioma diferent, veient 
un nou paisatge i assimilant nous 
costums. 
“Crec que aquesta exposició ens 
permet posar-nos en la pell de la 
gent que ve de fora i també dóna 
una visió de la immigració que 
trenca amb els prejudicis, els es-
tereotips i les generalitzacions”, 
va explicar el regidor d’Integració 
Social, Carles Guijarro (PSC), du-
rant la inauguració de la mateixa, 
el passat 4 de març. La responsable 

de Nova Ciutadania del Consell 
Comarcal del Vallès Occidental, 
Isabel Garcia, per la seva banda, 
va destacar que la mostra es pot 
visitar amb autoguia, sent apta per 
a invidents, i que els dies 16 i 23 
de març, a les 18h, es faran visites 
guiades. “També –va dir– hem 
facilitat un dossier als centres de 
secundària perquè, encara que 
no vinguin a veure l’exposició, 
puguin treballar els seus contin-
guts”. 

Ciutat imaginària. La mostra trans-
porta els visitants a una ciutat 
acabada d’inventar, Tatinutropo 
–on els barris i carrers tenen el 
nom dels municipis de la comar-
ca escrits a l’inrevès–, i explica 
les etapes del procés migratori, 
els prejudicis i estereotips més 
comuns vinculats als immigrants, 
les similituds i diferències entre els 
nouvinguts i la població autòcto-
na, les diferents maneres de viure 
el procés migratori i les dificultats 
existents en el procés d’integració 
dels immigrants.

Pilar Abián | Can Sant Joan

‘Tatinutropo’, una altra 
visió de la immigració
La mostra, del Consell Comarcal, es pot visitar fins al 4 d’abril

La Cofradía Virgen de los Dolores organitza un any més la processó de 
Divendres de Dolors, que tindrà lloc el 26 de març pels carrers de Can 
Sant Joan. L’acte arrencarà a les 18h amb una missa a la parròquia del 
barri amb la presència de mossèn Narcís Ribot. El recorregut anirà pels 
carrers Bateria, Masia, Molí, Reixagó, Viver, Besòs i Drac. Els costalers 
portaran la imatge de la Mare de Déu, precedits per la banda d’Armats 
de Martorelles | SD

> Torna la processó de Setmana Santa

Un grup de persones visitant la mostra instal·lada al Kursaal, el dia de la inauguració
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>Editorial
Fissures

El poder de la información
Me gustaría reflexionar sobre el poder 
de la información. Leí la noticia publi-
cada en laveu.cat del 26 de febrero a 
raíz de un comunicado de prensa emiti-
do por la empresa Lafarge. Me sorpren-
dieron dos afirmaciones: primero que la 
cementera diga de que el CO2 no repre-
senta ningún peligro para las personas 
ni tiene un impacto sobre el medio am-
biente... Entonces consulté la Agencia 
de protección del medio ambiente ame-
ricana (EPA) y leí que el año pasado se 
reconoció oficialmente que el CO2 (uno 
de los 6 principales gases con efecto 
invernadero, los GEI) es una amenaza 
para la salud pública: es un propulsor 
conocido del cambio climático, ya que 
aumenta la concentración de ozono 
compuesto contaminante precursor de 
multitud de enfermedades. Si el CO2 no 
tiene impacto en el medio ambiente, 
¿por qué se convoca una cumbre mun-
dial para reducir emisiones? Segundo, 
me sorprendió la afirmación de que las 
técnicas de las que disponen son de las 
más eficientes de Europa. Lo que más 
le preocupó al Dr. Paul Connett cuando 
vino a Montcada en relación a la ce-
mentera fue que distaba mucho de ser 
un modelo de modernidad, fiabilidad y 
sostenibilidad. Su dilatada experiencia 
en la materia (más de 25 años) le per-
mitía afirmar que esta planta no cuenta 
con las garantías de seguridad necesa-
rias para incinerar. 
Días antes de esta noticia había leído la 
versión digital del comunicado emitido 
por profesionales de la salud contrarios 
a la incineración (Incineració de residus, 
medi ambient i salut humana. Opinió 
d’un grup de professionals de la salut. 
Juliol 2009). Me sorprendió muchísimo 
la evidencia de sus conclusiones y tam-
bién la entidad y credibilidad científica 
de los profesionales que lo firmaban. 
¡Mira que es difícil desvincular la infor-
mación que se da de los intereses que 

se persiguen! ¡Cuidado! Es responsabili-
dad individual y colectiva informarnos lo 
más objetivamente posible y, para eso, 
hay que leer las noticias con sentido co-
mún y actitud crítica; y leer notícias de 
todos los intereses.

Eva Mangas
Montcada

Lucha por el nuevo IES
El 2 de marzo se dió un paso impor-
tante para el nuevo Instituto Montser-
rat Miró al aprobarse su construcción 
en el Consell de Govern de la Gene-
ralitat. ¡Ya era hora! Montcada llevaba 
demasiado tiempo esperando dicha 
aprobación. Pero precisamente porque 
llevamos muchísimo tiempo esperando, 
que en más de una ocasión parecía que 
ya estaba todo hecho y pasaba el Consell 
Govern sin que se hablara de nuestro 
IES, ahora no podemos sólo felicitarnos 
y bajar la guardia. La Plataforma cons-
tituída para reivindicar la construcción 
inmediata del nuevo Montserrat Miró 
debe permanecer activa y a la expecta-
tiva. Ahora no toca salir a la calle, pero 
si las obras no empiezan cuando corres-
ponde o se paralizan en algún momen-
to, quizás sí tendremos que dejar claro 
en la calle que estamos hartos de que la 
Generalitat nos “toree”.

Pedro Fernández
Pla d’en Coll

En recuerdo de Jose
El 26 de febrero murió Jose Garrido. 
Tenía 28 años y era un buen deportista 
y muy buena persona. Yo he tenido la 
gran suerte de conocerlo desde que na-
ció ya que fue vecino mío. Con los años 
tabajó en las ambulancias y el día antes 
de nacer mi hija nos llevó junto con su 
compañero a Valle Hebron. Tenía tan 
calmada a mi mujer que ni se enteró del 
viaje y tenemos una hija preciosa que él 
ha estado viendo crecer. Desde que mi 
mujer me dio la mala noticia, no me pu-

edo imaginar que ya no esté. Quiso ser 
bombero y, por desgracia, eso se lo ha 
llevado, pero haciendo lo que el quería, 
salvando la vida a una persona. Quiero 
dar mi más sentido pésame a su fami-
lia y a él las gracias por ser tan buena 
persona y tan profesional. Jose, quiero 
que sepas que en mi siempre tendrás 
un amigo de corazón. Un abrazo.

Juan Pedro Gómez
La Ribera

Agraïment
En nom de la família volem agrair les 
nombroses mostres de condol i d’afecte 
que hem rebut arran la mort del nostre 
pare i avi Joan Riera Bley, el 25 de febrer  
a Montserrat. És molt reconfortant per a 
nosaltres, que tant l’estimàvem, veure 
com n’era d’apreciat. Moltes gràcies.

Família Riera Capdevila
Montcada

Tiempos difíciles
Ojalá me equivoque pero vienen tiempos 
difíciles, de crisis y de pérdida de pues-
tos de trabajo de baja o media cualifica-
ción de nuestro tejido productivo. Aquí 
no se vive de la huerta si no directa o 
indirectamente de la industria, la pér-
dida de puestos de trabajo que no se 
volverán a ocupar es considerable, 
las consecuencias para todos y el 
drama social que esto acompaña es 
amenazador. Al margen de las gran-
des empresas, ésas que son agasaja-
das por la prensa, los sindicatos y el 
gobierno, existen o existían muchas 
medianas o pequeñas con iguales o 
peores problemas. 
La Plataforma Social “Los lunes al 
sol” surge en Aismalibar para agluti-
nar y hacer de altavoz de los conflictos 
de esas empresas y sus trabajadores. 
Según el INE, todos los días “se van 
a la calle” el equivalente a Nissan o 
a Seat, 3.000 empleos diarios en Es-
paña. Desde “Los lunes al sol” no se 

busca ni rédito político ni sindical. Se-
nadores, parlamentarios, alcaldes, sin-
dicalistas de UGT, CCOO, CGT, afilia-
dos al PSC, ICV, PP, autónomos, algún 
empresario, pensionistas y como no, 
cada día más parados nos concentra-
mos para hacer ver al sector político la 
nueva y terrible demanda de hoy, más 
de cuatro millones de personas hemos 
perdido o pueden perder su puesto de 
trabajo. Hoy no requerimos tanto de 
políticas de ocio, culturales, exteriores 
o sostenibles, debemos reorientarnos a 
temas sociales o de reindustrialización. 
Por el contrario, se abren y se vuelven 
a cerrar temas como las pensiones, la 
reforma laboral, la sindical, la patro-
nal, la inmigración, los funcionarios, la 
banca. Si nadie le cuelga el cascabel 
al gato, vendrán “los malos”, los de los 
decretazos, los ERE´s, los xenófobos y 
pagarán justos por pecadores.
Debemos saber reaccionar sin temor a 
perder nuestro cuota de poder o la silla 
ya sea en partidos políticos, sindicatos. 
Ahora la única moneda válida será la 
solidaridad, el sentido común y la va-
lentía y los que la posean serán los nu-
evos millonarios del futuro y los nuevos 
dirigentes. Llegan nuevos y difíciles 
tiempos. ¡Ojalá me equivoque!

José Antonio Grillo
Plataforma “Los lunes al sol”

Incivismo
El 24 de febrero un vecino que vive 
entre las calles Ripoll y Sant Jaume 
rajó dos ruedas de la furgoneta de mi 
hijo y le puso una nota en el parabri-
sas que decía “la calle es de todos, 
gitano de mierda” que da muestras de 
su actitud xenófoba. Lo cierto es que 
la furgoneta lleva días aparcada no 
por gusto, si no porque mi hijo está en 
paro. Me gustaría, eso sí, que los veci-
nos sepan que hay un incívico cerca.   

Dolores Ortega
Montcada

La unanimitat que hi havia 
hagut fins ara a l’hora d’apro-
var mocions conjuntes sobre 
la valorització de residus a La-
farge es va trencar en l’últim 
Ple. La diferent lectura que el 
govern i l’oposició han fet res-
pecte l’informe sobre mortali-
tat presentat pel Departament 
de Salut de la Generalitat n’ha 
estat la causa. Mentre PSC i 
CiU valoren positivament les 
dades i consideren que han 
de contribuir a tranquil·litzar 
la població, ICV-EUiA, PPC i 
Esquerra opinen que no can-
vïen res i continuen reclamant 
un estudi epiodemiològic.
En el debat plenari, la fissura 
es va evidenciar a l’hora de 
votar les dues mocions que es 
van presentar sobre aquesta 
qüestió. La d’Esquerra, que va 
comptar amb el suport de la 
resta de grups de l’oposició i 
que finalment no va prosperar, 
reclamava el compliment dels 
acords que es van pactar en la 
moció del mes de gener ente-
nent que la Generalitat no n’ha 
donat resposta. El govern, en 
comptar amb la majoria dels 
vots, va aprovar un nou text en 
què insta al Departament de 
Salut a fer un estudi epidemio-
lògic o d’altre similar per deter-
minar si la salut de la població 
és, en general, com la de la res-
ta dels municipis que l’envolten 
o bé està afectada per l’activi-
tat de la cimentera Lafarge. La 
impossibilitat d’arribar a un 
acord sobre el contingut del 
document, malgrat ser molt 
similar, demostra que s’està 
perdent la voluntat de con-
sens i justament ara aquest 
és un luxe que el municipi no 
es pot permetre. Tots els grups 
han de fer un esforç per de-
fensar units i sense fissures 
els interessos de la població.

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

El proper número, el 26 de març

Querría información sobre las próximas promociones de pisos de protec-
ción oficial que vayan a hacerse en Montcada y también saber qué va a 
pasar con la Torre Bombita, que está en estado ruinoso José Luis Ramiro

Està previst fer una promoció de 32 habitatges de venda al barri de la 
Rasa, que es troba en fase d’estudi de viabilitat i, a mig termini, una 
altra al sector de l’antiga Valentine. Pel que fa a les promocions de llo·
guer, Montcada Òptima està treballant amb la Diputació per construir 
43 habitatges, també a la Rasa, i 12 a la plaça de Joan Fuster, els 
primers per a gent jove i els segons, per a gent gran i persones amb 
mobilitat reduïda. A mig termini també es desenvoluparà una nova 
promoció de lloguer dotacional a la Ribera. Pel que fa a la Torre Bombi·
ta, s’estan estudiant diverses alternatives per tal de donar·li un ús públic | 
Sergio Hermoso, president de l’Àrea de Política Territorial (PSC)

Camions molestos

el clic

Sóc una veïna de Mas Duran i voldria 
posar de manifest les molèsties que 
patim en aquesta zona, amb camions 
passant dia i nit, a gran velocitat i aixe·
cant pols.
Principalment el que destijo és que es 
tingui en compte que en aquest sector, 
encara que no estigui totalment urba·
nitzat, ja resideixi gent. Durant tot el dia 
passen camions a gran velocitat, fins i 
tot a altes hores de la matinada, i així 
no es pot viure. 

Anna Montero
Mas Duran

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

Festa dels Tres Tombs
Homenatge a Sant Antoni, 
patró dels animals (veure informació 
a la pàgina 24)

14 DE MARç, 10.30h
CAMí DE LA FOnT FREDA

20 DE MARç, 18h
DAvAnT DE L’InSTITuT LA FERRERIA

12 l divendres
Hora del conte. ‘1, 2, 3, botifarra de pa·
gès’, a càrrec de Susagna Navó. Hora: 
18h. Lloc: Biblioteca Elisenda de Mont·
cada. 

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

13 l dissabte
Visita. Convent de Pompeià dels Pares 
Caputxins. Hora: 10.30h. Lloc de trobada: 
Diagonal / Riera de Sant Miquel. Organit·
za: Fundació Cultural. 

Sortida. ‘Descoberta infantil del Ripoll 
amb bicicleta’. Hora: 15.50h. Lloc: Da·
vant del pavelló Miquel Poblet. Organit·
za: Montcada en bici.

14 l diumenge
Festa. Dels Tres Tombs. Hora: 10.30h. 
Lloc: Camí de la Font Freda, davant del 
pavelló Miquel Poblet (veure més infor·
mació a la pàgina 26).

Visita. Mossèn Cinto Verdaguer i Barce·
lona. Hora: 11h. Lloc: Font de Canale·
tes. Organitza: Fundació Cultural.

15 l dilluns
Marató. De donacions de sang. Horari:  

De 9h a 14.30h i de 16h a 21h. Lloc: 

Casa de la Vila.  

17 l dimecres
Exposició. Sobre Ense nya ment i mostra 

‘Després de l’ESO, què?’. Lloc: Espai 

Jove Can Tauler. Fins al 31 de març.

18 l dijous
Presentació. De la novel·la ‘El secreto de 

Thorton’, de José Antonio Medina, amb 

la participació d’Inés Ruiz i Elisa Riera. 

Hora: 20h. Lloc: Auditori Municipal. 

20 l dissabte
Jornada. De neteja de la Riera de Sant 

Cugat. Hora: 10h. Lloc: Pont de vianants 

sobre la riera de Sant Cugat, davant IES 

La Ferreria. Organitza: Associació Hàbi·

tats·Projecte Rius.

Visita. Els palaus de la Rambla. Hora: 

11h. Lloc: Font de Canaletes. Organitza: 

Fundació Cultural Montcada. 

Teatre. ‘Connexions’ de La Roda Pro·
duccions. Hora: 22h. Lloc: Kursaal. 
Preu: 7 euros.

21 l diumenge
Concert. De guitarra clàssica a càrrec de 
Sanja Plohl i Pau Figueres. Hora: 19h. 
Lloc: Auditori. Preu: 7 euros.

Reunió. Informativa sobre l’Espai Barra·
ques. Hora: 19h. Lloc: Abi (Colon, 5). Or·
ganitza: Comissió de Festes Alternatives i 
Ajuntament.

23 l dimarts
Inauguració. De l’exposició i el docu·
mental sobre el Travimo. Hora: 19.30h. 
Lloc: Auditori Municipal

24 l dimecres
Inauguració. De l’exposició de pintura 
de Clara Cardona. Hora: 19.30h. Lloc: 
Casa de la Vila. 

26 l divendres
Hora del conte. ‘Viatge a través dels 
contes’, a càrrec de Sira Andreu. Hora: 
18h. Lloc: Biblioteca de Can Sant Joan.

tel. 935 751 289  |  de dimarts a dissabte: 17 a 21h.  diumenge: 11 a 14h

tel. 934 451 888  |  de dilluns a divendres: 8 a 22h. dissabte:10 a 14h i 17 a 19h. diumenge:10 a 14h

tel. 935 651 122  |  de dilluns a divendres: 9 a 15h i 17 a 21h. dissabte: 10 a 14h i 17 a 19h. diumenge: 10 a 14h

Exposició 
50 ANYS DE LA 
CREACIÓ DEL 
TRAVIMO 
23 de març, 19.30h

Exposició
de l’associació 
adimir i la cnee

Fins al 21 de març

concert 
DE gUITARRA CLàSSICA
Amb Sanja plohl i pau Figueres
21 de març, a les 19h 
preu: 7 euros

sala 
principal

CONNEXIONS
cia. la roda
20 de març, 22h  | 
preu: 7 euros
sala joan dalmau

Exposició viatge a 
tatinutropo
Fins al 4 d’abril
sala sebastià Heredia

ajuntament 935 726 474
ambulàncies 061
atenció ciutadana 010
Sanitat Respon 902 111 444
Mossos d’Esquadra 088-112
policia Local 092
policia Nacional 935 642 450
Taxis 936 917 600Te
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Rivas, c. conca,10
duran, av. terra nostra, 37
J.Recasens, av.catalunya, 65
Guix, c. major, 25
Miró, c. Orquidea, 8
J.Relat, c. major, 89
Pardo, c. masia, 2
Vila nieto, països catalans, 51
J.Vila, pg. jaume i, 26

12 13 14

19 20 2116 17 1815

22

guix recasens recasens

pardo guix guixrivas duran j.vilaj.relat

j.vilaj.relat rivas duranv.nieto

24 2625
pardo pardo

27 28

                                   març

Jornada de neteja de la 
riera de Sant Cugat 
Organitza: Projecte Rius

23
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El consistori ha decidit celebrar 
els cinquantè aniversari de la 
crea ció del Travimo –el primer 
autobus interurbà que va te-
nir Montcada i Reixac– amb 
una exposició i un documental, 
que han elaborat conjuntament 
l’Àrea de Presidència i Montcada 
Comunica ció. L’acte d’inaugura-
ció  de la mostra i l’estrena de 
l’audiovisual tindran lloc el 23 
de març a l’Auditori Munici-
pal (19.30h). “Creiem que és 
de justícia recordar un mitjà 
de transport que està present 
encara en el record de molts 
montcadencs i que va suposar 
una millora important en la 
mobilitat dels veïns”, ha expli-
cat l’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC).

Bus antic. Un dels reclams de l’ex-
posició, el dia de la inauguració, 
serà la presència d’un autobús 
dels anys 60 model Chausson 
59, propietat del departament de 
Patrimoni de Transports Metro-
politans de Barcelona (TMB), 
que ja va visitar Montcada el 4 

de març per participar en el ro-
datge del documental, “que tam-
bé inclourà filmacions inèdites 
del recorregut de l’autobús als 
anys seixanta i setanta”, ha 
anunciat el director de Montcada 
Comunicació, Lluís Maldonado. 
El Travimo feia el trajecte des de 
Mas Rampinyo fins a Can Sant 
Joan, barri d’on provenia bona 
part dels clients que l’agafaven 
per anar a treballar a empreses 
com Aismalibar. Els pagesos de 
Mas Rampinyo o les dones que 
anaven a comprar al centre tam-
bé el feien servir. L’acte clourà 
amb un reconeixement als dos 
fundadors del Travimo, Francis-
co Betrán, encara viu, i José Gón-
gora, ja desaparegut.

50è aniVERSaRi dEL tRaViMo

L’auditori acollirà una exposició i un documental amb filmacions inèdites

Montcada recorda la seva 
primera línia d’autobús
Laura Grau | Redacció

Cultura
laveu.cat/cultura

pàg. 23

‘CONNEXIONS’
Teatre sobre les relacions 
de parella en l’era d’Internet

pàg. 25

OLIS I DIBUIXOS
Clara Cardona inaugura una 
exposició a la Casa de la Vila
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El vehicle antic de TMB va recòrrer alguns carrers del municipi sorprenent més d’un conductor

 
“Avui m’he emocionat i fins i 
tot m’han saltat les llàgrimes”, 
reconeixia Antonia Aguilar. Ella, 
conjuntament amb una vintena 
de persones més, va tornar a fer 
el 4 de març amb el Travimon 
l’itinerari entre Mas Rampinyo 
i Can Sant Joan, més de 30 
anys després d’haver·s’hi pujat 
per darrera vegada. El recorre·
gut en l’autobús es va conver·
tir en un viatge en el temps.  
“Quasi amb tota seguretat sóc 
l’últim passatger de l’últim 
dia”, confessava el jutge de 
Pau, Joan López. Ell va ser un 
dels privilegiats que van viatjar 
amb aquell emblemàtic primer 

transport urbà que el portava 
des de Can Sant Joan fins al 
centre. Antonia, Joan i la resta 
dels viatgers de la rèplica del 
Travimo van retrobar·se de nou 
amb Paco Betrán, el conduc·
tor de l’entranyable autobús, 
qui  va reviure amb il·lusió l’efe·
mèride: “M’emociona veure 
com,  tot i el pas del temps, la 
gent encara es recorda de mi 
amb afecte”, va dir. Betrán va 
compartir amb tots els “seus” 
antics viatgers el tiquets que 
venia fa més de tres dècades 
com a record d’aquell trajecte 
–com es veu a la fotografia de 
l’esquerra | LM
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El Travimo feia el 
trajecte des de Mas 
Rampinyo fins a Can 
Sant Joan, barri d’on 
provenien molts clients

 Un viatge en el temps, 50 anys després

Un dels moments del rodatge del documental
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La pegatina obté el premi Enderrock 
al millor grup de pop-rock del 2010

La Pegatina s’ha consolidat com 
a grup revelació de la música ca-
talana amb l’obtenció del Premi 
Enderrock 2010 al “Millor grup 
de pop-rock” per votació popu-
lar. A més, el seu web www.lape-
gatina.com també ha està guardo-
nat com a Millor Web de 2010. 
Els premis es lliuraran el 16 de 
març durant la 16a Gala dels 
Premis Enderrock que es farà  a 
la Sala Bikini de Barcelona, on el 
grup oferirà una actuació de 30 
minuts. Per al líder de la banda, 
Rubén Sierra, “aquest premi 
suposa un reconeixement de 
la tasca que estem fent i, sen-
se dubtes, marcarà un abans i 
un després pel que fa a l’aten-
ció que fins ara ens dedicaven 
els grans mitjans”. 

‘Sold out’. La Pegatina ha posat 
el rètol d’entrades venudes a 
tots els concerts que ha fet fins 
ara a diferents sales de Catalu-

nya en el marc de la seva nova 
gira ‘Mira que mira Tour 2010’. 
Per exemple, ha fet el ple a la 
sala Caníbal de Cerdanyola del 
Vallès, la Sala Siracusa de Tona, 
la Sala Boulevard d’Amposta, 

la Sala Lo Submarino de Ras-
quena. Disset dies abans de la 
seva actuació a  la Sala Apolo de 
Barcelona, el 24 de març, ja es 
van esgotar les entrades, fet to-
talment insòlit. Segons la revista 

Enderrock, el grup “ha revo-
lucinat el panorama musical 
català”, partint de la rumba i 
incorporant influències de grups 
com Macaco, Dusminguet, Joxe 
Ripiau i Mano Negra.

MúSica

Disset dies abans de la seva actuació a la Sala apolo de Barcelona, ja estaven esgotades les entrades, un fet insòlit

La Pegatina és el grup català amb més amics al Facebook, i el seu darrer disc. ‘Via Mandarina’, ha registrat 1.000.000 de descàrregues. 
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Laura Grau | Montcada

L’Auditori acull 
un concert 
de guitarra 
clàssica
Els guanyadors del premi del 
públic del Certamen Internacio-
nal de Guitarra de Barcelona, 
l’eslovena Sanja Plohl i el bar-
celoní, Pau Figueres, faran un 
concert de guitarra clàssica a 
l’Auditori Municipal el 21 de 
març (19h).  Plohl, que va fer 
estudis superiors  a Rostock 
(Alemanya) amb el professor 
T.Offerman, tocarà compo si-
cions  de Manuel  Maria Ponce 
i de Joaquín Rodrigo, mentre 
que Figueres, que va obtenir el 
Premi d’honor final al Conser-
vatori Professional de Música 
de Badalona, interpretarà peces 
de Frederic Mompou, Miquel 
Llobet, Feliu Gasull i Johann 
Sebastian Bach | Lg 

La guitarrista eslovena Sanja Plohl 
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La gran quantitat de microrelats 
que han participat a la convo-
catòria de febrer del Premi ‘El 
Basar’, un total de 758, i l’aug-
ment de la qualitat literària, 
han motivat que el jurat hagi 
escollit dos autors finalistes i no 
un com és habitual. Es tracta de 
Mireia Manzano, de Barcelona, 
per El cangrejo  i  Juan Fueyo, 
de Houston (Texas), per El do-
ble. La xifra d’autors seleccio-
nats –que no opten al premi 
de 2.000 euros, però formaran 
part del volum recopilatori–
també ha crescut fins a 11. 

Crancs i dobles. Manzano, de 20 
anys,  és estu diant  d’Humanitats  
i Antropologia i aquesta és la 
primera vegada que es presenta 
a un concurs, tot i que escriu ha-
bitualment relats. El seu micro-

relat descriu un dia qualsevol 
en la vida d’una persona, amb 
la peculiaritat que les accions  
se succeeixen al revés. “Volia 
mostrar la confusió d’algú 
que es veu arrossegat per l’es-
très del dia a dia i no sap cap 
a on va”, ha explicat Manzano.
Fueyo és un prestigiós oncòleg 
d’origen asturià que es dedica a 
la investigació a l’M.D Ander-
son Cancer Center, a Houston, 
ciutat on viu des de 1994. És 
aficionat a l’escriptura creativa i 
col·labora com articulista d’opi-
nió a publicacions de Gijón i 
Oviedo. “El meu relat està 
basat en una tradició celta so-
bre l’aparició del doble, que 
anuncia la mort imminent de 
la persona que el veu”, ha as-
senyalat l’autor. El portaveu del 
jurat, Juan Antonio Masoliver, 
ha destacat “l’originalitat i la 

força de les dues obres que 
tenen en comú el final sor-
pressiu i la tensió narrativa”. 
El veredicte i la presentació del 
llibre recopilatori de la sisena 
edició tindran lloc en el decurs 
d’un sopar literari que es farà 
el 16 d’abril al restaurant Sant 
Lluc (21h).

El jurat tria dos finalistes ex aequo, 
Mireia Manzano i Juan Fueyo 
La convocatòria de febrer bat el rècord de participació mensual, amb més de 700 microrelats

PREMi ‘EL baSaR’

Laura Grau | Redacció

LitERatuRa

L’obra va rebre el premi 7lletres 2009 del Consell Comarcal de la Segarra i la Fundació pedrolo

“Venècia és el lloc ideal per 
perdre’s en la confusa fronte-
ra entre realitat i somni, entre 
somni i malson”. Això és el 
que diu un dels personatges de 
Venècies (Pagès Editors, 2009), 
un recull de set relats ambien-
tats a la ciutat dels canals escrit 
per Mireia Companys (Mont-
cada i Reixac, 1975). El llibre 
va rebre el Premi 7lletres 2009, 
dotat amb 7.000 euros, que con-
voquen el Consell Comarcal de 

la Segarra, el Centre Munici-
pal de Cultura de Cervera i la 
Fundació Pedrolo. Companys 
és llicenciada en Humanitats, 
en Filologia Catalana i en Tra-
ducció i Interpretació. Treballa 
com a professora de català per 
a estrangers a la Universitat de 
Barcelona i ha estat lectora de 
català a les universitats de Sar-
denya i Venècia, ciutat que co-
neix molt bé i que ha inspirat 
els relats premiats que “no no-
més tenen en comú l’escena-

ri, sinó també una atmosfera 
onírica i laberíntica habitada 
per personatges confusos i 
desencantats”, explica l’auto-
ra, que ha intentat mostrar set 
possibles cares “d’una ciutat 
tan ambigua i polièdrica com 
l’existència humana”. Com-
panys és autora del recull poè tic 
Perfils de la inconsistència (Viena,  
2003) i ha rebut diversos pre-
mis de narrativa curta com el 
Molí d’en Xec i el Ferran Ca-
nyameres.

Laura Grau | Montcada

1er finalista de febrer

Y me acosté pronto, y hojeé sin interés la novela, y me cepillé los 
dientes, y cené salchichas con un poco de la lasaña que sobró de 
ayer, y leí el periódico poniendo los pies encima del sillón, y me 
aburrí con los errores garrafales de los concursantes del Pasapa·
labra, y me desabroché la corbata con un suspiro de alivio, qué 
día de perros, y llegué a casa de mal humor porque no quedaba 
tabaco en el quiosco, y perdí los estribos en un atasco brutal, y tuve 
que quedarme hasta las seis porque a mi secretaria no se le había 
ocurrido nada mejor que no avisarme de la reunión hasta diez mi·
nutos antes, y estuve debatiendo sobre el nuevo fichaje del Barça 
con el nuevo de la oficina, que tiene pinta de ser un madridista 
rematado, y me distraje mirando por la ventana ahora que mi jefe 
ya apenas pasa por el despacho a revisar el trabajo que hacemos, 
y salí a comer un sándwich vegetal porque, definitivamente, desde 
que hablé con el doctor, estoy a dieta, y estuve ansioso esperando a 
que llegara la hora del almuerzo, abrasándome de calor ahora que 
nos han quitado el aire acondicionado a los que estamos en prime·
ra planta, y mandé unos correos un tanto desagradables a un par 
de clientes morosos, y le pedí a mi secretaria un café, bien caliente 
y con dos de azúcar por favor, Charo, y telefoneé a mi exmujer para 
saber si podría encargarse ella esta tarde de ir a buscar a la niña al 
colegio, ya está bien, siempre me haces lo mismo y hoy te tocaba a 
ti, yo esta noche pensaba ir al cine con Sergi y no puedo hacerme 
cargo, se lo diré a mi madre y vamos a ver qué hacemos, y llegué 
a la oficina enfadado por culpa de una maldita moto que se saltó 
el ámbar en un cruce, y me vestí a toda prisa, y desayuné un crua·
sán reseco y un poco de café frío del día anterior, y me desperté 
con la almohada pegada a la mejilla porque seguramente anoche 
lloré un poco antes de acostarme, y me di cuenta que necesitaba 
volver a empezar porque, desde hacía días, mi vida parecía estar 
funcionando al revés.

El cangrejo

Mireia Manzano
Barcelona

Mireia Manzano, finalista del mes de febrer

Mireia Companys posa amb el seu primer llibre de contes, que va rebre el Premi 7lletres 2009
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Mireia Companys publica un recull 
de relats ambientats a Venècia
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José A. Medina s’endinsa en el món 
de l’egiptologia en la segona novel·la

La Roda produccions presenta una 
comèdia d’embolics al ciberespai

En un moment en què la tecno-
logia ofereix més possibilitats de 
comunicar-se que mai, la nostra 
societat té problemes d’incomu-
nicació i soledat. Aquesta és una 
de les reflexions de la comèdia 
‘Connexions’, que es podrà 

veure el 20 de març al Kursaal 
(22h). Escrita per Marc Crehuet 
i dirigida pel mateix dramaturg 
i Dani Cherta, l’obra descriu el 
desencís de la vida en parella i 
fa un retrat dels cercles viciosos 
que es generen quan una relació 
sentimental cau en la rutina. Tot 

això emmarcat en una societat 
dominada per les tecnologies de 
la informació i la comunicació. 
Aquesta és la primera aposta de 
la Roda Produccions per a pú-
blic adult que va ser estrenada a 
final del 2009 dins la Mostra de 
Teatre Jove Butaka.

tEatRE

Laura Grau | Redacció

‘Connexions’ parla sobre les relacions de parella en una societat dominada per internet

Carla Sospedra, Glòria Martínez, Jordi González, Cesc Cornet i Alain Hernández interpreten els personatges de la comèdia ‘Connexions’
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El secreto de Thorton és el títol de 
la segona novel·la que acaba 
d’autoeditar José Antonio Me-
dina (Barcelona, 1963), que va 
debutar com escriptor al 2008 
amb Mentiras, un thriller psico-
lògic sobre la relació amor-odi 
entre dues dones. L’acció i el 
misteri són les pedres angulars 
de la nova obra de Medina, 
que transcorre majoritàriament 
a Egipte. “Tenia moltes ga-
nes d’escriure una novel·la 
d’aventures i vaig decidir ubi-
car-la en aquest país després 
d’un viatge que em va obrir 
els ulls a un món diferent”, 
ha explicat Medina que s’ha 
documentat àmpliament sobre 
alguns misteris de l’egiptologia 
per construir la història. 

Argument. El punt de partida 
és la desaparició d’un insigne 
egiptòleg nordamericà, a qui 
una antiga alumna i amiga in-
tentarà localitzar amb l’ajut 
d’un col·lega. En la recerca del 
cien tífic hauran d’enfrontar-se a 

la CIA, a la policia egípcia i a 
una estranya organització mil-
lennària. “A l’igual que Menti-
ras, El secreto de Thorton té un 
ritme trepidant i bones dosis 
d’acció i intriga, però tant el 
tema com els personatges són 
diferents, a més, crec que es 
tracta d’una obra més madu-
ra de la qual estic satisfet”, ha 

afegit l’autor. A la presentació, 
el 18 de març a l’Auditori Muni-
ci pal (20h), l’acompanyaran la  
poetessa Elisa Riera i la respon-
sable de la llibreria Matllo, Inés 
Martín. L’autor ja té una altra 
novel·la escrita, La caja metálica, 
sobre les fosses comunes, i una 
quarta en projecte sobre les ma-
lalties mentals.

José A. Medina, director d’una coneguda acadèmia d’anglès, amb la portada del segon llibre

LitERatuRa

sa
n

ti
 r

O
m

er
O

L’acció i el misteri són les pedres angulars d’‘El secreto de Thorton’ que es presenta el 18 de març

Laura Grau | Montcada
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PintuRa

Clara Cardona inaugura una mostra 
d’olis i dibuixos a la Casa de la Vila
Va ser una de les fundadores del Cau d’art i ha fet exposicions a municipis de Catalunya i França

La pintora montcadenca Clara 
Cardona, de 80 anys, inaugura 
el 24 de març una exposició 
d’olis i dibuixos a la Casa de la 
Vila (19.30h). Cardona sempre 
s’ha inclinat per la pintura figu-
rativa –“m’agrada captar la 
bellesa de la realitat i no fer 
elucubracions rares”, diu l’ar-

tista– i per crear a partir del na-
tural, ja siguin retrats, paisatges 
o bodegons, tres gèneres que es 
podran veure a l’exposició. Per 
a l’autora, una de les claus de 
la pintura és “fer cuina”, en 
referència a la tasca de barre-
jar colors i obtenir-ne de nous. 
Cardona va estudiar pintura a 
l’Escola Llotja de Barcelona i 

va ser una de les fundadores 
del Cau d’Art. Va treballar 40 
anys a l’empresa Aismalibar, 
on va fer diverses exposicions i 
cursos patrocinats per l’empre-
sa. Ha participat en nombroses 
ocasions al Mercat d’Art i ha 
fet exposicions individuals i 
col·lectives a diverses ciutats de 
Catalunya i França.

Laura Grau | Montcada

Clara Cardona, al seu estudi del carrer Bogatell, es defineix com una pintora realista que aposta per la bellesa i que crea a partir del natural
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La Fundació Joan Capella, 
creada al 2008 per conservar 
i difondre el llegat de l’artista 
montcadenc –mort al 2005– ha 
rebut noves donacions per part 
de dues persones que van man-
tenir una llarga relació d’amis-
tat amb el pintor, el mossèn 
Josep M. Juan-Torres i la poe-
tessa Elisa Riera. Juan-Torres 
ha donat un retrat seu que li va 
regalar Joan Capella quan va 

rebre la Medalla de la Ciutat de 
Montcada i Reixac l’any 2004, 
mentre que Riera ha lliurat a la 
Fundació els dibuixos originals 
que Capella va fer per il·lustrar 
el seu llibre de poemes ‘Racons 
d’enyor’. El director de l’orga-
nisme, Jorge Gómez, ha agraït 
les donacions “perquè perme-
ten ampliar el fons Capella i 
complir un dels objectius de 
la Fundació: mantenir unida 
l’obra del pintor”. 

Laura Grau | Reixac

La Fundació Joan Capella 
rep dues noves donacions
Josep M. Juan-Torres i l’Elisa Riera cedeixen originals del pintor

El mossèn Josep M. Juan-Torres i Elisa Riera posen a Reixac amb les obres que han donat
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el retro-visor Jaume Aregall
Fundació Cultural

Eva Cohn-Vossen i Marta Cardona van trencar els motllos socials a la dècada dels cinquanta

La commemoració anual del Dia 
Internacional de la Dona coinci·
deix enguany amb el 60è aniver·
sari de la publicació del primer 
número de la revista local Tertúlia 
–editada pel grup cultural del ma·
teix nom. El grup Tertúlia i la revis·
ta sorgeixen en plena dictadura, 
quan l’activitat cultural al municipi 
és escassa i es fa ben difícil pu·
blicar res de forma independent. 
Alhora, el paper de la dona queda 
relegat principalment a l’àmbit do·
mèstic, dins una societat marca·
dament masclista. 

És en aquest context advers on la 
implicació intel·lectual d’algunes 
dones en un grup format majori·
tàriament per homes, pren una re·
llevància major. Tot i que en la re·
vista col·laboren esporàdicament 
altres dones –Remei i Montserrat 
Casamada, Rosa Leveroni, Eula·

lia Penón, María Rodríguez i Julia 
Alonso–, són Eva Cohn·Vossen i 
Marta Cardona les principals veus 
femenines, tant al grup com a la 
revista. Elles dirigeixen una de les 
seccions  de la publicació anome·
nada “Fémina”, des de la qual llui·
ten contra els prejudicis que afec·
ten les donesa dins la socie tat i les 
animen a participar en activitats 
culturals i artístiques. Eva Cohn·
Vossen, alemanya d’origen jueu, 
gaudeix d’un alt nivell cultural i 

coneixement d’idiomes –alemany, 
francès, anglès, castellà i català–, 
i estudia cant. Marta Cardona es·
criu i pinta i aconsegueix exposar 
a Barcelona –el pintor Joan Cape·
lla lloa la seva obra. Quan marxa 
a Anglaterra continua la seva car·
rera artística –actualment viu a la 
població de Huddersfield i acaba 
de publicar la novel·la ‘Fora de 
lloc’. Eva Cohn·Vossen va morir el 
passat mes de gener a Tel·Aviv (Is·
rael), ciutat on residia actualment.

Les dones del grup Tertúlia

El grup Tertúlia l’agost del 1952. Dreta, la segona per l’esquerra, Eva Cohn-Vossen
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Als anys cinquanta 
el paper de la dona 
quedava relegat a 
l’àmbit domèstic

 

La Comissió de Festes Alternatives (CFA) i l’Ajuntament estan preparant l’Espai 
Barraques en el marc de la Festa Major, que tindrà lloc del 21 al 24 de maig. 
Després de valorar positivament l’experiència de l’any passat, es vol fer exten·
siva la participació a totes les entitats locals sense ànim de lucre. La CFA farà 
una reunió el 21 de març a les 19h a l’Abi per informar les associacions que 
hi estiguin interessades. També es pot demanar més informació a les adreces 
electròniques: cfamir@gmail.com o ajuntament@montcada.cat | Lg 

> L’Espai Barraques vol obrir-se a més entitats

Una quinzena de cançons d’artistes actuals, com Luz Casal, Soledad 
Gimé nez, Rosana o Francisco Céspedes, es van convertir en himnes a 
la dona durant l’actuació feta a l’Auditori el 5 de març de quatre alumnes 
del curs de cant de la Regidoria de Cultura, Mariona Grau, Lourdes Balart, 
Dahiana Marrero i Marta Trillo. L’acte formava part del programa comme·
moratiu del 8 de març, que se celebrarà fins al dia 16 | SD
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> Alumnes de cant celebren el Dia de la Dona

> Tello, Brau i parreño exposen a Blanes
Tres destacats membres de l’Agrupació fotogràfica de Montcada i Reixac 
(Afotmir), Gabriel Brau, Sergio Tello i Miguel Parreño, exposen a la Casa Sa·
ladrigas de Blanes en el marc dels actes del 50è aniversari de l’Agrupació 
Fotogràfica i Cinematogràfica (AFIC) de la ciutat costanera. Les tres expo·
sicions es podran visitar fins al 4 d’abril | Lg 
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El CD Montcada està en quadre a 
causa de les lesions. A dia d’avui, 
l’equip verd no pot comptar amb 
peces fonamentals en l’esquema 
de Jaume Creixell com Cuadras, 
Tamudo, Jimy, Carrión, Charly 
i Cussó. A la llista d’absents, 
també se suma per a les pròxi-
mes dues setmanes Solanas per 
motius d’estudis. “Tenim to-
cades totes les línies”, ha dit 
l’entrenador, qui lamenta que el 
bloc hagi trencat la ratxa positi-
va de set jornades consecutives 
sense perdre arran l’augment de 
jugadors a la infermeria. El CD 
Montcada va caure a casa contra 
El Masnou per 0-5 i al camp de 
la Gramanet per 1-0. 

Fins a la golejada al darrer matx 
a casa, el 28 de febrer, els mont-
cadencs havien rebut només 10 
gols en contra i n’havien marcat 
28. Tot i tenir un equip plagat 
de baixes, el tècnic ha volgut 
remarcar que les lesions no són 
excusa en el dia de la derrota da-
vant l’equip del Maresme: “Ens 
van treure els colors perquè 
anàvem a 60 quan normal-
ment estem a 120”. Molt dife-

rent va ser l’actitud de la plantilla 
en el desplaçament a Santa Colo-
ma, el segon i, segons Creixell, el 
millor equip de la categoria. Els 
verds van aguantar bé, però van 
acusar la manca de banqueta. 
Després d’aquestes ensopegades, 
el Montcada és el sisè per la cua 
amb 31 punts. L’objectiu dels 
locals és allunyar-se de les posi-
cions de descens, que poden ser 
fins a sis segons els equips que 
baixin de Segona B.

Sílvia Alquézar | Redacció

Esports
laveu.cat/esports

LA SALLE MASCULí
L’equip està a un pas 
d’aconseguir la salvació 
a Primera Catalana

RAL·LI SOLIDARI
El montcadenc Jorge Fernández 
participarà en una prova solidària a 
l’Índia per als més desafavorits

pàg. 28 pàg. 28

Les lesions acaben amb la bona 
ratxa de resultats del CD Montcada
Els verds van perdre contra El Masnou a l’estadi de la Ferreria per 0-5 i al camp de la Gramanet per 1-0 

La Unió torna a 
empatar a casa 
per segon cop

La Unió ha tornat a ensope-
gar a casa per segona vegada 
consecutiva. Els montcadencs 
van empatar a dos contra 
l’Adrianense al camp municipal 
de Can Sant Joan en un matx 
entre dos equips que necessita-
ven els punts per allunyar-se de 
la zona perillosa al Grup Segon 
de Primera Territorial. El rival 
es va avançar en el marcador al 
primer temps amb dos gols de 
falta. A la represa, La Unió va 
potenciar l’atac i va treure pro-
fit de la pressió a dalt amb dos 
gols del capità Raúl Catena. 
En acabar el matx, un dels en-
trenadors del Sant Joan, Marc 
‘Pitu’ Rodríguez, va reconèixer 
que li preocupa que ara l’equip 
no guanyi a casa: “Hem de 
canviar la dinàmica per 
aconseguir l’objectiu de la 
permanència”. Una setmana 
abans, La Unió va guanyar al 
camp de l’Arenys per 1-2 en un 
gran partit dels locals. 

Lluís Maldonado | Redacció

FutboL. PRiMERa cataLana
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Carrión no va poder acabar el partit contra El Masnou a l’estadi de la Ferreria a causa d’una lesió

FutboL. 1a tERRitoRiaL

El CD Montcada va jugar el 9 de 
març un partit amistós contra la 
Universitat Meiji, un equip de la 
Primera Divisió del Japó. El matx 
va a cabar amb el resultat de 0·3. 
La primera part va finalitzar amb 
empat a zero. El conjunt verd va 
jugar només amb sis homes del 
primer equip, que aviat van ser 
substituïts per nois de l’equip ju·
venil | SA

Partit amistós amb un equip japonès de Primera

L’equip verd té sis 
jugadors lesionats, 
tots peces claus en 
l’esquema de joc de 
Jaume Creixell

La Unió va empatar a dos amb l’Adrianense
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Una jugada del partit amistòs a l’estadi 
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El Mausa ha donat un cop 
d’efecte en superar el Can 
Massuet-El Far, el líder de Pri-
mera B, per 1-2 en un matx ple 
d’incedents i un polèmic arbi-
tratge. El rival es va avançar en 
el marcador al primer temps i, 
a la represa, els homes de Juan 
Antonio Jaro –que va acabar 
expulsat per protestar– van 
remuntar als primers cinc mi-
nuts. Els col·legiats, que van 

castigar els montcadencs amb 
nombroses faltes per pràcti-
cament cap del Can Massuet, 
van aturar el matx 20 minuts 
quan encara en faltaven 8 per 
a l’acabament arran d’uns alda-
rulls a la graderia. En acabar el 
partit, l’entrenador es va mos-
trar molt content pel resultat i 
el joc de l’equip però va criticar 
l’actuació arbitral. “Ha estat 
un escàndol, han estat massa 
casolans”, va dir Jaro, qui va 

avançar que el club sol·licitarà 
a la Federació que aquesta pa-
rella arbitral no xiuli més el 
Mausa.
Una setmana abans, el bloc 
local es va imposar el Mataró 
B per 6-1. “L’equip ha tornat 
a ser el de les jornades ante-
riors amb solidesa i intensi-
tat defensiva”, va manifestar 
el tècnic. El Mausa és cinquè 
amb 32 punts, empatat amb el 
Rapid Santa Coloma.

El Mausa venç el Can Massuet, el 
líder, en un matx ple d’incidents  
El club local ha criticat l’arbitratge perquè considera que va ser ‘molt casolà’  

Sílvia Alquézar  | Redacció

FutboL SaLa. PRiMERa b
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Els homes de Juan Antonio Jaro continuen a la part alta de la taula de Primera B

El Valentine no va poder supe-
rar el Vic, el segon classificat 
del Grup Tercer de Primera 
Catalana al darrer matx jugat a 
casa, on va perdre per 84 a 102. 
Els montcadencs no van tenir 
opcions davant un rival que es 
va mostrar superior. “Ens va 
faltar actitud i lluita”, va dir 
l’entrenador, Joan Cortés. En el 
següent matx, jugat a la pista del 
Calella, el Montcada va sumar 
un nou triomf per 80 a 86 en 
un final vibrant. A falta de 30 

segons, els montcadencs només 
guanyaven d’un punt. Al final, 
“vam ser capaços de gestio-
nar bé els darrers instants”, 
va indicar el tècnic, qui va valo-
rar el caràcter guanyador de la 
plantilla. Malgrat tot, el tècnic 
no es va mostrar satisfet amb 
el rendiment dels jugadors en 
defensa. “En l’u contra u enca-
ra hem de millorar molt”, ha 
manifestat Cortés. El Valentine 
ha baixat dues posicions des de 
les últimes dues jornades. Ara és 
cinquè amb 14 triomfs.

Lluís Maldonado | Redacció

bàSquEt. 1a cataLana

sa
n

ti
 r

O
m

er
O

Marc Jané intenta superar la defensa implacable del Vic, que es va endur la victòria final

El Valentine perd amb el 
Vic però guanya a Calella
L’equip és al cinquè lloc al Grup Tercer amb 14 triomfs

El Santa Maria 
obté un empat i 
un triomf ampli

F utboL

L’EF Montcada segueix en ra-
txa negativa després d’haver 
perdut dos nous partits de Pri-
mera Divisió. En aquesta oca-
sió, l’Escola va perdre contra 
el Bonaire per 8-2 en una mala 
segona part i, una setmana 
abans, va caure derrotada per 
només 1 gol a 2 contra el Bre-
da, a la part baixa del Grup Se-
gon. L’equip segueix a l’última 
posició amb només 4 punts. 
“Cada vegada tenim menys 
possibilitats, però mantenim 
l’esperança”, ha dit el tècnic, 
Gerard Taulé | LM

L’Escola segueix 
sense sumar

El Santa Maria ha sumat 4 dels 
6 punts possibles a les dues 
últimes jornades. Els homes 
d’Antonio Conejero van em-
patar a tres gols al camp del 
Can Rull-Rómulo Tronchoni 
de Sabadell i, set dies  després, 
va golejar el Carolinense per 5 
a 1. Els montcadencs han ex-
hibit una millora en el seu joc, 
que s’ha traduït en bons resul-
tats. L’equip és dotzè del Grup 
Sisè de Segona Territorial amb 
25 punts i un partit menys, el 
que es va suspendre a la mitja 
part al camp de La Planada de 
Sabadell | LM

L’EF només ha guanyat un partit en 20 jornades
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La Salle masculí és a un 
pas d’obtenir la salvació 
La Salle iste femení segueix a la segona posició de primera

La Salle masculí ha donat un 
pas de gegant per aconseguir 
la permanència a la Lliga Ca-
talana després d’haver guanyat 
els dos últims partits. Al darrer 
matx, els homes de Dídac de la 
Torre van superar La Roca per 
22 a 26 amb un gran joc en de-
fensa i un bon encert de cara a 
porteria. Una setmana abans, 

La Salle també va aconseguir 
una victòria decisiva a la difícil 
pista del Granollers per 25 a 27. 
“Si guanyem el proper partit 
a casa contra el penúltim, ja 
estarem salvats”, ha avançat 
l’entrenador. Per la seva banda, 
La Salle Iste femení manté la 
segona posició a Primera Cata-
lana després d’haver superat el 
Cardedeu per 20-26.

Sílvia Alquézar  | Redacció

HandboL

> La UE Montcada està a un punt del descens 
L’equip de Divisió d’Honor de la UE Montcada està a tan sols un punt 
del descens, però amb esperances de poder salvar la màxima categoria 
al Campionat de Catalunya per equips. Els locals són a la setena posició 
després de la victòria a la setena ronda contra el Sitges per 4 a 6. Una 
setmana abans, els montcadencs van fer taules contra el Figueres al 
pavelló Miquel Poblet –a la foto, un moment de les partides. La UE 
Montcada s’enfrontarà a la vuitena ronda  al Sant Adrià, el cuer del 
grup. “Hem de guanyar per seguir a Divisió d’Honor”, ha dit el pre·
sident, Jaume Izquierdo. Pel que fa a la resta d’equips montcadencs, 
el conjunt B va perdre contra l’Uga per 4’5 a 5’5 i segueix en zona de 
descens a Preferent. El conjunt C va empatar a 2 contra el Mollet F a 
domicili i el D va vèncer el Mollet E per 1·3 | SA

Un montcadenc participa 
en un ral·li solidari a l’índia

El veí de Can Cuiàs Jorge Fer-
nández participarà amb l’equip 
The Tuc Tuc Team en el Ricks-
haw Run, un ral·li solidari que 
creuarà l’Índia de nord a sud 
en 14 dies. La prova benèfica 
sortirà de Kochi el 28 de març i 
acabarà l’11 d’abril a Gangtok.  
L’objectiu de la iniciativa és re-
captar fons a través de les dues 
ongs organitzadores: Frank 
Water Projects i MercyCorps.

Valor afegit. L’equip de Fernán-
dez –format per 4 catalans i 2 
canaris– també està recollint 
diners per sufragar un projec-
te de la Fundació Vicente Fe-
rrer que consisteix en la cons-
trucció d’habitatges a la zona 
d’Anantapur per a la casta dels 
intocables, les persones més 
desafavorides de l’Índia. Per 
ara, el The Tuc Tuc Team ja ha 
aconseguit prop de 5.000 euros 
i, ha obert un compte corrent 
–00750095120602263977– per 
als ciutadans o empreses que 
vulguin fer alguna aportació 
econòmica. 
L’equip de Jorge Fernández és 
l’únic de l’Estat espanyol que 
prendrà part en l’aventura de 
gairebé 4.000 quilòmetres en 
rickshaw, un ciclomotor de tres 
rodes que és el mitjà de trans-
port més freqüent a l’Índia. 
“El ral·li no és competitiu; 

l’objectiu és arribar a la meta 
i recaptar molts diners”, ha 
indicat Fernández, que és el ca-
pità de l’equip. Per a més infor-
mació, es pot consultar el web  
www.palante4tees.com. 

Ral·li Costa Brava. La setena 
edició del Ral·li Costa Brava 
Històric ha anunciat canvis en 
el recorregut. La prova no arri-
barà a Montcada l’11 de març, 
sinó un dia després i amb un 
horari diferent, ja que els parti-
cipants començaran el trajecte 
de la carretera de Vallençana 
de Montcada a Badalona a 
partir de les 20h. Aquesta serà 
la primera vegada que la cur-
sa passi per la ciutat. El ral·li 
consta de quatre etapes, entre 
les quals els competidors reco-
rreran 1.200 quilòmetres.

Sílvia Alquézar | Redacció

L’objectiu és recaptar fons per a la casta dels intocables

MotoR

L’aventurer Jorge Fernández viu a Can Cuiàs 
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La Salle Iste femení es troba a la segona posició del Grup Segon de Primera Catalana
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Javier Quílez 
aconsegueix 
nous triomfs  

MaRXa

La Federació Catalana de Ci-
clisme ha reconegut la gran 
contribució de Joan Navarra a 
aquest esport i també la seva 
ininterrompuda dedicació al 
CC Montcada des de 1935, any 
de la seva fundació. Als seus 93 
anys, Navarra continua presi-
dint el club local | LM

Reconeixement 
a Joan Navarra

El montcadenc Javier Quílez ha 
aconseguit nous èxits en marxa 
a la categoria de veterà M50. 
L’atleta del CA Mollet es va pro-
clamar sotscampió de Catalunya 
a la prova de 3.000 metres en 
pista coberta, disputada a Vila-
franca el 13 de febrer. Quílez va 
fer un temps de 15 minuts i 22 
segons. “Em vaig trobar molt 
bé”, ha dit l’atleta. D’altra ban-
da, el marxador local va arribar 
en tercer lloc a la cursa dels 10 
quilòmetres en ruta al Campio-
nat d’Espanya, que va tenir lloc 
a Santa Eulàlia del Río (Eivissa) 
el 7 de març. Quílez, que va in-
vertir un registre de 56 minuts 
i 17 segons, reconeix que li va 
costar entrar en la cursa “per-
què tenia una estrabada en 
l’abductor” | SA

La Volta Ciclista a Catalunya 
passarà per Montcada el 28 
de març en l’última etapa de 
la 90a edició, que començarà a 
Sant Cugat i acabarà al Circuit 
de Catalunya, a Montmeló. En 
total seran gairebé 118 quilòme-
tres, dels quals 60 transcorreran 
per carretera i la resta consisti-
ran a donar vuit voltes al circuit 
català. La serp de colors del pi-
lot es podrà veure al municipi 
cap a les 11h per la N-150 ve-
nint de Cerdanyola i, a l’alçada 
de la gasolinera de Can Sant 
Joan, agafarà la C-17 per anar 
cap a Mollet passant per sota 
del túnel de Mas Rampinyo. Hi 
prendran part 22 equips amb 
un total de 176 corredors | SA  

La Volta Ciclista 
a Catalunya 
passarà el 28 
per Montcada
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Joan Navarra presideix el club des del 1935

> La JAM, a la Marató de Barcelona
Quatre atletes de la Joventut Atlètica 
Montcada van participar a la Marató 
de Barcelona, disputada el 7 de març. 
Emilio Rodríguez va ser el primer a 
travessar la meta amb un temps de 
3 hores, 18 minuts i 58 segons. Eric 
Teruel va entrar pocs després (3h 19’ 02’’) i Francisco Serrano va in·
vertir un registre de 3h 27’ 37’’. També hi va haver representació feme·
nina amb la part icipació de Núria Atayala, que va recórrer la marató 
en 3h 34’ 37’’. A la foto, els participants locals a la Marató | SA     
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Sílvia Alquézar | Redacció

FutboL SaLa. aE can cuiàS

bàSquEt. aE ELViRa-La SaLLE

L’equip sènior A de l’AE 
Elvira-La Salle ocupa la 
quarta posició del Grup 
Cinquè del Campionat de 
Catalunya amb 15 triomfs 
i 5 derrotes. Els locals han 
sumat dues noves victòries 
a les últimes jornades. Al 

darrer matx, l’Elvira-La 
Salle va vèncer el Santa 
Perpètua B per 44 a 79 i 
a casa davant el Ronçana 
per 80 a 55. D’altra banda, 
el sènior B masculí és a la 
setena posició del Grup 
Quart, amb 13 victòries i 8 
derrotes.  

Sílvia Alquézar | Redacció

> El Mausa B es manté al primer lloc
El Mausa B, amb un partit menys, continua liderant el 
Grup Sisè de Tercera Divisió amb 34 punts, empatat amb 
el Martorelles. Els montcadencs van empatar a 3 gols a la 
pista del Castellar B al darrer partit disputat. Per la seva 
banda, l’EF Montcada es manté a la zona mitjana de la 
classificació al Grup Segon de Segona. Els locals van per·
dre amb el Lliçà per 2·6 i amb l’Spinola (2·2)  | SA

El sènior A de l’AE Can 
Cuiàs va guanyar els Sa-
lesians, els cuers, per 2 a 
5 en un gran partit dels 
montcadencs. La primera 
part va acabar amb un 0-1, 
un resultat que podria ha-
ver estat més ampli per les 
nombroses ocasions que va 
crear el conjunt dirigit per 
Matías Ruiz. A la represa, 
els de Can Cuiàs van tenir 

més sort de cara a porteria, 
arribant amb un 0-4 a falta 
de cinc minuts.  Els locals 
encara van marcar un dar-
rer gol aprofitant que el 
rival jugava amb porter-ju-
gador. Una setmana abans, 
el Can Cuiàs A va perdre a 
casa contra La Floresta per 
3-4. L’objectiu de la planti-
lla és allunyar-se de la zona 
perillosa de la taula al Grup 
Quart de Primera Divisió.

El Can Cuiàs A lluita per mantenir la categoria de Primera Divisió 

Els locals van superar el Santa perpètua B i el Ronçana

La victòria dóna oxígen als locals a la taula

El sènior A és quart 
amb dos triomfs més

El Can Cuiàs A venç els 
Salesians per 2 gols a 5

> La Salle B encaixa dues noves derrotes
La Salle B segueix sumant derrotes al Grup Sisè de Terce·
ra Catalana, on ocupa l’antepenúltima posició amb només 6 
punts. Els montcadencs van perdre contra el Rubí per 28 a 
34 en el darrer matx jugat al pavelló Miquel Poblet. Una se·
tmana abans, La Salle B va caure derrotada davant La Salle 
Bonanova per 32 a 24 | SA

El sènior A es va imposar al Santa Perpètua B per 44 a 79
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 > El Can Sant Joan perd per la mínima 
El B. Montseny·CEB Can Sant Joan va caure per només un 
punt de diferència ( 61·62) davant del Santa Perpètua en el 
darrer matx disputat a casa. A la jornada anterior, els locals 
van perdre contra el CN Badalona, el segon, per 84·38. El 
Can Sant Joan es troba a la sisena posició amb 10 triomfs i 9 
derrotes al Grup Cinquè del Campionat de Catalunya | SA
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La Joventut Atlètica Mont-
cada ( JAM) té, a les seves 
files, dos nous campions de 
Catalunya en pista coberta. 
Es tracta del juvenil Aitor 
Martín  i de l’infantil Yely 
Sagna, els més ràpids a la 
prova de 800 metres llisos i 
2.000 metres llisos respec-
tivament. L’atleta juvenil 
va recórrer la distància en 
un temps de 2 minuts, 4 se-
gons i 98 centèsimes, men-
tre que el corredor infantil 
va aconseguir un registre 
de 6 minuts, 37 segons i 32 
centèsimes. 

Record. El club ha fet una 
valoració molt positiva 
pels nous èxits del planter, 
obtinguts al torneig català 
que va tenir lloc els dies 27 
i 28 de febrer a Vilafranca 
del Penedès. Martín va de-
dicar el triomf al bomber 
montcadenc Jose Garrido, 

mort el 26 de febrer du-
rant un servei a Barcelona. 
Garrido havia estat corre-
dor de la JAM durant mol-
tes temporades –s’havia 
desvinculat recentment– i, 
precisament, la seva prova 
era la mateixa en què l’atle-
ta juvenil es va proclamar 

campió.
També van prendre part al 
Campionat de Catalunya 
altres atletes de la JAM, 
amb resultats satisfactoris. 
L’infantil Joan Riera va 
ser sisè als 600 metres lli-
sos; l’infantil Raúl Sánchez 
va acabar desè en salt de 

llargada; el juvenil Adrià 
Serrano va finalitzar a la 
cinquena posició als 1.500 
metres llisos i el júnior 
Oualid Nassiri va entrar a 
la meta el vuitè classificat a 
la prova dels 1.500 metres 
llisos.

atLEtiSME. campionat de catalunya

Els atletes de la Joventut Atlètica Montcada que han participat al Campionat de Catalunya en pista

Sílvia Alquézar | Redacció

El júnior femení trenca la línia 
ascendent amb dues derrotes

L’equip júnior femení del 
Valentine es troba a la cin-
quena posició del Nivell B 
Grup Segon amb 8 derro-
tes i 8 victòries. El conjunt 
dirigit per Fernando Aré-
valo està fent una bona 
temporada, tot i que a les 
dues últimes jornades ha 
encaixat dues derrotes: 
contra el Ronçana per 38 

a 54 i davant del Mingue-
lla per 49 a 40. Malgrat les 
ensopegades, l’entrenador 
està content amb el rendi-
ment de la plantilla “per-
què té una bona dinà-
mica i molta il·lusió”. 
L’objectiu del Valentine 
és que aquest equip, l’únic 
femení del club, tingui 
continuïtat la temporada 
vinent amb un sots-21.

Proposta. El Valentine or-
ganitza el 29, 30 i 31 de 
març un campus de bàs-
quet de 8.45 a 13h a la 
Zona Esportiva Centre. 
Les inscripcions s’han de 
fer abans del dia 19 al ca-
rrer Bonavista, 10. El preu 
és de 60 euros. La ini-
ciativa s’adreça a infants 
nascuts entre el 1993 i el 
2004, ambdós inclosos. 

Sílvia Alquézar  | Redacció

L’equip cadet masculí de 
l’AE Elvira-La Salle es 
troba a l’antepenúltima 
posició al Grup Quart del 
Nivell C-2, amb 2 victòries 
i 6 derrotes. Els montca-
dencs van perdre el darrer 
matx disputat, el passat 27 
de febrer, contra el Bar-
berà C –el tercer classificat 
amb 5 triomfs i 3 derro-
tes– per només tres punts 
de diferència (65-68). A la 
pròxima jornada, els locals 
visitaran la pista del CB 
Vila de Montornès B, el 
quart amb 4 victòries i 4 
derrotes. 

Més resultats. El conjunt 
sots-21 femení de l’Elvira-
La Salle està situat a la 
cinquena posició del Grup 
Primer del Campionat de 
Catalunya Nivell A, amb 
9 victòries i 6 derrotes. 
El conjunt montcadenc 

va perdre al darrer matx 
disputat a la pista del Sant 
Andreu de Nazaret per 
59 a 57. El rival és un lloc 
per sota amb dos triomfs 
menys.

El cadet és al setè 
lloc al nivell C-2

bàSquEt. aE ELViRa-La SaLLE

Sílvia Alquézar  | Redacció

El juvenil Aitor Martín i l’infantil Yely 
Sagna s’adjudiquen la medalla d’or
Martín va ser el més ràpid a la prova de 800 metres llisos i Sagna va entrar primer als 2.000

> primers èxits de la temporada 
del Club gimnàstica La Unió 
El Club de Gimnàstica Rítmica La Unió ha començat la tem·
porada amb bon peu. Les noies que entrena Pilar Cañero han 
aconseguit bons resultats al Campionat d’Andorra, disputat el 
27 i 28 de febrer amb més de 200 participants. Patrícia Jané 
va quedar en segona posició en la modalitat de cinta, mentre 
que Helena Bea va ser la setzena. D’altra banda, Andrea Mayor 
va acabar en el desè lloc a l’especialitat de pilota. A la foto, les 
tres gimnastes que van competir a Andorra | SA
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El cadet va perdre contra el Barberà
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Una jugada entre el júnior i el Ronçana
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bàSquEt. cb Montcada

L’equip que dirigeix Fernando arévalo cau contra el Ronçana i el Minguella
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>  Dos guardons en karate a Catalunya
El club Shi·Kan Montcada ha guanyat dues medalles al Cam·
pionat de Catalunya infantil i juvenil de karate, disputat el 27 
de febrer a Salou. Jaber El·Marzouki va aconseguir el guardó 
de plata i Francesc Carvajal va obtenir el bronze en les ca·
tegories de combat de menys de 50 quilos. El·Marzouki ha 
estat convocat per participar al Campionat d’Espanya amb la 
selecció catalana, que es farà el 17 i 18 d’abril a Menorca. 
L’entrenador del Shi·Kan, Miguel Franco, és el seleccionador  
de l’equip català d’aquestes categories | SA

>  Casal de korfbal a l’Elvira Cuyàs
L’Associació Esportiva de 
l’institut Montserrat Miró i la 
Federació Catalana de Korfbal 
organitzen un casal de korfbal 
els dies 29, 30 i 31 de març 
i 1 d’abril, de 9 a 13h, a la 
pista de korfbal de l’escola El·
vira Cuyàs de Mas Rampinyo. 
L’activitat s’adreça a persones 
nascudes entre el 1996 i el 
2001, ambdós inclosos. Els 
interessats es poden inscriure 
abans de 25 de març a través 
de l’adreça electrònica kor·
fbalmiro@gmail.com o bé als telèfons 650 616 031 i 676 881 
052. El preu és de 30 euros. D’altra banda, el Multiòpticas 
Isis A va perdre contra el Vallparadís –a la foto, una imatge del 
partit–per 8 a 20 en l’inici de la segona volta de la lliga  | SA
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FutboL. EF Montcada

L’EF Montcada i la UE Sant Joan 
firmen un acord de col·laboració

L’EF Montcada i la UE 
Sant Joan van signar el 
25 de febrer un acord a 
l’estadi de la Ferreria a tra-
vés del qual el cos tècnic de 
la Unió farà un seguiment 
als juvenils de l’escola per 
tal d’incorporar-los en un 
futur a l’equip de Primera 
Territorial. De fet, el que 
van firmar els presidents 
d’ambdues entitats –Ma-
nel Trias, de l’Escola, i 
José González, del Sant 
Joan– va ser un document 
que formalitza el que des 
de fa temps venen duent a 
terme els dos clubs, ja que 
joves de l’entitat vermella 
han jugat ja algun partit 
amistós o han entrenat 
amb La Unió. “És molt 
important disposar de jo-
ves de Montcada, creiem 

que el futbol al municipi 
ha d’estar unit”, ha indi-
cat González. Per la seva 
banda, Trias va apuntar 
que el conveni “és una 
fórmula per poder fer 
un seguiment als joves i 
oferir-los un lloc on jugar 

quan acaben la forma-
ció”. El conveni fixa que, 
amb caràcter trimestral, es 
disputarà almenys un par-
tit amistós entre el juvenil 
de l’EF i el Sant Joan. Un 
altre punt inclòs al docu-
ment diu que l’EF cedirà 

el camp de Cant Sant 
Joan per a la celebració 
d’amistosos de La Unió 
amb equips de prestigi, en 
els quals s’inclouran juve-
nils a l’alineació. Un cop a 
la setmana un juvenil en-
trenarà amb el Sant Joan.

FutboL SaLa. FS MauSa Montcada

Silvia Díaz | La Ferreria

El juvenil segueix en 
ratxa amb dos triomfs
L’equip juvenil de l’FS 
Mausa Montcada es tro-
ba a la setena posició de 
la Lliga Nacional amb 25 
punts. Els montcadencs, 
dirigits per Nando Sáez,  
han guanyat els dos últims 
partits contra el Joventut 
Les Corts per 6-3 i davant 
del Sícoris de Lleida per 
2-8. Els locals segueixen 
una línia ascendent, “tot 
i que participem en 
una competició molt 
igualada i l’equip està 
composat per juvenils 
de primer any”, ha in-

dicat l’entrenador, qui ha 
reconegut que l’objectiu 
a principi de temporada 
era mantenir la categoria 
però ara, la bona marxa 
de la plantilla ha fet pujar 
el llistó. “Podem superar 
els 40 punts aconseguits 
la campanya anterior 
i quedar el més a dalt 
possible”, opina el tècnic.
En les darreres setmanes, 
el juvenil ha incorporat 
un nou tancament. Es 
tracta de Titu, que prové 
del Santa Coloma i, en 
dos partits, ja ha marcat 
5 gols.

Sílvia Alquézar | Redacció
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> El juvenil de l’EF està al vuitè lloc
L’equip juvenil de l’Escola de Futbol Montcada està situ·
at a la vuitena posició al Grup 25 de Segona Divisió amb 
25 punts. Els montcadencs, dirigits per Alejandro Salas, 
van golejar la Penya Barcelonista de Sant Celoni, el cuer 
amb 6 punts, per 10 gols a 0, però a la setmana següent 
van perdre al camp del Bellavista Milán –el segon de la 
taula amb 43 punts empatat amb el Vallès, el líder– per 
4·3. D’altra banda, el juvenil del CD Montcada conti·
nua líder imbatut al Grup 24 de Segona Divisió amb 50 
punts, a cinc d’avantatge respecte el segon classificat, 
el Cerdanyola. Els locals han tornat a sumar dos nous 
triomfs a la competició. L’últim va ser al camp de l’EF 
Barberà Andalucía per 1 a 2. Una setmana abans, els 
montcadencs de Juan Meca es van imposar al Montor·
nès Norte per 6 a 2 | SA
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Els juvenils de l’Escola tindran l’oportunitat de jugar a l’equip de Can Sant Joan quan acabin la formació

Els representants d’ambdós clubs van formalitzar l’acord en un acte a l’estadi de la Ferreria el passat 25 de febrer  
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El juvenil del Mausa va superar el Joventut Les Corts per 6 gols a 3

HandboL. cH La SaLLE Montcada

L’infantil inicia la fase 
segona amb bon peu

L’infantil masculí de La 
Salle ha començat amb 
bon peu a la segona fase 
de Primera Catalana. Els 
locals van superar el Safa 
Horta per 16-35 i el Lycée 
Français per 23-18 a les 
dues primeres jornades. 
D’altra banda, l’escola La 
Salle i l’escola d’handbol 
del club local organitzen 
el 29, 30 i 31 de març un 
casal d’handbol per a in-
fants de tercer a sisè de 9 
a 14h al centre. El preu és 
de 25 euros i els interes-

sats s’han d’inscriure fins 
al dia 23 a l’adreça ehand-
bolmontcada@gmail.com.

Reconeixement. La jugado-
ra local Patrícia Espínola 
va rebre el reconeixement 
de la Federació Catala-
na com a component de 
l’equip cadet que al  gener 
es va proclamar campió 
d’Espanya. La pivot, que 
havia estat jugadora de 
La Salle, està becada a la 
Residència Blume amb un 
programa per formar ju-
gadores d’handbol. 

Sílvia Alquézar | Redacció
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L’infantil va guanyar el Lycée Français per 23 a 18 al pavelló Miquel Poblet



Carolina Núñez
‘La iaia canyera’. Carolina Núñez és una veïna de Can Sant Joan que fa spinning a Montcada 
Aqua. Això no tindria res d’extraordinari si no fos perquè aquesta dona té 77 anys i aguanta sense 
problemes una de les classes més dures que s’oferten al complex esportiu. No li fa por donar una 
volta més a la roda de la resistència o aixecar·se del selló quan el monitor ho diu. A més, abans o 
després d’aquesta classe, sempre passa per la sala de màquines a fer una mica de musculació 
o de cinta, segons li vingui de gust. Altres dies prefereix nedar, fer aquagim o relaxar·se al jacuzzi 
o a la sauna. Fa esport de dilluns a divendres al voltant de dues hores. La Carolina és una de les 
usuàries de més edat de l’equipament municipal de Pla d’en Coll i, sense cap mena de dutbe, és 
la més coneguda i activa. Està clar que l’esport no és només una qüestió dels més joves, sinó dels 
que el volen practicar.

“Des que faig esport cada 
dia, sóc una persona nova”

Quan va començar a practicar es-
port?
Fa uns set anys. Vaig anar al metge 
perquè em feia mal tot, tenia coles·
terol, la tensió alta, no podia dor·
mir i tenia malament la circulació. 
El doctor em va dir que fes esport, 
concretament natació. La meva filla 
Tere, en tinc vuit –Francisco Javier, 
Carol, Antonio, Pepe, Loli, Carmen, 
Isa i Tere, sí, no  em deixo cap– em 
va comentar que havien obert una 
piscina nova i, des de llavors, no he 
fallat ni un dia.
I com es troba ara?
Divinament. Ja no em fa mal res, no 
prenc la pastilla per dormir i no tinc 
colesterol. Sóc una persona nova. 
Els meus fills em diuen que no agafi 
pes però, si puc, ho faig.
I el metge què li diu?
Que continuï així. L’única pastilla 
que em prenc encara és la de la 
tensió, perquè sóc molt nerviosa 
i sempre haig d’estar fent alguna 

cosa, sigui la que sigui, perquè no 
puc estar parada.
Ha dit que té vuit fills. Després 
d’haver tret endavant vuit criatu-
res, encara li queden forces?
Sí! Fer esport m’ha servit per tornar 
a néixer i afrontar la vellesa amb 
un altre esperit. Tingui en compte 
que ara també cuido al meu marit, 
que està impedit al llit i li haig de 
fer tot perquè no es pot moure. Els 
meus fills m’ajuden i, quan jo estic 
a l’Aqua, se n’ocupen ells.
I què fa a Montcada Aqua? Perquè 
el metge li va dir que fes natació i 
vostè fa spinning!
Sí, el primer dia el monitor em va 
dir ‘vostè farà això?’. Però, ho vaig 
provar i m’agrada. Jo vaig al meu 
ritme, eh?, però aguanto bé la clas·
se i m’ho passo bé. Riem molt, uns 
toquen el xiulet, altres criden, can·
ten... I després, quan acabo, me’n 
vaig a fer natació o sauna, depén 
del que em vingui de gust.

Fa esport cada dia. Té alguna pau-
ta?
Dimarts i dijous faig la bici. Diven·
dres, màquines, i dilluns i dime·
cres, esports d’aigua com natació o 

aquagim. El dia que no puc venir 
em falta alguna cosa, estic millor el 
dia que faig esport.
El cap de setmana descansa.
No! Ajudo a la meva filla al bar, por·
ta el bar del camp de futbol de Can 
Sant Joan. I cuido el meu marit, no 
se n’oblidi, que necessita atenció 
les 24 hores del dia.
Sap que és la usuària més famosa 
de Montcada Aqua?
Ui, sí! Em coneix tothom. Sóc ‘la 

iaia canyera’. Estic molt contenta 
perquè he fet amics i em trobo molt 
bé. Una vegada vaig estar una set·
mana sense anar·hi perquè estava 
malalta i tots preguntaven que on 
era la Carolina, que no venia. Tots 
m’estimen.
Què li diria a les persones que te-
nen ja una edat?
L’edat no importa per fer esport. 
A l’aigua es passen tots els mals i, 
després, surts com nou. Dedicar 
uns temps, encara que sigui un pa·
rell de dies a la setmana, per estar 
en forma va molt bé per a la salut, 
per a tot.
A vostè que li agrada fer esport, és 
aficionada a algun equip de fut-
bol?
Jo? No. No m’agradat mai, el futbol. 
No sóc del Barça, ni del Madrid, 
ni de ningú. Quan miro la tele, de 
vegades veig el programa ‘Saber vi·
vir’ o algun concurs d’aquests que 
ballen.

Sempre ha viscut a Can Sant 
Joan?
Sí, al carrer Masia, des que vaig 
venir de Sevilla. Ja tenia 6 fills. La 
veritat és que m’ha costat molt tirar 
endavant la meva família, però ha 
pagat la pena. Tinc 12 néts i estic 
molt contenta. Al barri també em 
coneix tothom.
Pel que explica, en aquesta vida 
no ho ha tingut pas fàcil.
He treballat molt, de mestressa de 
casa, eh? Abans de casar·me, de 
molt joveneta, treballava en una 
fàbrica per tractar les olives. Quan 
vaig arribar a Montcada, el meu ma·
rit va entrar a treballar a l’hospital 
de Sant Pau. El barri també era un 
altre però, mica en mica, tots hem 
millorat. Això és el més important. 
I com va fins a Montcada Aqua, a 
Pla d’en Coll, caminant o en au-
tobús?
En autobús! M’agafo la meva motxi·
lla amb rodes i a passar·ho bé.

“Ja no tinc colesterol, 
ni m’haig de prendre 
la pastilla per dormir, 
ni em fa mal res i tinc 
bé la circulació”

Jubilada activa

a títol personal
SíLVIA ALQUézAR
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